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Nota Introdutória 

 

A assunção de uma política de responsabilidade social é um dos projetos que a Agência para o Desenvolvimento 

& Coesão, I.P. (AD&C) decidiu implementar em 2017, testemunhando assim o seu envolvimento com os seus 

trabalhadores e com a comunidade local, através do desenvolvimento de ações internas e externas, estruturadas 

e desenvolvidas nas dimensões social, ambiental e económica, seguindo as linhas orientadoras da Norma 

Portuguesa NP:4469-2:2010. 

Ao abraçar este desafio, a AD&C assumiu um compromisso ético, de cidadania e de melhoria contínua dos serviços 

prestados, empenhando-se em contribuir de forma positiva para a sociedade, preservando o meio ambiente e 

promovendo políticas socialmente justas e responsáveis, assegurando, simultaneamente, a sua performance 

económica e financeira. 
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1. Balanço da execução do Plano de Responsabilidade Social e Ambiental 2019/2020 

 

O Plano de Responsabilidade Social e Ambiental (PRSA) da AD&C pressupõe a institucionalização de uma imagem 

social e ambientalmente responsável, tendo como base um desenvolvimento sustentável. 

O Plano está dividido nas dimensões social, ambiental e económica e integra ações operacionais internas e 

externas, organizadas em fichas descritivas, que compreendem a designação da ação, o objetivo e finalidade, o 

indicador de medida, a meta e a respetiva fonte de verificação. 

Terminado o biénio de vigência do PRSA é o momento de balanço final das atividades desenvolvidas, verificando 

os resultados alcançados através dos indicadores de medida e/ou metas pré-definidos. 

O horizonte temporal de abrangência implicou uma monitorização em janeiro de 2020, por forma a assegurar o 

acompanhamento da execução das ações previstas, bem como, a reformulação de algumas metas a atingir. 

Para simplificar a interpretação da informação foram utilizados semáforos com quatro cores. Semáforo Vermelho 

(quando as metas propostas não foram atingidas), Semáforo Amarelo (quando as metas foram parcialmente 

atingidas), Semáforo Verde (quando as metas se encontram cumpridas) e Semáforo Azul (quando as metas foram 

superadas). 

Importa desde já salientar que o ano de 2020 foi um ano atípico e fortemente condicionado pela pandemia de 

COVID-19 que obrigou a alterações nos nossos hábitos de vida como o distanciamento social e o teletrabalho e as 

sucessivas declarações de estados de calamidade e emergência que levaram à adoção de medidas de forte 

restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação, procurando assim 

prevenir a transmissão do vírus, que se verificou em Portugal desde março de 2020. 
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2. Dimensões de Intervenção 

 

2.1. Dimensão Social 

  

Ficha S.1. – Realizar consultas de medicina curativa e preventiva no trabalho 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. N.º de consultas de medicina curativa em 
2019  
 
N.º de consultas de medicina preventiva 
em 2019 
 

2. Taxa de cobertura das consultas de 
medicina curativa 

(N.º de trabalhadores que efetuaram pelo 
menos 1 consulta / nº total de 
trabalhadores a 31.12.2020 X 100) 

 

210 

 

Não aplicável às 
consultas de medicina 
preventiva 

 

55% 
do total de 

trabalhadores 

380 
 
 

246 

 

 

 

35,1% 

181% 
 
 

- 

 

 

 

63,81% 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

O indicador 2 foi fortemente condicionado pela pandemia provocada pelo novo coronavírus que obrigou à adoção 

do regime de teletrabalho para a generalidade dos trabalhadores da AD&C. Importa referir que as consultas de 

medicina curativa foram suspensas, em regime presencial, a partir de 16 de março de 2020, mas foram ainda 

realizadas cerca de 120 teleconsultas de medicina curativa aos trabalhadores da AD&C.  

 

Ficha S.2. – Garantir condições de trabalho que assegurem a segurança e a satisfação dos 

trabalhadores 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. N.º de medidas de sensibilização para 
as medidas de autoproteção previstas 
no Plano de Segurança 

 

2. Taxa de satisfação dos trabalhadores 
com as condições de trabalho 

2 em 2019  

2 em 2020 

 

91% em 2019 

93% em 2020 

3 

3 
 
 

91% 

92% 

150% 

150% 
 
 

100% 

99% 

 

 

 

 

 

 

Indicador 1, em 2019: 

- Simulacro de evacuação do edifício realizado em outubro;  

- Formação em “Combate a incêndios e evacuação de edifícios”, realizada em junho, com a participação de 6 

formandos; 

- Formação em “Noções Básicas de Primeiros Socorros”, realizada em junho, com a participação de 14 formandos; 
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Indicador 1, em 2020: 

- Sessões de sensibilização SST: “Covid-19”, realizadas em outubro, com a participação de 51 trabalhadores; 

- Sessões de sensibilização SST: “Noções básicas e emergência”, realizadas em março e outubro, com a 

participação de 39 trabalhadores; 

- Sessões de sensibilização SST: “Segurança contra incêndios”, realizadas em novembro e dezembro, com a 

participação de 34 trabalhadores. 

 

Ficha S.3. – Sensibilizar os trabalhadores para a política de segurança e saúde no trabalho 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

N.º de medidas no âmbito da atividade física ou 
saúde e bem-estar no local de trabalho 

 
2 até 31.12.2019 
2 até 31.12.2020 

 
5 
4 

 
250% 
200% 

 
 

 
 

2019: 

- Sessões de sensibilização SST: “Gestão do Stress e Noções de SST”, realizadas em abril e novembro, com a 

participação de 96 trabalhadores; 

- Workshop: Entender e gerir o stress; 

- Caminhada AD&C – 20 de setembro; 

- Campanha | Riscos ergonómicos (13 de maio); 

- Dia 30 de outubro – Dia Nacional da Luta Contra o Cancro da Mama – “Onda Rosa”. 

 2020: 

- Email para todos os trabalhadores no dia 18 de fevereiro: “Coronavírus: o que é, sintomas e como prevenir”;  

- Email para todos os trabalhadores no dia 16 de julho: “Verão em Segurança – Com a temperatura a subir, saiba 

como se prevenir”; 

- 17 agosto – Distribuição a todos os colaboradores de máscaras reutilizáveis e laváveis; 

- Campanha de sensibilização, no banner da intranet, sobre boas práticas no uso das mascaras, medição de 

temperatura à chegada à AD&C e de circulação de trabalhadores no edifício no âmbito da prevenção da 

transmissão do coronavírus.  

 

 

Ficha S.4. – Conciliar a vida profissional com a vida pessoal e familiar 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. Taxa de atribuição do horário de jornada contínua 
(n.º requerimentos deferidos / n.º total de 
trabalhadores X 100) 
- em 31.12.2019   
- em 31.12.2020   

 

 
 

 
Não aplicável 
Não aplicável 

 

 

 
 
 

13,61%  
8,91% 

 
 

 
 
 
- 
- 
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1. Taxa de atribuição do estatuto de trabalhador 
estudante 

(n.º requerimentos deferidos / n.º total de 
trabalhadores X 100) 
- em 31.12.2019   
- em 31.12.2020 

 
 
 

Não aplicável 
Não aplicável 

 
 
 

2,35%  
0,99% 

 
 
 
-  
- 

 
 

 
 

 

A pandemia obrigou à adoção a partir de março de 2020 do regime de teletrabalho para a maioria dos 

trabalhadores da AD&C o que justifica a diminuição do número de requerimentos de jornada continua. 

 

 

Ficha S.5. – Promover a valorização dos recursos humanos da Agência 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. Taxa de execução do Plano de Formação 
(n.º ações de formação realizadas / n.º de ações 
previstas no plano x 100) 
 
2. Taxa de cobertura do Plano de Formação 
(n.º de trabalhadores que frequentaram pelo 
menos uma ação de formação / n.º total de 
trabalhadores) 

70% em 2019 

70% em 2020 

 

65% em 2019 

85% em 2020 

83% 

19% 

 

91% 

63% 

118%  

27%  

 

140% 

74% 

 

 

 

 

 

 

Importa referir que ambos os indicadores foram fortemente condicionados pela pandemia, que levou ao 

cancelamento de toda oferta formativa a partir de março de 2020. Só mais tarde e de forma progressiva, alguma 

da oferta formativa foi retomada em regime elearning, mas nem todos os trabalhadores aderiram num primeiro 

momento a formações online. 

Taxa de cobertura do Plano de Formação foi revista no Plano de Atividades para 30% devido à pandemia, mas este 

indicador não foi revisto no PRSA. 

 

Ficha S.6. – Promover iniciativas no âmbito da coesão organizacional 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. N.º de iniciativas realizadas 
- Em 2019 
 
 
- Em 2020 

Realizar 2 
iniciativas até 

31.12.2019 

Realizar 2 
iniciativas até 

31.12.2020  

 
5 

 

5 

 
250% 

 

250% 

 
 

 

 

 

2019:  

- Comemoração do Aniversário da AD&C, do Dia da Mãe, Dia do Pai, Celebração do Dia do Reconhecimento 

Committed to Excellence (C2E) com entrega de Kit férias e Encontro de Colaboradores de Natal. 
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2020:  

- Coro da AD&C, Conversa ao Café Virtual, “Uma Equipa no “Trabalho e na Vida” (email com pedido de fotografias 

em teletrabalho, divulgadas na newsletter CÁ DENTRO de maio), Email – “Vamos Todos Ficar Bem” (1ª mensagem 

de um conjunto de 6 da Campanha “Arco Íris”) e Encontro de Colaboradores Virtual de Natal. 

 

Ficha S.7. – Promover a dádiva de sangue AD&C 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

N.º de iniciativas realizadas 
- Em 2019 

 
 

- Em 2020 

Realizar 1 
iniciativa até 
31.12.2019 

 
Realizar 1 

iniciativa até 
31.12.2020 

 
1 Iniciativa 

 
 
 

1 Iniciativa 
 

 
100% 

 
 
 

100% 

 
 

 
 
 

 
 

 

2019: 

- Iniciativa promovida na Newsletter Cá Dentro de novembro (dia 25). 

 

2020: 

- Iniciativa promovida na Newsletter Cá Dentro de novembro (dia 24). 

 

Ficha S.8. – Celebrar protocolos no âmbito do envolvimento com a comunidade/meio académico 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. N.º de protocolos celebrados até 
31.12.2019 

2. N.º de protocolos celebrados até 
31.12.2020 

2 protocolos de estágio 
 

2 protocolos de estágio 

1 
 

0 

50% 
 

0% 

 
 

 

 

No ano de 2019 foram apresentadas 4 propostas de estágio, sendo que apenas uma foi considerada oportuna 

pelas UO’s de destino dos estagiários/as. 

Devido à pandemia COVID-19 não foi possível realizar a iniciativa no ano de 2020. Ainda assim importa referir que 

foram recebidas 8 candidaturas a estágio durante o ano 2020 que, por força das condicionantes, não puderam ser 

acolhidas. 

 

Ficha S.9. – Celebrar protocolos com parceiros inseridos na comunidade envolvente que 

permitam obter benefícios para os trabalhadores 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. N.º de protocolos renegociados 
e/ou celebrados até 31.12.2019 

2 protocolos 
 

4 
 

200% 
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2. N.º de protocolos renegociados 

e/ou celebrados até 31.12.2020 
 

 
2 protocolos 

 
6 

 
300% 

 
 

 

 

Indicador 1: Midas; Naruna – instituto de Beleza; Oculista das Avenidas; Virtual Fun. 

Indicador 2: Cabeleireiro Milénio Homens; Restaurante Á-Beira-te; Restaurante Cave 158; Restaurante Hamburg; 

Restaurante Sopa no Pão; Alberto Oculista. 

 

Ficha S.10. – Promover a recolha solidária de bens AD&C 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

N.º de iniciativas de recolha de bens 
Em 2019 
 
 
 
Em 2020 

 

Realizar 1 iniciativa de 
recolha interna de 

bens até 31.12.2019 
 

Realizar 1 iniciativa de 
recolha interna de 

bens até 31.12.2020 

 
3 
 
 
 

1 

 
200% 

 
 
 

100% 

 
 

 
 
 

 

 

2019: 

- “Feito de Esperança” – Ação de recolha de roupa para Moçambique (25-26 março). Os CTT terminaram a 

campanha no primeiro dia, por ter sido atingido o objetivo das 200 mil embalagens solidárias que tinha sido 

definido na parceria com os correios de Moçambique; 

- No Dia Mundial da Criança, dinamização de uma campanha de recolha de roupas, brinquedos e produtos de 

higiene (0 aos 12 anos), que decorreu de 31 maio a 11 junho, a favor do Instituto de Apoio à Criança; 

- Iniciativa de recolha solidária de bens alimentares e de higiene, de 9-13 dezembro, para a Comunidade Vida e 

Paz. 

 

2020: 

- Contributo da AD&C para a Campanha de doação de folhas de acetato transparente A4 para a produção de 

viseiras para os profissionais de saúde (7.000 acetatos doados) realizada pela Associação de Estudantes do 

IST. 

 

Ficha S.11. – Dinamizar a Semana do Voluntariado AD&C 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

N.º de iniciativas de voluntariado 
Em 2019 
 
 

Realizar 1 iniciativa de 
voluntariado até 

31.12.2019 
 

 
1 
 
 

 
100% 
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Em 2020 

 

Realizar 1 iniciativa de 
voluntariado até 

31.12.2020 

 
1 

 
100% 

 
 

 
 

2019: 

- “Semana do Voluntariado AD&C”, de 14-18 outubro, no Centro de Desenvolvimento Social e Juvenil do 

Instituto de Apoio à Criança (Limpeza do espaço exterior). 

2020: 

- As circunstâncias atípicas que estamos a viver devido à pandemia impediram de lançar a habitual “Semana do 

Voluntariado AD&C”, por isso a iniciativa solidária consistiu na divulgação do Programa Operacional de Apoio 

às Pessoas Mais Carenciadas que identificou instituições que apelam à doação. Email de divulgação da 

iniciativa de dia 15 dezembro - “Nestas Festas ajude-nos a distribuir Esperança”. 

 

2.2. Dimensão Ambiental 

 

Ficha A.1. – Sensibilizar os trabalhadores para boas práticas ambientais 

Indicadores de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. N.º de medidas de sensibilização para boas 
práticas ambientais 

 
 

2. N.º de campanhas/folhetos informativos que 
promovam as boas práticas ambientais 

 

6 medidas até 
31.12.2020 

 

5 campanhas  
ou folhetos 

informativos 
até 

31.12.2020 

12 medidas 
 
 
 

6 campanhas/ 
folhetos  

116% 
 
 
 

140% 

 
 
 

 
 

 

 

 

Da monitorização do PRSA realizada no início de janeiro de 2020 resultou a revisão da meta de 3 para 6 medidas 

de sensibilização para boas práticas ambientais, dado o reforço das políticas públicas em matéria ambiental. 

Foi também revista a meta de 3 para 5 campanhas/folhetos informativos até 31/12/2020. 

 

Indicador 1: 

- Enviado email a todos os colaboradores, no dia 5 de junho 2019, a sensibilizar para as boas práticas ambientais, 

com vídeo explicativo para incluir na assinatura de email a frase: «Antes de imprimir este email, pense que estará 

a gastar papel e tinta. Proteja o ambiente! Pense verde!»; 

-  “1ª Caminhada AD&C”, realizada dia 20 de setembro 2019; 

- “Semana Europeia da Mobilidade”, de 16-22 setembro 2019, através da divulgação interna por email e na 

intranet; 

- Dia Internacional da Reciclagem – email de 15 maio 2020 – “Em casa também somos amigos do ambiente”, 

relembrando a importância da reciclagem, as campanhas “Vamos Transformar Tampinhas em Sorrisos” e “Rolhas 

Que Dão Folhas”, bem como o lema “Reduzir, Reciclar e Reutilizar”; 
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- Dia 17 maio 2020 – Dia internacional da Reciclagem: email interno “Em casa também Somos Amigos do 

Ambiente” relembrando a importância da reciclagem, as campanhas “Vamos Transformar Tampinhas em 

Sorrisos” e “Rolhas Que Dão Folhas”, bem como o lema “Reduzir, Reciclar e Reutilizar”; 

- Dia 5 de junho 2020 – email “Dia Mundial do Ambiente. É Tempo da Natureza”; 

- Dia 8 de Junho 2020 – email “Do Velho se Faz Novo”. Divulgação do Projeto piloto para a devolução de garrafas 

de bebidas em plástico PET não reutilizáveis; 

- Dia 15 junho 2020 – email “Semana Europeia da Energia Sustentável | 22-26 junho 2020”; 

- Dia 14 setembro 2020 – Envio de email da Semana Europeia da Mobilidade – 16-22 Setembro. Divulgação 

também na intranet; 

- Dia 29 de setembro 2020 – Envio de email da campanha “Vamos Reinventar o Plástico”, onde se relembrou a 

recolha de plástico na AD&C; 

- 18 dezembro 2020 – No email de Lançamento/divulgação da edição “100 Receitas Chef AD&C”, bem como, na 

Introdução do documento, fez-se sensibilização ambiental para a não impressão na Administração Púbica; 

- Aproveitamento água. 

 

Indicador 2: 

- Dia Internacional da Reciclagem - 17 de maio de 2019 - Email de divulgação interna a relembrar a recolha na 

AD&C do vidro, plástico/metal e papel/cartão para reciclagem e a apelar à colaboração na separação do lixo 

reciclável - “Somos AD&C a Reduzir, Reutilizar, Reciclar”. Colocação de banner na intranet e afixação de placa A3 

no Piso 9 junto aos recipientes de separação do lixo;  

- Recolha de tampinhas - “Vamos Transformar Tampinhas em Sorrisos”, a favor da CREACIL, de 20 a 31 maio 2019. 

Esta iniciativa foi também desenvolvida em 2020. Dia 30 de setembro, foi enviado email de informação da 

entrega das tampinhas à instituição, da continuidade da campanha até ao fim do ano, e de agradecimento aos 

colaboradores; 

- Newsletter Cá Dentro – Número especial de junho 2019 sobre responsabilidade social e ambiental; 

- Dia Mundial do Ambiente - 5 de junho de 2019, disponibilização de publicações no hall AD&C; 

- “Rolhas Que Dão Folhas”, campanha de recolha de rolhas divulgada no dia 22 janeiro 2020: email de divulgação 

do Projeto Green Cork e da campanha, sessão de sensibilização na entrada AD&C com distribuição de 

autocolantes, colocação de recipientes de recolha com cartazes em todos os Pisos, artigo na newsletter CÁ 

DENTRO. No dia 29 junho, foi enviado um email a lembrar a iniciativa, a agradecer a grande adesão dos 

colaboradores e a alargar o prazo de participação até 31 de dezembro (inicialmente prevista até 30 junho). 

 

Ficha A.2. – Recolha seletiva de papel/cartão, consumíveis de impressão, pilhas, embalagens 

(plástico e metal) e vidro 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

N.º de contentores entregues às respetivas 
entidades 

Não aplicável 100 contentores 
por ano (em média) 

-  
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Ficha A.3. – Promover o uso sustentável do plástico na Agência 

Indicador de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

 
 
Campanha de distribuição de garrafas 
reutilizáveis, personalizadas com o logotipo 
da Agência e o nome do trabalhador 

Distribuir uma 
garrafa 

reutilizável a 
cada 

trabalhador 
até 

31.12.2019 

 
 

Entregue 1 garrafa 
de vidro reutilizável  
a cada trabalhador 

 

 

100% 

 

 

 

 

Em junho de 2019 foi distribuída por cada trabalhador da AD&C uma garrafa de vidro personalizada e reutilizável 

com o intuito de reduzir o uso do plástico de utilização única ou descartável e dando corpo às orientações dadas 

pela RCM n.º 141/2018, de 26 de outubro. Foi ainda solicitado a entrega das garrafas de plástico no ponto de 

recolha de plástico disponível em cada Piso. 

 

2.3. Dimensão Económica 

 

Ficha E.1. – Redução do consumo de papel e consumíveis de impressão 

Indicadores de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. Redução da despesa relativa ao consumo de 
papel e de consumíveis de impressão, 
incluindo os contratos de impressão e de 
cópia, medida através da variação do 
montante de compromissos registados face 
a 2018, podendo em alternativa demonstrar 
redução de despesa noutras rubricas 
decorrentes de otimização processual 
 
 

2. Taxa de impressão a preto e branco 
(n.º de impressões a preto e branco / n.º 
total de impressões X 100) 

Reduzir 25% 
da despesa 
relativa ao 

consumo de 
papel e de 

consumíveis 
de impressão 
comparativa-
mente a 2018 

 

60% até 
31.12.2020 

 
 
 

39% 
 
 

 

 

 

64%  

 
 
 

156% 
 
 

 

 

 

107% 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Ficha E.2. – Avaliar em que medida os conhecimentos adquiridos na formação foram transferidos 

para o contexto real de trabalho 

Indicadores de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. Elaborar um questionário de avaliação 
da eficácia da formação  
 

Até 
30.06.2019  

 

Elaborado em junho de 
2019 

 

100% 
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2. Aplicar o questionário à totalidade das 
ações de formação realizadas  

Até 
31.12.2020 

Aplicado a todas as 
ações de formação 

após os decorridos 6 
meses do termo das 

mesmas. 

100%  
 

 

 

Indicador 1: informação interna I/685/2019 autorizada pelo Senhor Presidente em 28 de junho de 2019.  

 

Ficha E.3. – Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Indicadores de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

N.º de dias para submissão de Relatório 
anual de execução do Plano de Gestão de 
Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) 
(após receção dos contributos). 

 

5 dias úteis 

 

 

5 dias úteis 

 

 

100% 

 

 
 

 

 

 

Ficha E.4. – Transparência na comunicação com as partes interessadas (stakeholders) 

Indicadores de medida Meta Resultado 
Taxa de 

Execução 
Semáforo 

1. Prazo para criação da área de 
Responsabilidade Social e Ambiental no 
site da AD&C  
 

2. Prazo de implementação da plataforma 
de gestão das sugestões, elogios e 
reclamações (SER) 

Até 30.06.2019 

 

  

Até 30.03.2019 

21.03.2019 

 

 

29.05.2019 

155% 

 

 

33% 

 

 

 

 

 

A plataforma prevista inicialmente para gestão e tratamento das sugestões, elogios e reclamações (SER) não se 

mostrou adequada, pelo que foi necessário desenvolver este processo noutra plataforma, o que resultou no 

adiamento da sua implementação para o final de maio. 

As fichas contendo a descrição de cada uma das ações acima identificadas encontram-se em anexo a este Relatório, 

apresentando informação mais detalhada e a correspondência aos objetivos estratégicos e operacionais da AD&C. 
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Considerações Finais 

A procura de uma atuação cada vez mais socialmente responsável por parte da AD&C é um desafio permanente, 

sendo certo que a sua integração no sistema de gestão deste organismo se afigura indispensável para que se possa 

evoluir para uma estratégia que integre, de forma inequívoca, uma agenda para a sustentabilidade que observe as 

expetativas dos stakeholders e que seja conhecida e partilhada por todos. 

As organizações socialmente responsáveis tendem cada vez mais a contribuir para a melhoria das comunidades 

em que se integram privilegiando ações contínuas, de melhoria e com resultados positivos, que não comprometam 

as gerações futuras.  

Nesse sentido, foi imprescindível sensibilizar os trabalhadores para a importância das boas práticas, assentes na 

sustentabilidade, promovendo a literacia social e ambiental, e o PRSA 2019/2020 pretendeu igualmente contribuir 

para a disseminação desse conhecimento e para a ativação dessa consciência. 

O envolvimento das unidades orgânicas e dos trabalhadores na implementação do Plano afigurou-se fundamental, 

dada a transversalidade das ações e a natureza voluntária da matéria em causa. 

O sucesso destas ações dependeu do compromisso das várias unidades/núcleos com as atividades e indicadores 

sob a sua responsabilidade, mas também, em grande medida, dos comportamentos de cidadania organizacional 

manifestados por cada um dos trabalhadores.  

O trabalho de consciencialização e sensibilização para as boas práticas que cada um de nós deve interiorizar e 

colocar em prática quer a nível individual, social ou organizacional são prioritárias e alvo constante da atenção por 

parte da AD&C, pelo que continuaremos a trabalhar no sentido de nos tornarmos mais social e ambientalmente 

responsáveis não só nas atividades do presente, como também nos desafios do futuro.  
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Anexos 

FICHAS DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 2019/2020 

 



Ficha S.1.

Designação da ação interna

Realizar consultas de medicina curativa e preventiva no trabalho

Objetivo e finalidade 

Contribuir para a promoção das condições de saúde dos trabalhadores, no âmbito da RCM 
28/2019, de 13 de fevereiro, dedisponibilizando consultas periódicas de medicina curativa e 
preventiva nas instalações da AD&C. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos (NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: NGRH e empresa de SST
Recursos materiais: Não aplicável

Indicador de medida 

Indicador 1:
N.º de consultas de medicina curativa em 2019
N.º de consultas de medicina preventiva em 2019
Indicador 2:
Taxa de cobertura das consultas de medicina curativa
Tx = n.º de trabalhadores que efetuaram pelo menos 1 consulta / nº total de trabalhadores a 
31.12.2020 X 100

Meta

Meta 1:
210 consultas de medicina curativa em 2019
Não aplicável às consultas de medicina preventiva
Meta 2:
55 % do total de trabalhadores no âmbito das consultas de medicina curativa
Não aplicável às consultas de medicina preventiva

Fonte de verificação

Documentos internos



Ficha S.2.

Designação da ação interna

Garantir condições de trabalho que assegurem a segurança e a satisfação dos trabalhadores

Objetivo e finalidade 

Implementar medidas que contribuam para a melhoria das condições de trabalho e de segurança 
dos trabalhadores. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Planeamento e Gestão da Qualidade (NPGQ) e Núcleo de Recursos Financeiros e 
Patrimoniais (NRFP)

Recursos necessários

Recursos humanos: NRFP, Equipa de Segurança AD&C  e prestadores de serviços (SST, 
manutenção, limpeza e vigilância)
Recursos materiais: Sistemas de informação

Indicador de medida

Indicador 1:
N.º de medidas de sensibilização para as medidas de autoproteção previstas no Plano de 
Segurança
Indicador 2:
Taxa de satisfação dos trabalhadores com as condições de trabalho

Meta

Meta 1:
2 em 2019 e 2 em 2020
Meta 2:
91% em 2019 e 93% em 2020

Fonte de verificação

Documentos internos



Ficha S.3.

Designação da ação interna

Sensibilizar os trabalhadores para a política de segurança e saúde no trabalho

Objetivo e finalidade 

Adotar medidas de promoção de saúde e bem-estar no local de trabalho, no âmbito da política de 
segurança e saúde, nos termos da RCM 28/2019, de 13 de fevereiro.
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos (NGRH) e Núcleo de Comunicação e Documentação 
(NCD)

Recursos necessários

Recursos humanos: NGRH, NCD, Equipa de Segurança AD&C
Recursos materiais: Sistemas de informação

Indicador de medida

N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho

Meta

2 até 31.12.2019
2 até 31.12.2020

Fonte de verificação

Documentos internos



Ficha S.4.

Designação da ação interna

Conciliar a vida profissional com a vida pessoal e familiar

Objetivo e finalidade 

Promover a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, nos termos da RCM 
28/2019, de 13 de fevereiro, e das orientações da LOE 2019, através da adaptação e/ou redução 
do período normal de trabalho, tendo em conta que o regime de horário flexível é o regime de 
horário normal da Agência. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos (NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: NGRH
Recursos materiais: Não aplicável

Indicador de medida

Indicador 1:
Taxa de atribuição do horário de jornada contínua 
Tx = n.º requerimentos deferidos / n.º total de trabalhadores X 100 a 31.12.2019 e 2020
Indicador 2:
Taxa de atribuição do estatuto de trabalhador estudante 
Tx = n.º requerimentos deferidos / n.º total de trabalhadores X 100 a 31.12.2019 e 2020

Meta

Não aplicável

Fonte de verificação

Documentos internos



Ficha S.5.

Designação da ação interna

Promover a valorização dos recursos humanos da Agência

Objetivo e finalidade 

Atingir níveis de desempenho de excelência, promovendo a valorização dos recursos humanos da 
Agência através da realização de ações de formação que visam colmatar necessidades de 
formação previamente identificadas.
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos (NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: NGRH
Recursos materiais: Não aplicável

Indicador de medida

Indicador 1:
Taxa de execução do Plano de Formação 
Tx = n.º ações de formação realizadas / n.º de ações previstas no plano x 100
Indicador 2:
Taxa de cobertura do Plano de Formação
Tx = n.º de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação / n.º total de 
trabalhadores

Meta

Meta 1:
70% em 2019 e 70% em 2020
Meta 2:
65% em 2019 e 85% em 2020

Fonte de verificação

RGF - Relatório de Gestão da Formação



Ficha S.6.

Designação da ação interna

Promover iniciativas no âmbito da coesão organizacional

Objetivo e finalidade 

Promover iniciativas dedicadas ao desenvolvimento do espírito de equipa e entreajuda, com vista 
ao reforço da coesão organizacional. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Comunicação e Documentação (NCD) e Núcleo de Gestão de Recursos Humanos 
(NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: NCD e NGRH
Recursos materiais: Não aplicável

Indicador de medida

N.º de iniciativas realizadas

Meta

Meta 1:
Realizar 2 iniciativas até 31.12.2019
Meta 2:
Realizar 2 iniciativas até 31.12.2020

Fonte de verificação

Documentação interna e fotografias



Ficha S.7.

Designação da ação interna

 Promover a dádiva de sangue AD&C

Objetivo e finalidade 

Promover iniciativa dedicada à colheita de sangue em parceria com o Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação IP. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos (NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: NGRH
Recursos materiais: Não aplicável

Indicador de medida

N.º de iniciativas realizadas

Meta

Meta 1:
Realizar 1 iniciativa até 31.12.2019
Meta 2:
Realizar 1 iniciativa até 31.12.2020

Fonte de verificação

Documentação interna



Ficha S.8.

Designação da ação externa

Celebrar protocolos no âmbito do envolvimento com a comunidade/meio académico

Objetivo e finalidade 

Proporcionar a integração de estagiários no mercado de trabalho, inseridos em equipas de trabalho 
e/ou projetos que lhes permitam uma aproximação à vida ativa, potenciando as sinergias 
existentes, por forma a melhor concretizar o desempenho da instituição. 
Esta ação contribui para os objetivos estratégicos “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora” e "promover a imagem da AD&C como entidade de referência, nacional e 
internacionalmente".

Responsáveis

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos (NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: NGRH, unidades/núcleos de acolhimento e instituições de ensino
Recursos materiais: Sistemas de informação

Indicador de medida

Indicador 1:
N.º de protocolos celebrados até 31.12.2019
Indicador 2:
N.º de protocolos celebrados até 31.12.2020

Meta

Meta 1:
2 protocolos de estágio
Meta 2:
2 protocolos de estágio

Fonte de verificação

Documentos internos



Ficha S.9.

Designação da ação externa

Celebrar protocolos com parceiros inseridos na comunidade envolvente que permitam obter 
benefícios para os trabalhadores

Objetivo e finalidade 

Proporcionar condições mais vantajosas na aquisição de bens e serviços, através do 
estabelecimento de protocolos com parceiros inseridos na comunidade local. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos (NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: NGRH e parceiros da comunidade
Recursos materiais: Não aplicável

Indicador de medida

Indicador 1:
N.º de protocolos renegociados e/ou celebrados até 31.12.2019
Indicador 2:
N.º de protocolos renegociados e/ou celebrados até 31.12.2020

Meta

Meta 1:
2 protocolos 
Meta 2:
2 protocolos

Fonte de verificação

Documentos internos



Ficha S.10.

Designação da ação externa

Promover a recolha solidária de bens AD&C

Objetivo e finalidade 

Promover iniciativas dedicadas à recolha interna de bens a favor de instituições (a identificar), que 
fomentem a solidariedade.
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Comunicação e Documentação (NCD)

Recursos necessários

Recursos humanos: NCD
Recursos materiais: Definição e identificação do ponto de recolha de bens

Indicador de medida

N.º de iniciativas de recolha de bens

Meta

Meta 1: 
Realizar 1 iniciativa de recolha interna de bens até 31.12.2019
Meta 2: 
Realizar 1 iniciativa de recolha interna de bens até 31.12.2020

Fonte de verificação

Bens recolhidos



Ficha S.11.

Designação da ação externa

Dinamizar a Semana do Voluntariado AD&C

Objetivo e finalidade 

Promover iniciativas que incentivem a prática de voluntariado nos trabalhadores da AD&C, e 
simultaneamente a cooperação com entidades (a identificar) que necessitem dos voluntários AD&C. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Comunicação e Documentação (NCD)

Recursos necessários

Recursos humanos: NCD e equipa de voluntários 
Recursos materiais: Não aplicável

Indicador de medida

N.º de iniciativas de voluntariado

Meta

Meta 1: Realizar 1 iniciativa de voluntariado até 31.12.2019

Meta 2: Realizar 1 iniciativa de voluntariado até 31.12.2020

Fonte de verificação

Documentos produzidos no âmbito da ação e fotografias que evidenciam o desenvolvimento das 
iniciativas



Ficha A.1.

Designação da ação interna

Sensibilizar os trabalhadores para boas práticas ambientais

Objetivo e finalidade 

Incentivar práticas de sustentabilidade tendo em vista o aumento da literacia ambiental dos 
trabalhadores da Agência, nos termos da RCM 141/2018, de 26 de outubro. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Comunicação e Documentação (NCD), Núcleo de Recursos Financeiros e Patrimoniais 
(NRFP), Unidade de Sistemas de Informação (USI) e Núcleo de Gestão de Recursos Humanos 
(NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: Todos os  trabalhadores
Recursos materiais: Sistemas informáticos

Indicador de medida

Indicador 1:
N.º de medidas de sensibilização para boas práticas ambientais
Indicador 2:
N.º de campanhas/folhetos informativos que promovam as boas práticas ambientais

Meta

Meta 1:
6 medidas até 31.12.2020
Meta 2:
5 campanhas/folhetos informativos até 31.12.2020

Fonte de verificação

Documentos produzidos no âmbito das campanhas/medidas



Ficha A.2.

Designação da ação interna

Recolha seletiva de papel/cartão, consumíveis de impressão, pilhas, embalagens (plástico e metal) 
e vidro

Objetivo e finalidade 

Reduzir o impacto ambiental através da promoção da reciclagem, potenciando a sustentabilidade 
para as gerações futuras. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Recursos Financeiros e Patrimoniais (NRFP) 

Recursos necessários

Recursos humanos: Todos os  trabalhadores
Recursos materiais: Ecopontos

Indicador de medida

N.º de contentores entregues às respetivas entidades

Meta

Não aplicável

Fonte de verificação

Documentos internos



Ficha A.3.

Designação da ação interna

Promover o uso sustentável do plástico na Agência

Objetivo e finalidade 

Incentivar práticas de sustentabilidade tendo em vista a redução do uso do plástico de utilização 
única ou descartável pelos trabalhadores da Agência, nos termos da RCM 141/2018, de 26 de 
outubro. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora” e "promover a imagem da AD&C como entidade de referência, nacional e 
internacionalmente".

Responsáveis

Núcleo de Comunicação e Documentação (NCD), Núcleo de Recursos Financeiros e Patrimoniais 
(NRFP) e Núcleo de Gestão de Recursos Humanos (NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: Todos os trabalhadores

Indicador de medida

Campanha de distribuição de garrafas reutilizáveis, personalizadas com o logotipo da Agência e o 
nome do trabalhador

Meta

Distribuir uma garrafa reutilizável a cada trabalhador até 31.12.2019

Fonte de verificação

Garrafa reutilizável personalizada com o logotipo da Agência com o nome do trabalhador



Ficha E.1.

Designação da ação interna

Redução do consumo de papel e consumíveis de impressão

Objetivo e finalidade 

Melhorar a qualidade da despesa pública, com vista à redução de custos, através da diminuição do 
uso de papel  e consumíveis de impressão, incentivando a desmaterialização de processos. Nos 
termos da RCM 141/2018, de 26 de outubro. 
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora” e "promover a imagem da AD&C como entidade de referência, nacional e 
internacionalmente".

Responsáveis

Núcleo de Recursos Financeiros e Patrimoniais (NRFP) 

Recursos necessários

Recursos humanos: Todos os  trabalhadores
Recursos materiais: Impressoras multifunções e sistemas de informação

Indicador de medida

Indicador 1:
Redução da despesa relativa ao consumo de papel e de consumíveis de impressão, incluindo os 
contratos de impressão e de cópia, medida através da variação do montante de compromissos 
registados face a 2018, podendo em alternativa demonstrar redução de despesa noutras rubricas 
decorrentes de otimização processual
Indicador 2:
Taxa de impressão a preto e branco
Tx = n.º de impressões a preto e branco / n.º total de impressões X 100

Meta

Meta 1:
Reduzir 25% da despesa relativa ao consumo de papel e de consumíveis de impressão 
comparativamente a 2018
Meta 2:
60% até 31.12.2020

Fonte de verificação

Documentos internos: boletins trimestrais



Ficha E.2.

Designação da ação interna

Avaliar em que medida os conhecimentos adquiridos na formação foram transferidos para o 
contexto real de trabalho 

Objetivo e finalidade 

Criar valor investindo no capital intelectual da Agência e fomentando o desenvolvimento 
organizacional.
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora”.

Responsáveis

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos (NGRH)

Recursos necessários

Recursos humanos: Todos os trabalhadores
Recursos materiais: Plataforma de aplicação de questionários

Indicador de medida

Indicador 1:
Elaborar um questionário de avaliação da eficácia da formação
Indicador 2:
Aplicar o questionário à totalidade das ações de formação realizadas

Meta

Meta 1:
Até 30.06.2019
Meta 2:
Até 31.12.2020

Fonte de verificação

Documentos internos



Ficha E.3.

Designação da ação interna

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Objetivo e finalidade 

Assegurar a prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, identificando as principais 
áreas de risco, bem como as medidas existentes ou a implementar para prevenir a sua ocorrência, 
reforçando os valores da organização e os elevados padrões éticos na AD&C.
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “consolidar uma cultura organizacional coesa e 
inovadora” e "promover a imagem da AD&C como entidade de referência, nacional e 
internacionalmente".

Responsáveis

Núcleo de Planeamento e Gestão da Qualidade (NPGQ)

Recursos necessários

Recursos humanos: NPGQ, outras unidades orgânicas
Recursos materiais: Não aplicável

Indicador de medida

N.º de dias para submissão de Relatório anual de execução do Plano de Gestão de Corrupção e 
Infrações Conexas (PGRCIC) (após receção dos contributos)

Meta

5 dias úteis

Fonte de verificação

Documentos internos



Ficha E.4.

Designação da ação interna/externa

Transparência na comunicação com as partes interessadas (stakeholders)

Objetivo e finalidade 

Aumentar a satisfação das partes interessadas (stakeholders) quanto à informação  disponibilizada 
pela AD&C.
Esta ação contribui para o objetivo estratégico “promover a imagem da AD&C como entidade de 
referência, nacional e internacionalmente”.

Responsáveis

Núcleo de Comunicação e Documentação (NCD), Núcleo de Planeamento e Gestão da Qualidade 
(NPGQ) e Unidade de Sistemas de Informação (USI) 

Recursos necessários

Recursos humanos: NCD, NPGQ e USI
Recursos materiais: Sistemas de informação

Indicador de medida

Indicador 1:
Prazo para criação da área de Responsabilidade Social e Ambiental no site da AD&C
Indicador 2:
Prazo de implementação da plataforma de gestão das sugestões, elogios e reclamações (SER)

Meta

Meta 1:
Até 30.06.2019
Meta 2:
Até 31.03.2019

Fonte de verificação

Site AD&C 


