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Introdução  

 

O nosso Plano de Gestão e Orçamento para o ano de 2019 pretende ser um instrumento 

orientador tendo como principal objetivo a  definição de estratégias de atuação, 

programando as atividades a desenvolver e respetivos recursos humanos e financeiros.  

No presente documento projetamos a ação da instituição no próximo ano, dividindo o 

mesmo em duas partes: o plano de ação e o orçamento (a submeter à Segurança Social).   

A primeira parte subdivide-se em duas áreas: uma breve caraterização da  instituição e 

sua história e a apresentação dos objetivos geral e  estratégicos. 

Na segunda parte consta o orçamento e a previsão de resultados, investimentos e 

depreciações para o próximo ano.   

Em função da colaboração de todos e das emanações do Conselho Geral (em função da 

celebração do 80º aniversário) ou em virtude das parcerias estabelecidas existirá sempre 

a possibilidade de implementar outras atividades/ações que não se encontram aqui 

descritas. 

Relembramos que o mote deste ano na Instituição é a PALAVRA, um dos pilares 

relacionais da filosofia Humanitude.  Pilar  fundamental para a educação e para a 

consecução do objectivo geral que nos propomos neste ano. 

 

 

 

 

1 – Caracterização 

 

O Semi-Internato de Nossa Senhora da Encarnação é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, da Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos 

Pobres. Foi fundada pela Serva de Deus, Madre Maria Isabel da Santíssima Trindade. 

Entre 1936-1939, as ruas de Elvas enchiam-se de pobres, muitos deles vindos da vizinha 
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Espanha, vítima de uma guerra fratricida que causou a ruína do país. Condoída por tanta 

pobreza, Madre Isabel começou a acolher crianças, numa pequena casa situada no Arco 

de Nossa Senhora da Encarnação. Em 23 de Abril de 1939, criou nessa mesma casa uma 

instituição a que deu o nome de "Creche de Nossa Senhora da Encarnação". Mais tarde, 

com a aquisição das ruínas do antigo Convento de Santa Clara e algumas dependências 

anexas, transladou para aí a creche, criou a sopa dos pobres e instalou um pequeno 

posto de socorros para doentes. A obra social foi-se desenvolvendo. Na década 60 do 

século passado foram elaborados novos estatutos tomando então a designação de Semi-

Internato Nossa Senhora da Encarnação. 

Actualmente a Instituição funciona em dois espaços distintos com a sede na Rua 

Francisco da Silva, nº 9, (dentro da cidade), e um anexo, na Rua de Timor, Bairro da 

Boa Fé, acolhendo crianças desde os quatro meses até aos seis anos de idade, num total 

de 240.  

 

 

2 – Objetivo geral 2019 e objectivos estratégicos: 

 

Consolidar a cultura organizacional em ordem a um maior 

comprometimento e corresponsabilização dos e com os 

colaboradores.  

 

Este objectivo pretende ser o fundamento para caminhar no sentido de que cada 

colaborador se sinta responsável e comprometido com o funcionamento da Instituição. 

Partilha das decisões da Direcção e da Equipa Pedagógica em ordem à redistribuição de 
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responsabilidades no que diz respeito aos princípios educativos e à melhoria contínua 

do nosso Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Objetivos estratégicos para o novo ano: 

A. Apostar na melhoria contínua 

- Difundir os novos Estatutos e Regulamentos Internos  

-  Consolidar e informatizar a Gestão da Qualidade 

 

B. Envolvimento dos Leigos 

- Envolver a Equipa Pedagógica nas decisões Institucionais no que diz respeito à 

dinâmica Educacional. 

- Dinamizar a Formação para que corresponda à consecução do objetivo 

 

C. Gerir os Recursos Financeiros 

- Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição 

- Medir  o  Índice  de  Avaliação dos Fornecedores 

 

D. Melhorar Infraestrutura   

- Garantir   a   Manutenção   dos Espaços Envolventes. 

- Melhorar a infraestrutura da Boa Fé (WC’s) 

- Gerir de forma Sustentada os Recursos Existentes 

 

Objetivo Estratégico Objetivo OPERACIONAL Concretização Observações 
    

A.  Apostar na melhoria contínua 
     
 
 
 
 

Difundir os novos Estatutos e 
Regulamentos Internos 

Elaborar, até ao final do 
1.º trimestre, o 
panfleto com a 
informação pertinente 
que foi alterada nos 
novos regulamentos 

 
 
 
 

31-Mar-19 

 

Desenvolver, até  ao 
final do ano, uma 
brochure com as linhas 
educacionais do SINSE 

 
31-Dez-18 
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Consolidar e informatizar  a Gestão 
da Qualidade 

- Até ao final do ano 
lectivo, as 
colaboradoras (Andreia 
e Cistina) terão inserido 
toda a documentação 
em formato digital do 
SGQ. 

 
 
 
 
 
 
 

31-Jul-19 
31-Dez-19 
 
 
 
 
 
 
 
Até 30 Abr-19 
E 31 Out-19 

 

- Durante o ano 2019 
conseguir manter uma 
taxa de monitorização 
do SGQ a 100% on line e 
sem recurso a papel. 

- Garantir Auditorias 
Internas 

 

Objetivo Estratégico Objetivo OPERACIONAL Concretização Observações 
    

B.  Envolvimento dos leigos 
     
 
 
 
 
 
 
 

Envolver a Equipa Pedagógica nas 
decisões Institucionais no que diz 
respeito à dinâmica Educacional 

Em todas as reuniões 
das equipas alertar para 
a corresponsabilização 
de todas e incentivar a 
que recorram às 
Directoras Pedagógicas 
para decisões do ponto 
de vista educacional. 

 
 
 
 

Ultima 
semana de 
cada mês 
conforme 
equipas 

 

Convidar as Directoras 
Pedagógicas a reunir 
com a Direcção a cada 
três meses. 

 
31-Jan-19 
26-Abr-19 
25-Jul-19 
06-Set-19 
02-Dez-19 

 A confirmar na semana 
anterior as datas e 
horas 

 
 
 
 
 
 
 

Dinamizar a Formação para que 
corresponda à consecução do 
objetivo 

- Organizar um 
seminário de formação 
para todos os 
colaboradores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

27-Abr-19 

Os  temas devem ir ao 
encontro do objectivo e 
devem ser reposta  às 
necessidades formativas 
auscultadas. 
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Objetivo Estratégico Objetivo OPERACIONAL Concretização Observações 
    

C. Gerir os Recursos Financeiros  
     
 
 
 
 
 

Garantir a Sustentabilidade 
Financeira da Instituição 

Até ao final do ano, criar 
ações de angariação de 
fundos. 
MInimizar a impressão de 
fotocópias em relação ao SGQ 

 
 
 
 

31-Dez-19 

 

Medir  o  Índice  de  Avaliação 
dos Fornecedores 

Até ao final do Março, 
implementar a metodologia de 
avaliação dos fornecedores; 

 
31-Mar-19 

 

 
 

Objetivo Estratégico Objetivo OPERACIONAL Concretização Observações 
    

D.  Melhorar Infraestrutura   
    

Garantir   a   Manutenção   dos 
Espaços  Envolventes 

Até ao final do ano melhorar 
os espaços dos parques e criar 
os livros de manutenção. 

 
31-Dez-19 

 

Melhorar a infraestrutura da Boa 
Fé (WC’s) 

Até ao final do ano melhorar 2 
casas de banho da Boa Fé. 31-Dez-19 

 

 
 
 

Gerir de forma sustentada os 
Recursos Existentes 

Até ao final do ano controlar e 
registar as avarias dos 
equipamentos; 

 
31-Dez-19 

 Rever Processo da 
Manutenção da 
Infraestrutura 

Até ao final do ano realizar a 
manutenção previstas no 
processo respective. 

 
31-Dez-19 

 

 

 

  



 
Semi-Internato Nª Sª da Encarnação 
Rua Francisco da Silva nº 9  
7350-272 Elvas 
Tel. 268636430/268623163/962463558 
Fax. 268622867 
E-mail sinsencarnacao@sapo.pt    
 

 
 

EDIÇÃO Nº 2 

 
 Aprovado a 01/09/2018 

 

 

LSBS 18 – Plano de Gestão 7

3. Matriz Global De Gestão 
 

Processos 
de 

Realização 
Código Objectivos e valor acrescentado Indicador Fórmula de  Cálculo Responsável 

Candidatura 
SINSE 
01 Melhorar o impresso para candidatura Monitorizar  

Apoio da secretaria e 
Directora Pedagógica 

Admissão e 
Acolhimento 

SINSE 
02 

Manter o número de clientes de acordo 
com o celebrado com a Segurança 
Social 

Monitorizar  Educadoras 

Processo 
individual 

SINSE 
03 

Consolidar a utilização do Perfil de 
Desenvolvimento 

Número de perfis actualizados conforme a 
calendarização 

Contagem directa Gestora da Qualidade 

Planeamento 
das 
Actividades 

SINSE 
04 

Realizar o relatório de actividades de 
sala no formulário próprio 

% de eficácia das actividades realizadas;  
Soma das % de respostas muito satisfeito 

e satisfeito 

Equipa  Pedagógica 

% de cumprimento das actividades planeadas 
    Nº actividades realizadas       x 100 
Nº total de actividades planeadas 

 
 

Processos 
de Suporte 

Código Objectivos e valor acrescentado Indicador Fórmula de Cálculo Responsável 

Cuidados 
Pessoais 

SINSE 05 Plastificar e reutilizar os impressos 
No final do ano verificar pastas do SGQ onde são 
guardadas as imagens mensais dos impressos 

Contagem directa Apoio da secretaria 

Alimentação 
e Nutrição 

SINSE 06 
Melhorar as ementas e elaborar o 
Caderno técnico 

Monitorização 
 Gestora da Qualidade 
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Recursos 
Humanos e 
Formação 

SINSE 07 Fidelizar o Plano de Formação Nº ações de formação registadas = Plano de Formação 
Contagem Direta 

 Diretora 

Manutenção 
das Infraestru-
turas e 
equipamento 

SINSE 08 Monitorizar 

 

 Apoio da secretaria 

 
Processos 
De Gestão 

Código Objetivos e valor acrescentado Indicador Fórmula de Cálculo Responsável 

Gestão das 
compras e 
avaliação 
Fornecedores 

SINSE 
10 Utilizar os formulários online Monitorizar  Direção 

Não 
conformidades 
Acções 
correctivas 

SINSE 
11 

Implementar as acções de melhoria 
necessárias à resolução de qualquer 
NC, nomeadamente relativas à 
segurança social e fornecedores de 
serviços 

Número de ações corretivas implementadas Contagem Direta Direção 

Documentação 
SINSE 
12 

Controlar e monitorizar  a 
documentação externa e interna 
Atualizar o Manual da Qualidade 

Monitorização  Diretora 

 
Processos 

de Medição 
Código Objetivos e valor acrescentado Indicador Fórmula de Cálculo Responsável 

Monitorizaçã
o do 
Sistema 

SINSE 14 

Analisar os resultados de todos os 
processos 

Grau de eficácia do Sistema. 
Atribuição de nível  

Direcção e gestora da 
qualidade Mapear a análise de processos  

Grau de eficiência dos Processos Soma das % muito satisfeito por processo 
Monitorizar o SGQ 
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Conclusão 

 

O Plano de Gestão e Orçamento para o ano de 2019  reflete a ambição do SINSE 

em se afirmar cada vez mais como uma referência na Educação e na Gestão da 

Qualidade, na forma  como presta os seus serviços e se disponibiliza para auxiliar a 

comunidade envolvente, concretamente os Encarregados de Educação das crianças que 

nos estão confiadas. 

Ao longo do ano, e tendo em vista a operacionalização destas propostas e a 

melhoria contínua daquilo que fazemos, estamos certas de continuar a contar com o 

profissionalismo, disponibilidade e gratuitidade de todos os nossos colaboradores, 

com a presença interessada dos encarregados de educação, bem como os nossos 

parceiros institucionais e de modo especial da Congregação, para que juntos 

consigamos fazer mais e melhor pelas nossas crianças e consequentemente pela 

comunidade. 

 

 

 

Elvas  17/12/2018 

 

 

Aprovado Pela Direção 

 

 


