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1. Nota Introdutória 
 

 

A Casa Pia de Lisboa, I.P., doravante designada CPL, I.P., procedeu à elaboração do Plano de Atividades, Orçamento e Recursos Humanos (PAORH), 

para o ano de 2020, através de um processo participado de toda a estrutura organizacional, que se encontra alicerçado na missão, visão, princípios e 

atribuições da CPL, I.P. e nos seus valores, apresentando o conjunto de objetivos estratégicos e operacionais. 

Visando a realização plena do estipulado no Plano Estratégico, aprovado para o quinquénio 2019-2023, o planeamento de objetivos e atividades para 

2020 encontram-se suportados em indicadores de desempenho, de forma a aferir os resultados alcançados, no quadro dos meios humanos e financeiros 

que a Instituição dispõe em cada ano civil.   

 

Desejando alcançar um desempenho organizacional cada vez mais sustentável, estes objetivos estão intencionalmente sincronizados com os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e priorizados no âmbito do Ministério do Trabalho, 

da Solidariedade e da Segurança Social (MTSSS), permitindo deste modo o perfeito alinhamento e contributo da CPL, I.P neste domínio.   

 

O PAORH 2020 vai ser executado num ano especial, o ano em que a Instituição celebra o seu 240.º aniversário. Este marco será sinalizado com 

momentos simbólicos, que partindo das experiências e saberes do passado Institucional, permitam a conceção de projetos, medidas e iniciativas, que 

garantam, no presente e no futuro, projetos de vida sustentáveis às nossas crianças e jovens, ambientes de trabalho positivos na organização e a 

adequação dos recursos ao desenvolvimento da missão. 
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2. A Casa Pia de Lisboa, I.P. 

2.1. Missão, Visão, Princípios e Atribuições 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 77/2012, de 29 de março, que aprova a Lei Orgânica, a CPL, I.P. tem por Missão “Integrar crianças e 

adolescentes, designadamente as desprovidas de meio familiar adequado, garantindo-lhes percursos educativos inclusivos, assentes, nomeadamente, 

numa escolaridade prolongada, num ensino profissional de qualidade e numa aposta na integração profissional e, sempre que necessário, acolhendo-os”. 

 

Neste quadro, constituem Atribuições da CPL, I.P.: 
 
a) Integrar crianças e jovens sem meio familiar adequado, em perigo ou em risco de exclusão, considerando o acolhimento como uma resposta 

transitória e colocando o retorno ao ambiente familiar no centro da atividade institucional;  

b) Desenvolver projetos de vida para as crianças e jovens que acolhe, mediante a promoção de estratégias diversificadas, de caráter preventivo, em 

articulação com as respetivas famílias e outros parceiros;  

c) Garantir às crianças e jovens percursos educativos inclusivos, através de uma escolaridade prolongada e de um ensino profissional de qualidade;  

d) Desenvolver um modelo do ensino profissional que aposte, designadamente, no reforço da formação em alternância e na integração profissional;  

e) Desenvolver programas de reabilitação, formação e integração de crianças e jovens com deficiência, designadamente as crianças e jovens surdos e 

surdocegos, com vista à sua inclusão educativa, profissional e social. 

 

No quadro do Plano Estratégico 2019/2023, foi também atualizada a Visão da CPL, I.P, que preconiza “ Ser uma referência nacional no Acolhimento, 

Educação, Formação e Inclusão de Crianças e Jovens”.  
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2.2. Valores e Cultura Organizacional 

 

Para realizar a sua missão, a CPL, I.P. tem por referência os seguintes valores: 

 

 

 

Tendo presente os princípios que são imperativos e transversais à Administração Pública, a CPL, I.P. considera que para a concretização da sua missão 

estes valores assumem-se como os princípios éticos inabaláveis que estão na base de toda a atividade desenvolvida e que estão na base do seu código 

de conduta, bem como da cultura organizacional que defende. 

A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e de Gestão Ambiental (SGIQA) permite conciliar as práticas, os processos e os recursos 

conducentes ao desenvolvimento e implementação de um Referencial de Qualidade, de Política Ambiental e de Política da Segurança e Saúde no 

Trabalho, sendo atualmente constituído por 13 processos, definidos e classificados quanto ao âmbito da sua intervenção (de realização, de suporte e de 

gestão) que norteiam as atividades desenvolvidas no seio da instituição e que estabelecem entre si relação, objetivando a concretização da missão. 

O Sistema encontra-se sustentado em 2 normas internacionais, criadas pela Organização Internacional de Padronização (ISO): a ISO 9001, que 

estabelece os requisitos de um sistema de gestão da qualidade, e a ISO 14001, norma que determina os critérios de um sistema de gestão ambiental de 

uma organização. 
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O Processo de Gestão - G01 Planeamento e Controlo, que integra a área do Planeamento Organizacional, assume no quadro da definição anual do 

PAORH particular relevância, porque será o garante do cumprimento da missão, da definição das linhas estratégicas de médio/longo prazo e os objetivos 

operacionais de curto prazo, acompanhando o desempenho das Unidades Orgânicas. 

 

A um nível mais global a CPL assume a especial aspiração do desenvolvimento sustentável e a visão comum para a Humanidade, contida na resolução 

da Organização das Nações Unidas, de 25 de setembro de 2015, de Transformar o Mundo em nome dos Povos e do Planeta, procurando mobilizar 

esforços em torno de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), mapeados por objetivo operacional, em áreas que afetam a qualidade de vida 

de todos os cidadãos e que respeitam à sua intervenção social neste segmento temporal.  

 

Em particular, associa-se aos 6 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável prosseguidos pelo MTSSS:  

ODS 4 – Educação de Qualidade - Garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento 

sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, 

igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e da não-violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da 

cultura para o desenvolvimento sustentável 

ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico - Proteger os direitos do trabalho e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para 

todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários 
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ODS 10 – Reduzir as Desigualdades – Promover a inclusão social, económica e política de todos, independentemente da idade, género, deficiência, 

raça, etnia, origem, religião, condição económica ou outra 

ODS 12 - Produção e Consumo Sustentáveis - Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais; reduzir substancialmente a 

geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reutilização; promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as 

políticas e prioridades nacionais; garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e consciencialização para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza 

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes - Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas;  Garantir a tomada de 

decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis; Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades 

fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais; Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias 

para o desenvolvimento sustentável 

ODS 17 - Parcerias para a Implementação dos Objetivos - Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por 

parcerias multissetoriais que mobilizem e partilhem conhecimento, perícia, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento; Incentivar e promover parcerias públicas, público-

privadas e com a sociedade civil que sejam eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias. 
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2.3. Estrutura Orgânica 

 

Conforme os estatutos da CPL, I.P., aprovados pela portaria nº 24/2013 de 24 de janeiro, apresenta-se o organograma da Instituição.  

* Em processo de extinção: Despacho 17D/2015/SESS, de 18/02/2015 

*  
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 3. Metodologia de Elaboração do PAORH 2020 
 

O Plano de Atividades, Orçamento e Recursos Humanos 2020 (PAORH) foi construído com base na abordagem “top-down”, ou seja, parte-se da missão, 

da visão e dos vetores estratégicos para a definição dos objetivos operacionais, tendo como enquadramento base o Plano Estratégico 2019-2023, pelo 

que terá, naturalmente de se desenvolver no espetro das dimensões já definidas - Crianças e Jovens; Potencial Humano; Recursos. 

 

As dimensões apresentadas orientaram igualmente a realização de workshops de planeamento, onde foram concebidos momentos de discussão, de 

reflexão e de partilha de perspetivas entre os intervenientes (Unidades Orgânicas e Centros de Educação e Desenvolvimento) que, de forma participada 

e representativa, forneceram os seus contributos para a elaboração deste instrumento de gestão, permitindo também a familiarização e compromisso dos 

mesmos com a estratégia delineada para 2020. 

 

Assim, através da promoção do envolvimento dos trabalhadores na construção do PAORH, é possível consolidar o documento, nomeadamente: objetivos 

operacionais, metas, indicadores de medida, orçamento e recursos.  
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4. Estratégia e Objetivos  

Considerando o preconizado nas respetivas dimensões definidas no PE 2019-2023 (Crianças e Jovens, Potencial Humano e 

Recursos), os objetivos estratégicos e operacionais foram já definidos para o quinquénio, assim como foram estabelecidas metas para o ano em apreço, 

com os contributos de todos os intervenientes no processo. 

 

 

 

 

 

Pretende-se que anualmente a estratégia se traduza em objetivos reconhecidos por toda a organização, tendo em vista a mobilização para a mudança 

organizacional orientada por uma visão estratégica integrada e sustentada. 

 A Qualidade, a Inovação, a Mudança e o Desafio continuarão a ser os marcos peculiares da nossa atuação, visíveis nos procedimentos, métodos e 

condições de trabalho, atendimento dos diferentes clientes, novas práticas pedagógicas e modelos de desenvolvimento para as crianças e jovens, 

valorizando o potencial humano da organização e otimizando os recursos afetos. 
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4.1. Objetivos Estratégicos 2019-2023 e Objetivos Operacionais 
 

O desdobramento sistemático da visão estratégica plurianual do presente ciclo de gestão concretiza-se anualmente no PAORH e QUAR da CPL, I.P. 

No quadro apresenta-se o desdobramento e a ligação entre os objetivos estratégicos e os respetivos objetivos operacionais que sistematizam, 

enquadram e organizam as iniciativas a desenvolver, quer tenham a configuração de um projeto/iniciativa ou de uma atividade.  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais

OO15. Garantir a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo e formativo das crianças e jovens que frequentam  a 

CPL

OO16. Promover a assiduidade das crianças e jovens que frequentam a CPL

OO17. Garantir a atualização dos planos curriculares para melhor responder às necessidades do mercado de trabalho

OO18. Combater o abandono escolar dos jovens sem certificação escolar e/ou profissional

OO19. Abranger outras deficiências e/ou incapacidades, para além das sensoriais, nas respostas para as crianças e jovens 

desenvolvidas pelos CED AACF e JRP

OO20. Consolidar o Centro de Recursos para a Inclusão

OO21. Consolidar o Centro de atendimento, acompanhamento e reabilitação social das pessoas com deficiência 

(CAARPD)

OO22. Consolidar a Academia de Língua Gestual Portuguesa

OE 4 - Promover o reconhecimento da CPL como uma marca de 

excelência na educação e formação de crianças e jovens

C
ri

a
n

ça
s 

e
 J

o
v

e
n

s

OE 5 - Recentrar a intervenção da CPL na reabilitação e inclusão de 

crianças e jovens com deficiência e/ou incapacidade

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais

OO23. Reforçar a implementação de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores

OO24. Diminuir o absentismo dos trabalhadores

OO25. Apresentar candidaturas para obtenção de prémios de reconhecimento de excelência/boas práticas no âmbito dos 

Recursos Humanos
OO26. Promover projetos e atividades inovadoras apresentadas pelos trabalhadores

OO27. Recrutar e selecionar trabalhadores com perfil de competências adequadas aos novos  desafios

OOA. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (redação provisória)

OO28. Fomentar a partilha de conhecimentos entre os profissionais

OO29. Assegurar o desenvolvimento de competências dos trabalhadores através de formação de caráter estratégico

OO30. Promover  e incentivar medidas para a autoformação/ desenvolvimento dos trabalhadores e das equipas

OO31 Implementar planos de sucessão para os postos de trabalho críticos

OO32. Promover a progressiva desmaterialização com vista ao  “Papel zero”

OO33. Reforçar as medidas no âmbito do ambiente, segurança e saúde no trabalho

OO34. Desenvolver medidas no âmbito da responsabilidade social 

OO35. Promover a eficiência energética de edifícios

P
o

te
n

ci
a

l H
u

m
a

n
o

OE 6 - Incrementar uma cultura organizacional para a motivação e 

captação de trabalhadores

OE 7 - Desenvolver o capital humano adequando as competências 

às necessidades organizacionais

OE 8 - Promover uma política estruturada de ambiente, segurança, 

saúde no trabalho e responsabilidade social
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4.2. Distribuição dos Objetivos Operacionais ao longo do ciclo 2019-2023 

 

Enunciados os objetivos estratégicos e os operacionais a prosseguir pela Instituição, importa agora verificar por dimensão a sua distribuição no ciclo 

2019-2023, destacando-se os operacionalizados em 2019 e a operacionalizar em 2020.  
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4.2.1. Objetivos Operacionais 2020 
 

No âmbito do ciclo anual de gestão e planeamento, o PAORH 2020 integrará 40 objetivos operacionais, identificados anteriormente, com a seguinte 

distribuição por dimensão. Da análise do gráfico apresentado, podemos concluir que: 

 

 17 objetivos operacionais na dimensão Crianças e jovens; 

 12 objetivos operacionais na dimensão Potencial Humano; 

 11 objetivos operacionais na dimensão Recursos. 

 

Da totalidade dos objetivos operacionais apresentados em PAORH 2020, a 

maioria encontra-se em curso desde 2019. No entanto, as dimensões Crianças e 

Jovens e Recursos contam com novos objetivos operacionais para 2020, já 

anteriormente identificados no quadro do ponto 4.2. 
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4.2.2 Quadros de Programação Operacional        

 

Tendo como objetivo a sistematização e organização da informação inerente à realização dos objetivos operacionais, apresentamos os Quadros de 

Programação Operacional       
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5. Objetivos Operacionais em QUAR 2020  

A avaliação do desempenho de cada serviço público constitui, conforme prevê a lei do SIADAP, parte obrigatória do ciclo anual de 

planeamento, sendo o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) o instrumento, segundo o qual se processa, anualmente 

essa avaliação. No mapa seguinte, apresenta-se a articulação entre os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais, e o posicionamento destes 

últimos nos parâmetros de Eficácia, Eficiência e Qualidade. 
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O QUAR da CPL, I.P. para 2020 obedece aos parâmetros legalmente previstos, integrando, com referência aos objetivos estratégicos plurianuais 

estabelecidos, objetivos de eficácia, eficiência e qualidade, respetivos indicadores de desempenho e metas.   

 

Para os objetivos de eficácia privilegiam-se algumas das principais atribuições da CPL, I.P., promover competências parentais e/ou de autonomia em 

Acolhimento residencial, assegurar a inserção escolar/profissional dos jovens que saem da CPL e garantir a qualidade das aprendizagens e o sucesso 

educativo e formativo das crianças e jovens que frequentam a CPL, I.P. 

 

 No critério de eficiência selecionaram-se os objetivos que permitem aferir resultados relativamente à conciliação da sua vida profissional, familiar e 

pessoal e promover uma política estruturada de ambiente, segurança e saúde no trabalho e responsabilidade social.  

 

No parâmetro de qualidade opta-se por definir dos objetivos cujo resultado permitirá avaliar a satisfação da qualidade do acolhimento residencial das 

crianças e jovens e consolidar a “Escola Virtual” nas respostas educativas e formativas. 
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6. Recursos  

6.1. Recursos Humanos 

 

Ao nível da gestão de recursos humanos (RH), a política seguida nos últimos anos tem subjacente uma forte componente de planeamento, conforme se 

pode constatar no Mapa de Pessoal para o ano 2020 (vide anexo 1), não se prevendo alterações ao número global de postos de trabalho necessários 

(PTN) relativamente ao mapa aprovado para 2019, no total de 1160 PTN, denotando-se, desta forma, estabilidade na gestão previsional de recursos 

humanos.  

 
Saliente-se que dos 1160 PTN foram orçamentados 1090 (menos 10 PTN face ao mapa de 2019), adotando o procedimento que tem sido seguido na 

CPL, I.P. e articulado com o Gabinete de Estratégia e Planeamento do MTSSS, para este efeito. 

 
Apresenta-se no gráfico seguinte a organização dos recursos humanos, por cargo/carreira, construída com base no referido mapa, onde estão refletidas 

as necessidades da CPL,IP, permanentes e temporárias de RH, tendo em consideração os objetivos previstos no Plano Estratégico 19/23 e no Plano de 

Atividades, Orçamento e RH para 2020, com vista à salvaguarda do adequado cumprimento da sua missão. 
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Da análise do gráfico releva-se o predomínio das carreiras de docente (43%) e de Técnico Superior (28%).  

No ano de 2020, será dada continuidade à política de reforço de recrutamento de recursos humanos nas áreas mais críticas. Assim, apresenta-se o 

Plano Anual de Recrutamento de Trabalhadores (vide anexo 3), no qual se contemplam os recrutamentos externos, visando a autorização para a 

abertura de concursos destinados a trabalhadores sem vínculo de emprego público previamente constituído para celebração de contratos a termo ou por 

tempo indeterminado, no total de 194 PT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Atividades, Orçamento e Recursos Humanos | 2020 

31  

6.2. Recursos Financeiros    

 

A Casa Pia de Lisboa, I.P. perspetivou o Orçamento para 2020, por referência à sua atividade e correspondendo às orientações emanadas pela Direção 

Geral do Orçamento (DGO).  

 

A tabela infra ilustra a distribuição da dotação orçamental de 43.635.468,00 €, (vide anexo 4). 

 

 

 

 

 

Despesas Receitas

30.045.700,00 € 11.000,00 €

6.648.431,00 € 1.147.000,00 €

21.000,00 € 40.144.750,00 €

500,00 € 157.500,00 €

55.000,00 € 1.097.983,00 €

2.237.983,00 € 1.057.235,00 €

4.462.854,00 € 20.000,00 €

164.000,00 € 43.635.468,00 €

43.635.468,00 €

Reposições não abatidas ao Pagamento

Total

Total

Capítulo

Taxas, Multas e Outras Penalidades 

Rendimentos da Propriedade

Transferências correntes

Vendas de Bens e Serviços Correntes

Outras Receitas Correntes

Transferências de Capital

Subsídios

Outras Despesas Correntes

Aquisição de Bens de Capital

Passivos Financeiros

Agrupamento

Despesas c/Pessoal

Aquisições de Bens e Serviços

Juros e Outros Encargos

Transferências Correntes
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7. Formação 
 

Num contexto em que a capacidade de adaptação à mudança continua a ser, cada vez mais, uma componente essencial do sucesso 

organizacional, importa relevar a participação dos trabalhadores e a identificação de prioridades e necessidades formativas, alinhadas com o Plano 

Estratégico 2019-2023. Neste sentido, o Plano de Formação para 2020, visa promover níveis adequados de eficácia, eficiência e qualidade compatíveis 

com os desafios que diariamente se colocam à Instituição.  

Reconhecendo que a formação profissional dos seus recursos humanos constitui um fator decisivo para a boa execução da estratégia, tem sido 

preocupação da CPL, I.P. investir na formação profissional dos(as) seus(as) trabalhadores (as), procurando proporcionar a sua valorização pessoal e 

profissional e, igualmente, assegurar a aquisição de competências em áreas fundamentais para o cumprimento da sua missão, mas também em áreas 

de apoio transversal e de sustentação como sejam financeira, jurídica ou de gestão de recursos humanos, entre outras. 

O Plano de Formação para 2020, (vide anexo 5) compreende 38 ações que, previsivelmente, deverão abranger 2272 participantes estimando-se um total 

de 1044 horas de formação. As ações de formação encontram-se organizadas pelas seguintes áreas de formação: 

 Formação para dirigentes; 

 Gestão e administração; 

 Gestão de recursos humanos; 

 Ambiente, segurança e saúde no trabalho; 

 Intervenção com crianças, jovens e famílias; 

 Educação/formação; 

 Educação especial; 

 Gestão documental. 
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8. Plano de Prevenção e Integridade da CPL, I.P. 
 

 

A CPL, I.P. tem implementado o Plano de Prevenção e Integridade que, agrega num único instrumento, o Plano de Prevenção de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) e o Código de Ética e Conduta.  

 
 

No quadro normativo e legal em vigor, a CPL, I.P. avalia o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) anualmente, 

visando identificar e prevenir situações que violem os princípios da prossecução do interesse público, da igualdade de tratamento, da proporcionalidade, 

da transparência, da justiça, da imparcialidade, da boa-fé e da boa administração.  

 

O PPRCIC integra as sugestões de alteração sinalizadas pelas Direções, quer ao nível das medidas de controlo que não tem aplicabilidade ou que 

carecem de melhoramento, da identificação de riscos associados às atividades das Unidades Orgânicas (UO) e da graduação dos níveis de risco face ao 

histórico de ocorrência do risco e da implementação das medidas de controlo. O referido plano permite assegurar, no contexto da luta contra a corrupção, 

a responsabilidade das diferentes unidades orgânicas nas áreas da sua competência. No Relatório Anual é feita a avaliação da execução do Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, que durante o ano é alvo de monitorização pela Unidade de Qualidade e Auditoria. 

 

Ainda no âmbito do Plano de Prevenção e Integridade da CPL, I.P. está vertido o Código de Ética e de Conduta, instrumento que define os princípios 

conducentes à boa gestão pública e incremento da transparência e do rigor na prossecução da missão e em todas as atividades de suporte à mesma. 
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9. Acompanhamento e Avaliação 
 

O exercício de monitorização e de avaliação dos objetivos estabelecidos são procedimentos de controlo de gestão que permitem uma 

maior focalização de esforços, com resultados e reflexos na promoção positiva de uma cultura organizacional de eficácia, eficiência e qualidade. 

 

O Plano de Atividades, Orçamento e Recursos Humanos da CPL, I.P. é objeto de acompanhamento através de reports regulares, assegurando a 

monitorização contínua da performance operacional e estratégica, permitindo, desta forma, detetar eventuais desvios e tomar oportunamente as medidas 

necessárias à sua correção. 

 

O Sistema de Informação, Planeamento e Controlo (SPC) constitui-se como ferramenta que suporta a implementação da estratégia e a monitorização da 

sua execução, a todos os níveis da organização, permitindo a publicação mensal de Índices Evolutivos, que refletem os resultados alcançados pelas 

diversas UO no âmbito dos objetivos e atividades inerentes. O Índice Evolutivo assume assim grande importância na análise da evolução da execução do 

PAORH, bem como, da avaliação atempada de desvios que carecem de intervenção por parte da gestão, nomeadamente no desenvolvimento de ações 

corretivas, medindo a eficácia da estratégia e conduzindo o organismo à execução do planeado.  
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Anexos 

Anexos  


