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Política da Qualidade 

No âmbito da sua atuação a CERCIFEIRA compromete-se a desenvolver uma politica de 

qualidade no sentido de:  

 Garantir a maturidade crescente da organização e dos serviços prestados, 

numa prática de melhoria contínua 

 Rever o Sistema de Gestão da Qualidade periodicamente 

 Manter um Sistema Organizacional coordenado que assegure a credibilidade 

interna e que mereça a confiança das entidades oficiais, clientes e de todas as 

partes interessadas 

 Assegurar elevados padrões de qualidade nos serviços prestados, em 

conformidade com requisitos técnicos e legais aplicáveis à sua atividade 

 Garantir a satisfação dos seus colaboradores 

 Contribuir para a promoção da Qualidade de vida da sua população alvo, quer 

ao nível da satisfação das suas necessidades, quer ao nível da procura das 

respostas para os problemas sociais, educativos e inserção profissional. 

 

Política de Participação dos Colaboradores 

A CERCIFEIRA acredita que uma comunicação sólida e eficiente, o alinhamento dos 

objetivos da organização com os individuais e o vínculo de reconhecimento de todos 

os colaboradores, colaboram maciçamente para o envolvimento e participação dos 

mesmos. Acredita também que os colaboradores de hoje querem compreender e 

identificar-se com a razão da existência da organização onde que passam a maior parte 

do dia. Identificar-se com a missão, visão e valores da organização não querendo 

somente executar as suas funções mecanicamente, mas sim ter a consciência de que 

sua tarefa diária, mesmo que simples, faz parte de um todo e contribui para o alcance 
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dos objetivos globais da organização. Assim torna-se imprescindível a existência de 

instrumentos de informação interna eficazes e de momentos formais e informais de 

participação dos mesmos, de modo a conseguir-se um alinhamento organizacional e o 

envolvimento dos colaboradores no alcance dos objetivos da organização. 

 

Política de Ética 

A política de ética da CERCIFEIRA assenta em diversas fontes normativas conforme 

Código de Ética da CERCIFEIRA. 

Aquela política deve ser incorporada pelos colaboradores, no exercício da sua 

atividade tendo presente os princípios fundamentais de conduta organizacional, 

adotando na sua intervenção uma abordagem holística e a prestação de um serviço de 

qualidade orientado para o cliente. 

O Código de Ética é dirigido a todos os intervenientes na organização CERCIFEIRA, 
de forma a garantir a persecução da missão e valores organizacionais. Nele estão 
critérios profissionais, princípios e valores que orientam os comportamentos como 
sendo: Ética e respeito pelas pessoas; Qualidade e inovação dos serviços; 
Responsabilidade social e ambiental; Confidencialidade; Privacidade; Equidade e 
igualdade. 

. Neste documento são apresentados os compromissos dos dirigentes, colaboradores, 

clientes e família/significativos, bem como os direitos/deveres dos clientes, das 

famílias/significativos e dos colaboradores.  

A fim de garantir a adequação dos comportamentos éticos e interação dos recursos 

humanos, encontram-se definidos no Manual de Funções as competências, funções e 

responsabilidades das várias categorias profissionais. 

O código de ética foi elaborado e implementado de forma a proteger os clientes de 

riscos, assegurando a sua dignidade e a promoção de justiça social.  

 

http://www.execucaodaestrategia.com.br/tag/alinhamento-organizacional/
http://www.execucaodaestrategia.com.br/tag/envolvimento-dos-colaboradores-na-execucao-da-estrategia/
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Política de Recrutamento 

A CERCIFEIRA promove a seleção de profissionais qualificados alinhados com a sua 

missão e visão e de acordo com requisitos técnicos, pessoais e comportamentais, com 

vista à prestação de serviços de qualidade e excelência aos seus clientes.  

Os conhecimentos, aptidões, capacidades e competências para o lugar a recrutar 

encontram-se definidos no respetivo perfil de função. Os critérios de selecção são 

definidos no momento da entrevista sendo que a soma total dos mesmos corresponde 

a 100%.  

Neste processo são respeitados os seguintes princípios: 

-        Igualdade de oportunidades: são garantidas, no processo de seleção, condições 

iguais a todos os candidatos; Adota-se métodos e critérios de seleção, baseados na não 

discriminação de género, idade, raça, religião, deficiência e orientação sexual e com 

base na legislação em vigor. Não obstante, tendo em vista a missão da Cercifeira, de 

integração sócio-profissional dos seus clientes, e tendo por base a responsabilidade 

social, valor pelo qual a Cercifeira se baseia, damos prioridade no processo de 

Recrutamento e Seleção a pessoas portadoras de deficiência, que reúnam todos os 

critérios definidos para a função a recrutar. 

-        Direitos de personalidade: a todos os candidatos é garantida a confidencialidade 

no tratamento dos seus dados. 

Política de Participação dos clientes 

O modelo de gestão da Cercifeira assume a Orientação para o Cliente como 

referencial. Os nossos clientes são assim chamados a participar ativamente na vida da 

organização, estando o direito à participação expressamente consagrado na Carta de 

Direitos e Deveres dos Clientes.  

 

 

http://www.crpg.pt/areaCliente/Paginas/DireitosDeveres.aspx
http://www.crpg.pt/areaCliente/Paginas/DireitosDeveres.aspx
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 Dimensões da participação dos clientes 

 Participação na elaboração, gestão e avaliação dos processos de intervenção de 

forma continuada enquanto atores fundamentais dos mesmos  

 Participação na gestão da organização, designadamente na avaliação dos 

produtos e serviços prestados, bem como na organização e avaliação do 

sistema de funcionamento  

 Participação no processo de mobilização dos clientes, no sentido do seu 

envolvimento e adesão aos programas, atividades e às regras de 

funcionamento 

Mecanismos de participação dos clientes 

 Participação na organização, desenvolvimento e execução dos Planos 

Individuais, através do seu contributo nas escolhas e tomada de decisão sobre 

os mesmos. 

 Contratualização dos objetivos, no sentido de potenciar um maior 

envolvimento e aumentar a eficácia da prestação de serviços  

 Apresentação espontânea de sugestões, elogios e reclamações individualmente 

ou através do grupo de auto representantes 

 Resposta aos questionários da metodologia de avaliação da qualidade dos 

serviços prestados  

A Cercifeira promove a participação e inclusão dos seus clientes a todos os níveis da 

organização, bem como da comunidade, tornando-os ativos na organização e 

promovendo a sua capacitação (empowerment) e o exercício da sua cidadania. 

Defende, conjuntamente com outras entidades, os direitos dos clientes (advocacy), 

promovendo a igualdade de oportunidades e a inclusão social. 

http://www.crpg.pt/Paginas/sugestoes.aspx
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Um dos princípios orientadores da intervenção é a permanente adaptação às 

características e funcionalidades dos clientes, num processo de melhoria contínua. 

Esta exigência implica que a Política de Participação seja revista anualmente. Assim, as 

estratégias de envolvimento e participação dos clientes são escolhidas de acordo com 

as características funcionais de cada cliente, conforme matriz apresentada no Plano de 

Participação das Partes Interessadas. 

 

Política de Confidencialidade 

A nossa ação norteia-se por princípios de reserva da vida privada, das liberdades, 

direitos e garantias. 

A CERCIFEIRA não divulga ou vende os dados dos seus colaboradores e/ ou clientes a 

outrem, pois todas as informações são confidenciais. 

Colaboradores e/ ou clientes têm direito ao acesso, alteração e cancelamento dos seus 

dados, se assim o desejarem. O acesso à informação é condicionado e monitorizado 

sempre. 

Dos colaboradores esperam-se princípios de reserva, discrição e sigilo profissional, de 

forma a evitar que sejam divulgados factos e informações que tenham conhecimento 

no exercício das suas funções. 

 

Política de Prevenção de Maus Tratos e de Abuso Físico, Mental e Financeiro 

Esta política inspira-se nos marcos fundamentais de defesa e promoção dos direitos 

das pessoas “Declaração Universal dos Direitos do Homem”; “Convenção sobre os 

Direitos das Crianças” e “ Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”. 

A Organização pauta a sua atuação pelo respeito da dignidade de todas as pessoas, 

assegurando a igualdade de oportunidades na saúde, na educação e na formação, pela 

identificação de situações de negligência, maus tratos e abusos e o seu devido 

encaminhamento para as entidades competentes. 

 

A Cercifeira assume assim, a responsabilidade de assegurar que existam mecanismos 
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de garantia e de controle para reduzir os riscos de negligência, abuso sexual, abuso 

financeiro, maus tratos e discriminação de clientes, para tal define um procedimento 

para tratar estas situações e assegura rotação regular dos colaboradores perante 

tarefas mais pesadas ou difíceis, com vista a reduzir o risco de “burnout”, ajudando a 

prevenir desta forma possíveis situações de maus tratos.    

 

Para que fique claro para todas as partes interessadas, a CERCIFEIRA clarifica os 

respetivos conceitos e sinais de alerta: 

1. Discriminação: ato de considerar que certas características que uma pessoa 

tem são motivos para que sejam vedados direitos que os outros têm. Numa 

palavra, é considerar que a diferença implica diferentes direitos. (ver Carta de 

Direitos da CERCIFEIRA nº III) 

2. Maus Tratos: qualquer ação ou omissão não acidental, perpetrada pelos pais, 

cuidadores ou outrem, que ameace a segurança, dignidade e bem-estar 

biopsicossocial e afetivo da vítima. Existe uma multiplicidade de situações que 

consubstanciam a prática de maus tratos, os quais podem apresentar 

diferentes formas clínicas, por vezes associadas: negligência, mau trato físico, 

abuso sexual, mau trato psicológico/emocional e financeiro.  

2.1 Negligência: incapacidade de proporcionar à pessoa a satisfação de 

necessidades básicas de higiene, alimentação, afeto, educação e saúde, 

indispensáveis para o crescimento, desenvolvimento e bem-estar 

adequados. Regra geral, é continuada no tempo, pode manifestar-se de 

forma grave, em que existe prática ou omissão de comportamento do qual 

resulta a violação de um direito da vítima que seria espectável pelo lesante 

ou leve, quando existe prática ou omissão de comportamento do qual 

resulta a violação de um direito da vítima sem que o lesante o esperasse 

(ex. incompetência ou incapacidade dos pais, ou outros responsáveis) 

(Quadro 1).  

Quadro 1 - Alguns sinais, sintomas e indicadores de negligência  
 

 Carência de higiene (tendo em conta as normas culturais e o meio 
familiar);  

 Vestuário desadequado em relação à estação do ano e lesões 
consequentes de exposições climáticas adversas;  

 Inexistência de rotinas (nomeadamente, alimentação e ciclo 
sono/vigília);  

 Hematomas ou outras lesões inexplicadas e acidentes frequentes 
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por falta de supervisão de situações perigosas;  

 Perturbações no desenvolvimento e nas aquisições sociais 
(linguagem, motricidade, socialização) que não estejam a ser 
devidamente acompanhadas;  

 Incumprimento de recomendações médicas e programas nacionais 
de saúde próprios a cada caso;  

 Doença crónica sem cuidados adequados (falta de adesão a 
vigilância e terapêutica programadas);  

 Intoxicações e acidentes de repetição.  
 

 
2.2 Mau trato físico: qualquer ação não acidental, isolada ou repetida, infligida 

por pais, cuidadores ou outros com responsabilidade face à pessoa (vítima), 
a qual provoque (ou possa vir a provocar) dano físico. Este tipo de maus 
tratos engloba um conjunto diversificado de situações traumáticas, 
(Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Alguns sinais, sintomas e indicadores de mau trato físico  
 

 Equimoses, hematomas, escoriações, queimaduras, cortes e 
mordeduras em locais pouco comuns aos traumatismos de tipo 
acidental;  

 Síndroma da criança abanada (sacudida ou chocalhada);  

 Alopecia traumática e/ou por postura prolongada com deformação 
do crânio;  

 Lesões provocadas que deixam marca(s) (por exemplo, de fivela, 
corda, mãos, chicote, régua…);  

 Sequelas de traumatismo antigo (calos ósseos resultantes de 
fratura);  

 Fraturas das costelas e corpos vertebrais, fratura de metáfise;  

 Demora ou ausência na procura de cuidados médicos;  

 História inadequada ou recusa em explicar o mecanismo da lesão 
pela criança ou pelos diferentes cuidadores;  

 Perturbações do desenvolvimento (peso, estatura, linguagem, …);  

 Alterações graves do estado nutricional.  
 

 
2.3 Mau trato psicológico/emocional: resulta da privação de um ambiente de 

segurança e de bem-estar afetivo indispensável ao crescimento, 
desenvolvimento e comportamento equilibrados da pessoa. Engloba 
diferentes situações, desde a precariedade de cuidados ou de afeição 
adequados à idade e situação pessoal, até à completa rejeição afetiva, 
passando pela depreciação permanente da pessoa, builling, com frequente 
repercussão negativa a nível comportamental (Quadro 3).  
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Quadro 3 - Alguns sinais, sintomas e indicadores de mau trato 
psicológico/emocional  
 

 Episódios de urgência repetidos por cefaleias, dores musculares e 
abdominais sem causa orgânica aparente;  

 Comportamentos agressivos (autoagressividade e/ou 
heteroagressividade) e/ou auto-mutilação;  

 Excessiva ansiedade ou dificuldade nas relações afetivas 
interpessoais;  

 Perturbações do comportamento alimentar; 

 Perturbações do sono;  

 Alterações do controlo dos esfíncteres (enurese, encoprese);  

 Choro incontrolável no primeiro ano de vida;  

 Comportamento ou ideação suicida.  
 

 
3. Abuso Sexual: corresponde ao envolvimento de uma criança/adolescente ou 

pessoa em atividades cuja finalidade visa a satisfação sexual de outra pessoa. 
Baseia-se numa relação de poder ou de autoridade e consubstancia-se em 
práticas nas quais a criança/adolescente ou pessoa, em função do estádio de 
desenvolvimento:  

- Não tem capacidade para compreender que delas é vítima;  
- Percebendo que o é, não tem capacidade para nomear o abuso sexual;  
- Não se encontra estruturalmente preparada;  
- Não se encontra capaz de dar o seu consentimento livre e esclarecido. 
 

Frequentemente, o abuso sexual é perpetrado sem que haja qualquer indício 
físico de que tenha ocorrido, facto que pode dificultar o diagnóstico. Contudo, 
em algumas situações, é possível identificar sintomas/sinais deste tipo de mau 
trato (Quadro 4).  
 

Quadro 4 - Alguns sinais, sintomas e indicadores de abuso sexual 
 

Lesões externas nos órgãos genitais (eritema, edema, laceração, 
fissuras, erosão, infeção);  

Presença de esperma no corpo ou roupa da pessoa;  
Lassidão anormal do esfíncter anal ou do hímen, fissuras anais;  
Leucorreia persistente ou recorrente;  
Prurido, dor ou edema na região vaginal ou anal;  
Lesões no pénis ou região escrotal;  
Equimoses e/ou petéquias na mucosa oral e/ou laceração do freio dos 

lábios;  
Laceração do hímen;  
Infeções de transmissão sexual;  
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Gravidez.  

 

4. Abuso Financeiro: a prática de atos dos quais resultem a perda de bens ou 
dinheiro, dano financeiro, através de manipulação ou usurpação. A exploração 
inclui a apropriação de recursos da pessoa lesada por outrem, visando a 
benefício próprio através de meios desonestos. Do abuso financeiro fazem 
ainda parte manifestações de bullying, traduzidas em atos de violência física, 
verbal, expressões e/ ou gestos que implicam a apropriação de bens materiais 
de outrem sem a sua autorização. 

 

Política de Reconhecimento 

A Cercifeira entende os seus recursos humanos como principal motor para a 

evolução dos serviços prestados. Desta forma entende igualmente que aqueles têm 

que ser motivados e consequentemente apresentarem-se satisfeitos face a toda a 

organização. 

Foi neste sentido que a instituição decidiu instituir um prémio de 

reconhecimento aos colaboradores pela sua dedicação e empenho na prossecução dos 

objetivos organizacionais. 

Aquele prémio é atribuído com base em dois fatores: a avaliação de 

desempenho de cada colaborador e a avaliação da globalidade das valências (efetuada 

de acordo com o critério da taxa de ocupação e o balanço financeiro de cada uma 

delas). Desta forma a instituição pensa conseguir contrabalançar alguma carga mais 

subjetiva que poderá decorrer das avaliações de desempenho (visto que não são os 

mesmos avaliadores a avaliar todos os colaboradores) com uma componente mais 

objetiva que resulta do segundo fator atrás enunciado. 

Da conjugação dos dois fatores em causa resultará um valor em função do qual 

será atribuído a cada colaborador uma compensação em tempo. 
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Ainda dentro do âmbito dos Recursos Humanos a Cercifeira não poderia 

esquecer os voluntários, aqueles cujo trabalho se situa numa linha de 

complementaridade face ao desempenho profissional de todos os demais 

colaboradores da instituição e respetiva atuação. Os voluntários são assim 

reconhecidos como um dos mais valiosos ativos de qualquer organização. 

A Cercifeira traduz esse reconhecimento através da proposta aos cooperantes, 

na Assembleia Geral onde é apresentado o Relatório anual de contas, da atribuição aos 

voluntários que exerceram voluntariado na instituição até à altura, a categoria de 

sócios honorários. 

Política de Retenção dos Colaboradores 

No mercado de trabalho atual, a cada dia que passa, o capital humano tem 

adquirido maior importância para o crescimento e desenvolvimento das organizações. 

Tal importância tem-se intensificado pelo motivo de as pessoas serem um dos grandes 

diferenciais dentro dessas mesmas organizações. 

A Cercifeira pretende profissionais diferenciados, com talento e capacidade de 

crescer dentro da organização, e que possam trazer resultados para a mesma. Esses 

profissionais constituem o seu talento humano. É a pensar nisso que anualmente a 

Cercifeira elabora o seu Plano de Formação por forma a proporcionar aos seus 

colaboradores a oportunidade de melhorarem e diversificarem os seus 

conhecimentos. As ações de formação ali previstas tenta-se que sejam o máximo 

possível realizadas no próprio local de trabalho para que a organização da vida diária 

dos colaboradores saía favorecida. 

Assim é importante ter não apenas pessoas, mas profissionais com diferencial, 

com algo a mais a ser oferecido à instituição. 

É com estes colaboradores em formação continua e com uma vasta 

experiência, expressa nos resultados sucessivos das avaliações de desempenho, que a 

organização deve preocupar-se em retê-los, evitando o aumento da rotatividade, já 

que quando a instituição perde um bom profissional para o mercado, perde também 
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capital humano, além de todo o tempo e os recursos que foram investidos nesse 

colaborador, o qual leva consigo também a experiência profissional adquirida durante 

o seu período de atuação dentro da organização.  

Nessa busca pela permanência dos profissionais na instituição, temos alguns 

aspetos, como compensações e prémios, benefícios sociais, higiene e segurança no 

trabalho e, finalmente, relações laborais. 

Assim, anualmente a Cercifeira, sem que retire do banco de horas ou dos dias 

de férias, atribui a cada colaborador dias como o 24 de Dezembro ou Segunda-feira de 

Pascoela. Além destes, nos termos do regulamento do Prémio de Reconhecimento, 

cada colaborador poderá gozar ainda até dois dias de dispensa ao serviço. Este prémio 

é atribuído tendo em conta, de duas, uma componente fundamental: a avaliação de 

desempenho, que por sua vez é efetuada tendo presente os conhecimentos, as 

capacidades / aptidões e as competências dos avaliados. 

Os Diretores Técnicos, assim como o Diretor Geral, de acordo com o 

Regulamento Interno Geral, usufruem de mais três dias de férias além do estipulado 

na lei. 

Os benefícios sociais funcionam como um complemento face ao ponto anterior. 

A Cercifeira, neste domínio, decidiu que qualquer ascendente ou descendente em 

primeiro grau de um seu colaborador que pretenda usufruir dos seus serviços, tem 

10% de desconto na respetiva mensalidade. Além disso, a instituição tem assinado 

com a AEF um acordo em função do qual os seus colaboradores podem usufruir de 

descontos junto de estabelecimentos comerciais da localidade, além de um acordo 

assinado diretamente com a clinica dentária Alcaide através do qual os seus 

colaboradores podem usufruir de desconto nos respetivos tratamentos. 

A higiene e segurança no trabalho, juntas, contribuem uma forma muito 

importante para a retenção dos profissionais, já que visam o bem-estar e a segurança 

dos mesmos no seu ambiente de trabalho, valorizando a vida e colocando enfoque nas 

pessoas. 
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A pensar nos seus colaboradores mas também nos seus clientes a Cercifeira 

tem vindo lentamente a realizar obras de melhoramento nos seus diferentes edifícios 

tal como previsto nos sucessivos planos de atividades apresentados e aprovados em 

Assembleia Geral. A par destas iniciativas a organização tem implementado o sistema 

do HACCP, contando para o efeito com a colaboração de uma empresa de consultoria 

especializada na área em questão. 

No que respeita às relações laborais há que salientar três iniciativas: a 

auscultação anual do grau de satisfação dos colaboradores; a realização anual de uma 

Reunião Geral de Trabalhadores e a realização, também ela anual, do tem building que 

conta com toda a hierarquia da Cercifeira. 

 

 


