
 

EDITORIAL 

O reconhecimento na Gestão das Organizações Sociais 

Recentemente vimos reconhecido o empenho de mais cin-

co organizações sociais no percurso de desenvolvimento 

das suas ferramentas e competências de gestão. Estas or-

ganizações viram uma oportunidade no Programa Arqui-

medes, sendo que duas delas candidataram-se pela primei-

ra vez – A Delegação do Porto da Associação Portuguesa 

de Deficientes e a Santa Casa da Misericórdia de Vila do 

Conde, certificando-se através da ISO 9001:2008 e EQUASS 

Assurance respetivamente; e as restantes três, na sequência do ciclo anterior, candidataram-

se ao nível de Excelência do EQUASS, são elas a CERCIMARANTE e a Obra Social e Cultural Síl-

via Cardoso, as quais receberam o meritório reconhecimento Stairway to Excellence e a Associ-

ação de Paralisia Cerebral do Porto, que alcançou o EQUASS Excellence. 

A todas esta organizações, cujos trabalhos acompanhamos e com as quais tivemos gosto em 

desenvolver esta parceria, endereçamos as maiores felicidades nos seus projetos e esperamos 

que seja um estímulo para o desenvolvimento interno e das relações com a comunidade e ou-

tras entidades, por forma a gerarem valor acrescentado para todas as partes interessadas. 
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No passado dia 11 de Maio, pelas 21H, realizou-se no Salão Paroquial da Quinta da Capela, a entrega de 

final de certificados aos formandos do Projeto Escola de Dança e Espetáculo “Todos Especiais, Todos 

Iguais – Conhece a ti próprio”, no âmbito da Tipologia 6.1 “FORMAÇÃO PARA INCLUSÃO” do Programa 

Operacional Potencial Humano. 

Este projeto foi promovido pelo Centro Cultural e Social de Santo Adrião é a organizado, enquanto enti-

dade formadora, pela XZ Consultores. 

Falamos de um projeto iniciado em Setembro de 2011 e que terminou em Maio de 2013 com 800H de 

formação executadas. Neste projeto contamos com mais de 40 formandos sendo que 23 chegaram até 

ao final. Teve por objetivo reunir crianças e jovens oriundos de diversos meios socioeconómicos e cultu-

rais, num programa de Interação Social, de Estimulação de Inteligências Múltiplas e de Desenvolvimento 

de Competências através da Dança e Expressão Corporal, centrando-se particularmente nas áreas de 

desenvolvimento psicomotor, cognitivo, emocional e na promoção de competências sociais, com desta-

que para a integração social, cultural e étnica. A Dança é, neste contexto, um meio para atingir estes vá-

rios fins, proporcionando uma forma lúdica de envolver crianças, jovens e adultos num processo de aqui-

sição de competências, de crescimento pessoal e de transformação do lugar que julgavam ocupar no 

mundo. 

Durante quase dois anos os formandos tiveram oportunidade de estudar diferentes temáticas, tais co-

mo, anatomia, dança jazz, ballet, hip-hop, dança de carater, improvisação, dança de salão, danças tradici-

onais, dançaterapia, expressão dramática, contemporânea, zumba e step dance.  

A entrega dos certificados aos formandos representou a materialização do trabalho, sendo em si mesmo, 

o prémio de todo o esforço feito quer pelas crianças/jovens, quer por toda a equipa que os acompanha 

em trabalho de rede (formadores, entidade promotora, entidade formadora, escola….). 

Durante o espetáculo final foi possível assistir a várias exibições de dança de todos os estilos (conforme 
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os módulos lecionados) com visualização de vídeos e fotos de todo o percurso realizado com entusiasmo, 

dedicação, empenho. Foram momentos de muita emoção ao rever essa caminhada realizada por todos, 

quer formandos, quer formadores, quer a coordenadora da XZ Consultores. 

Os "atores principais" foram mesmo os formandos, contando apenas com os adultos para suporte do seu 

desenvolvimento pessoal, desta forma, no encerramento do espetáculo foi-lhes entregue a certificação 

do culminar deste período de trabalho e de coesão social entre várias etnias….  

Sem sombra de dúvida valeu a pena o esforço de todos simplesmente por AMOR A DANÇA!!! 

 
 

Paula Soares 
Formadora 
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A Associação Portuguesa de Deficientes (APD) foi fundada em Abril de 1972 é uma Organização Não Go-

vernamental (ONG) e constitui-se como uma Associação Universal que agrega todas as pessoas com defi-

ciência, não diferenciando o tipo, causas e origens. Assume desde o início um papel reivindicativo com o 

objetivo de melhorar os direitos em prol dos cidadãos com deficiência. Caminha a par da defesa dos Di-

reitos, enfatizando o valor intrínseco dos seres humanos nas relações que estes estabelecem com o 

meio, promovendo estruturas e respostas sociais equitativas, que garantam segurança, desenvolvimento 

e dignidade. 

Em 1981 é fundada a Delegação Distrital do Porto da APD, que tem vindo a desenvolver várias atividades 

associativas culturais, recreativas e desportivas, no âmbito do Centro de Atendimento/Acompanhamento 

e Animação para Pessoas com Deficiência (CAAAPD) e tem a seu cargo as Valências de CAO – Centro de 

Atividades Ocupacionais e Lar Residencial. A nossa finalidade é provocar a mudança social, quer na socie-

dade em geral quer nas suas formas de desenvolvimento. Mais tarde, em 1994, com vista ao alargamen-

to da sua atividade, a Delegação Distrital do Porto inaugura novas instalações em Vila Nova de Gaia.  

A Associação Portuguesa de Deficientes (APD) - Delegação Distrital do Porto, tem como intuito a presta-

ção de um serviço modernizado e que vá de encontro às necessidades, cada vez mais exigentes dos seus 

clientes, considerou fundamental a implementação de um sistema de Qualidade. Desta forma a APD de-

cidiu investir numa modernização contínua dos serviços que presta, essencialmente, uma melhoria do 

acompanhamento e introdução de novas práticas de organização e gestão do trabalho realizado, e natu-

ralmente, promovendo uma maior aproximação entre a APD e os seus colaboradores, utentes/clientes, 

significativos, familiares e a comunidade, a sociedade em geral, incidindo numa maior responsabilização 

da sua estrutura de funcionamento. 

O Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência (CAAAPD), que 

realiza atividades de atendimento e encaminhamento dos associados, com vista à resolução de proble-

mas sociais, bem como, simultaneamente, atividades de índole cultural, desportiva e recreativa.  
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Este serviço é dirigido a todos os associados da A.P.D. e tem como principal objetivo o diagnóstico das 

necessidades das pessoas com deficiência e suas famílias, proporcionando um acompanhamento global a 

esta população, em colaboração com outras instituições públicas e privadas.  

O nosso Centro de Atividades Ocupacionais, acolhe 10 utentes que têm deficiência mental ligeira a mode-

rada com idades compreendidas entre os 34 e os 57 anos.  

O Lar Residencial é um equipamento de carácter social que visa alojar pessoas com deficiência de ambos 

os sexos, com retaguarda familiar, com idade igual ou superior a 16 anos, que se encontrem impedidos 

temporariamente ou definitivamente de residir no seu meio familiar e que frequentem estruturas de ensi-

no, emprego, formação profissional ou outros programas que funcionam longe da sua residência e/ou a 

família necessite deste apoio em determinadas situações. O objetivo desta residência, é a melhoria de 

condições de qualidade de vida e bem-estar, promovendo a autonomia e integração dos residentes, nun-

ca descurando o contacto com a família e a sua integração social. 

Agradecemos à XZ consultores, toda a colaboração, apoio, disponibilidade e acompanhamento Técnico, 

durante este período de implementação do Sistema de Qualidade. 

 

 

Marlene Fernandes 

Gestora da Qualidade  

APD - Delegação do Porto 



Em Abril de 2013 a APPC viu reconhecida a excelência na prestação 

dos seus serviços ao ser atribuída a certificação EQUASS Excellence. 

Este reconhecimento foi o culminar (embora não finito) de um per-

curso que iniciou com a vontade de pais e associados em fazer cres-

cer a Associação e dotá-la de recursos para cumprir a sua missão; foi 

em crescendo, organizando e reorganizando os seus órgãos e equipas de coordenação/gestão, adequan-

do-os às exigências e desafios que a própria dimensão da APPC, necessidades e expectativas dos clientes 

foram impondo; passando ainda pela implementação de um sistema de gestão à luz do nível EQUASS 

Assurance e a definição de um responsável pela Qualidade. Entretanto, consequência natural do desen-

volvimento e da melhoria contínua da gestão e dos serviços, surge a vontade e oportunidade de progre-

dir para a certificação do nível de excelência, o qual, fez evoluir para uma nova organização interna com 

vista a cumprir mais este grande objetivo. Cria-se assim um grupo de trabalho – o Grupo da Qualidade – 

o qual foi executante e coordenador das ações que contribuíram para a obtenção deste resultado, nome-

adamente do trabalho realizado pelos designados “keepers dos princípios”, uma metodologia que permi-

tiu às equipas darem o seu contributo para que todos os requisitos da qualidade e, mais importante, da 

qualidade de vida e dos serviços seja garantida. Um dos grandes desafios e caraterística deste nível de 

certificação é a medição de indicadores com vista à identificação de tendências e a realização de ben-

chmarking, que potenciaram a reflexão acerca d’ “o que queremos medir” e “em que nos queremos 

comparar e com quem”. Este será um desafio de futuro, que com espírito de equipa e a plasticidade que 

temos demonstrado em cada nova etapa, faz-nos almejar sempre o sucesso dos nossos projetos. 

Não podemos deixar de agradecer a todos os que contribuíram para esta atribuição: clientes, famílias, 

parceiros, voluntários, colaboradores. Um muito obrigado pelo vosso empenho e compromisso com o 

desafio da excelência, com o dia-a-dia na APPC. 

 

O Grupo da Qualidade da APPC 
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O alcance da Excelência na APPC 



XZ participa na Color Run - ”Os 5kms mais Felizes do planeta”  :) 
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No passado dia 15 de Junho, os colaboradores da XZ Consultores,  juntaram-se e formaram a equipa “XZ 

Color” para participar na primeira Sunset Color Run da Europa, que decorreu em Braga.  

Bem caraterizados, com acessórios que não passavam despercebidos, viveram-se momentos de puro 

convívio, diversão e solidariedade, uma vez que parte do valor angariado com esta iniciativa reverte para 

uma instituição social identificada pela Fundação Bracara Augusta. Para recordar ficam as fotos… muito 

coloridas . :) 

 

Emília Costa 

XZ Consultores, SA 



Seminário: Compromisso e Conciliação 
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Formação Avançada XZ 

Lean Management—ação 4 

e-Learning XZ 

e-XZ = Abordagem ao Sistema de Gestão da Qualidade – 14H (sem horas presenciais - Gratuito) 

e-XZ = Implementação do  Sistema de Gestão da Qualidade – 24H (sem horas presenciais) 

e-XZ = Auditor Interno da Qualidade – 40H (07H presenciais) 

e-XZ = Implementação de Sistemas HACCP – 22H (sem horas presenciais) 

e-XZ = ISO 22000 - 14H (sem horas presenciais) 

e-XZ = Referenciais IFS e BRC Food - 20H (sem horas presenciais) 

e-xz = Conformidade Legal em matéria de ambiente—08H (sem horas presenciais) 

e-XZ = Liderança - 10H (sem horas presenciais) 

e-XZ = Formação Pedagógica Inicial de Formadores [blearning] - 90H (20H presenciais 

+ 07H síncronas) 

e-XZ = Higiene e Segurança no Trabalho – 20H ( e-learning) 

Brevemente... 

04 de Julho de 2013 

Local: Universidade Portucalense – Porto 

Valor = Gratuito (sujeito a inscrição) 

Colóquio: Avaliação de Riscos 

11 de Julho de 2013  

Local: Escola Profissional de Aveiro  

Valor = Gratuito (sujeito a inscrição) 

 

Objetivos:  

* Criar oportunidades para refletir e debater sobre a importância desta temática e desta avaliação no seio das orga-

nizações; 

* Apresentar um produto/conjunto de ferramentas informáticas de avaliação de riscos. 

Programa 

09:30  Boas-vindas  

09:40 Compromisso e conciliação. 

Roberto Martínez. Diretor.  Fundación  Másfamilia 

10:30  Apresentação do esquema de implementação efr 

Emília Costa. Consultora. XZ Consultores, SA 

11:00 INTERVALO 

11:10  Apresentação do esquema de certificação  efr  

Anabela  Ramos.  Gestora de  Cliente. APCER 

11:40  Debate 


