
Instituto de Acção Social 
Situação da Execução do Programa da Carta de Qualidade 2010 

N.º Tipo de Serviços Indicadores de qualidade de serviços 
Unidade de 

execução 
Meta para 

atingir 
Taxa de 

cumprimento

1 
Resposta ao pedido de 
subsídio para 
actividades eventuais 

Resposta será dada no prazo de 20 dias 
úteis a contar da data da instrução 
completa do pedido à instituição / 
associação que tenha apresentado todos 
os documentos necessários ao pedido 
dentro do prazo indicado nas Instruções 
para o Pedido de Subsídio emitidas por 
este Instituto. 

Instituto de 
Acção Social 

90% 99% 

2 Consulta por escrito Resposta no prazo de 10 dias úteis, a 
contar da recepção da correspondência. 95% 100% 

3 

Resposta ao pedido 
recebido pelo aparelho 
gravador de chamadas 
telefónicas com vista à 
optimização dos 
serviços 

Se for recebido o telefonema nas horas 
normais de expediente, o contacto e 
acompanhamento será realizado no dia 
em que se recebe o telefonema. 

Departamento de 
Estudos e 
Planeamento 

97% 100% 

Quando se trate de telefonema recebido
fora das horas normais de expediente, o 
contacto e acompanhamento será 
realizado no primeiro dia útil 
imediatamente seguinte ao da recepção 
do mesmo. 

97% 100% 

4 
Pedido de Cartão de 
Leitor 

Emissão no prazo de 3 dias úteis a 
contar da recepção de todos os 
documentos necessários. 

95% 100% 

5 

Actividades de 
educação preventiva: 

Palestra/Exposição de 
combate à droga 

Resposta dentro do prazo estipulado e 
negociações para a respectiva 
organização. 

(Pedido apresentado através de 
telefone/fax – 2 dias úteis) 

Divisão de 
Prevenção 
Primária 

95% 100% 

Resposta dentro do prazo estipulado e 
negociações para a respectiva 
organização. 

(Pedido apresentado por meio de 
correspondência - 7 dias úteis) 

95% 100% 

6 
Curso de formação 
destinado aos 
profissionais 

Resposta dentro do prazo estipulado e 
negociações para a respectiva 
organização. 

(7 dias úteis) 

 

90% -- 
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7 Pedido de audiência Resposta dentro do prazo estipulado e 
organização da audiência (2 dias úteis) 

Divisão de 
Prevenção 
Primária 

95% 100% 

8 

Curso de “Educação 
para uma vida sadia” 

Sessão de aula para 
estudantes:/Visita 

Resposta dentro do prazo estipulado e 
negociações para a respectiva 
organização. 

(Pedido apresentado por fax – 2 dias 
úteis) 

95% 100% 

Resposta dentro do prazo estipulado e 
negociações para a respectiva 
organização. 

(Pedido apresentado por meio de 
correspondência – 7 dias úteis) 

95% 100% 

9 
Tratamento dos novos 
casos de 
desintoxicação 

O utente será atendido pelo assistente 
social no dia em que é solicitado o 
tratamento, cujo programa será iniciado 
dentro de 3 dias úteis, o qual consiste na 
prestação de cuidados médicos e de 
enfermagem, assim como de 
aconselhamento. 

Divisão de 
Tratamento e 
Reabilitação 
Social 

95% 100% 

10 
Resposta ao pedido de 
emprego 

Resposta aos requerentes dentro de 7 
dias úteis a contar da data da recepção 
do pedido. 

Secção de 
Recursos 
Humanos 

90% 100% 

11 
Liquidação da conta 
relativa à aquisição de 
bens e serviços 

Comunicar no prazo de 15 dias úteis a 
contar da data da conclusão do processo 
de inspecção ao fornecedor de bens e 
serviços para a recepção do dinheiro 
(aplica-se apenas às verbas inscritas no 
orçamento privativo do IAS)  

Secção de 
Contabilidade e 
Tesouraria 

90% 99% 

12 
Pedido do Cartão de 
Benefícios Especiais 
para Idosos 

Será emitido o cartão no prazo de 7 dias 
úteis, a contar da data da recepção de 
todos os documentos necessários. 

Centros de Acção 
Social 

90% 100% 

13 
Pedido da 1.ª 
atribuição do subsídio 
de subsistência 

A resposta será dada ao requerente no 
prazo de 30 dias úteis, após a recepção 
de todos os documentos necessários ao 
pedido de subsídio. 

85% 100% 

14 

Pedido informação 
por via telefónica ou 
pessoalmente (Grupo 
de Vida Positiva) 

Atendimento imediato pelo assistente 
social/pessoal designado para o efeito. 

Gabinete de 
Acção Familiar 90% 100% 



Instituto de Acção Social 
Situação da Execução do Programa da Carta de Qualidade 2010 

N.º Tipo de Serviços Indicadores de qualidade de serviços 
Unidade de 

execução 
Meta para 

atingir 
Taxa de 

cumprimento

15 

Aconselhamento para 
abstenção do vício do 
jogo (Novos casos de 
pedido de 
apoio/transferência) 

No dia em que se solicita o apoio, o 
utente será atendido pelo assistente 
social que além de proceder à avaliação 
do caso irá combinar com o utente sobre 
a prestação de aconselhamento e do 
respectivo serviço de seguimento. 

Casa de Vontade 
Firme – Serviço 
de  
Aconselhamento 
para a 
Problemática do 
Jogo 

90% 100% 

16 
Palestra de educação 
preventiva 

A resposta para marcação 
convencionada será dada no prazo de 10 
dias úteis, a contar da data de recepção 
da carta/fax a pedir a realização de 
palestra. 

90% 100% 

17 
Atendimento ao 
público 

Atendimento dentro de 5 minutos, a 
contar da  chegada do utente ao 
Departamento de Solidariedade Social 
durante as horas de expediente. 

Departamento de 
Solidariedade 
Social 

100% 100% 

O utente será atendido dentro de 5 
minutos após a sua chegada ao Centro 
de Avaliação Geral de Reabilitação nas 
horas normais de expediente. 

 

100% 100% 

18 
Serviço de apoio aos 
casos com urgência 

Depois de se inteirar da situação, 
procede-se imediatamente à avaliação e 
ao acompanhamento. 

Divisão de 
Infância e 
Juventude 

Divisão dos 
Idosos 

Divisão de 
Reabilitação 

100% 100% 

19 

Serviço de apoio aos 
casos dos 
equipamentos com 
serviço de 
internamento 

Avaliação e acompanhamento dentro de 
5 dias úteis, a contar da data da 
recepção do primeiro pedido de apoio a 
determinado caso que os equipamentos 
com serviço de internamento, 
subsidiados regularmente pelo IAS, 
dirigem à Divisão de Infância e 
Juventude, à Divisão dos Idosos ou à 
Divisão de Reabilitação. 

 

98% 100% 

20 Visita a instituições 

Visita trimestral aos equipamentos 
sociais beneficiários do subsídio regular 
atribuído pela Divisão de Infância e 
Juventude, pela Divisão dos Idosos e 
pela Divisão de Reabilitação, de modo a 
inteirar-se da sua situação e estabelecer 
uma comunicação períodica. 

 

100% 100% 
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21 

Reunião para a 
discussão a nível 
técnico sobre os 
planos de actividades 

A fim de dar seguimento aos 
respectivos trabalhos, será realizada 
uma reunião com tema específico 
dentro de 10 dias úteis, a contar da data 
da recepção dos pedidos formulados por 
escrito pelos equipamentos sociais 
subsidiados regularmente, solicitando à 
Divisão de Infância e Juventude, à 
Divisão dos Idosos e à Divisão de 
Reabilitação a concessão de opiniões 
técnicas sobre a planificação, 
organização e avaliação anual, de 
procedimento ou de determinada 
actividade. 

Divisão de 
Infância e 
Juventude 

Divisão dos 
Idosos 

Divisão de 
Reabilitação 

98% -- 

22 
Acompanhamento dos 
casos transferidos 

Relativamente ao encaminhamento por 
escrito pelas diferentes unidades de 
trabalho sobre os pedidos de admissão 
em equipamentos com serviço de 
internamento ou creches, cuidados 
especiais para idosos ou equipamentos 
de reabilitação, irá dentro de 10 dias 
úteis a contar do dia da recepção do 
respectivo documento, pela Divisão de 
Infância e Juventude, pela Divisão dos 
Idosos e pela Divisão de Reabilitação, 
entrar em contacto com o utente ou seus 
familiares, bem como irá proceder à 
entrevista ou visita domiciliária. 

 

98% 100% 

23 

Relatório sobre a 
transferência dos 
casos de 
equipamentos com 
serviço de 
internamento 

Casos de admissão imediata – O 
relatório de transferência vai ser 
enviado para o equipamento dentro de 5 
dias úteis a contar do dia de admissão 
do utente. 

Divisão de 
Infância e 
Juventude 

Divisão dos 
Idosos 

98% 100% 

Pedido de admissão normal – A Divisão 
de Infância e Juventude, a Divisão dos 
Idosos e a Divisão de Reabilitação, 
depois de negociar com o equipamento 
sobre os assuntos de transferência do 
caso, irá proceder ao envio do relatório 
de transferência para o equipamento 
dentro de 10 dias úteis a contar do dia 
seguinte ao encontro de ambas as 
partes. 

 

98% 100% 
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24 
Relatório social a 
solicitar pelos órgãos 
judiciais 

Concluir o relatório social e dar resposta 
dentro de 55 dias úteis, a contar da data 
da recepção do ofício remetido pelos 
tribunais ou Ministério Público. 

Divisão de 
Infância e 
Juventude 

Divisão de 
Reabilitação 

98% 100% 

25 Serviço de adopção 

Declaração comprovativa da 
comunicação do candidato a adoptante: 
Emissão de declaração dentro de 10 dias 
úteis, a contar da data da recepção da 
comunicação do candidato a adoptante.

Divisão de 
Infância e 
Juventude 

100% 100% 

Relatório social para efeitos de 
adopção: Será concluído o estudo de 
pretensão do candidato a adoptante no 
prazo de 60 dias úteis, a contar da 
emissão da declaração relativa ao 
pedido de adopção e a respectiva 
decisão será notificada ao candidato. 

98% 100% 

Certificado relativo à confiança 
administrativa: A emissão do certificado 
é procedida dentro de 5 dias úteis, a 
contar da data da decisão da confiança 
administrativa, visando a entrega do 
menor ao candidato a adoptante 
previamente seleccionado ou a 
confirmação, para efeitos de adopção, 
da permanência do menor a cargo do 
candidato a adoptante.

98% 100% 

Resposta ao pedido de alterações de 
adopção:  

Contacto com o requerente no prazo de 
5 dias úteis a contar da recepção do 
pedido. 

98% 100% 

Resposta ao pedido de alterações de 
adopção:  

Resposta por escrito no prazo de 10 dias 
úteis a contar da confirmação das 
alterações de adopção com o requerente.

98% 100% 

26 
Relatório sobre o 
encaminhamento para 
o serviço de creche 

Entrega à creche do relatório sobre o 
encaminhamento no prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data em que a Divisão 
de Infância e Juventude entra em 
contacto com a creche para efeitos de 
encaminhamento.

98% 100% 
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27 
Serviço de Cuidados 
Domiciliários 
Integrados e de Apoio 

Declaração da identidade dos utentes: 
Emissão no prazo de 3 dias úteis, a 
contar da data da recepção das 
informações dadas pela Equipa do 
Serivço de Cuidados Domiciliários 
Integrados e de Apoio. 

Divisão dos 
Idosos 

99% -- 

Resposta aos novos pedidos: Estudo e 
análise a realizar no prazo de 3 dias 
úteis, a contar da recepção da ficha de 
avaliação do caso e da respectiva 
proposta, sendo a resposta dada através 
do preenchimento da Ficha de Registo 
de Recepção de Casos Referentes ao 
Serivço de Cuidados Domiciliários 
Integrados e de Apoio 

98% 100% 

28 
Adesão ao projecto de 
“Cartão do Idoso” 

Contacto e acompanhamento no prazo 
de 5 dias úteis, a contar da data da 
recepção dos formulários/cartas dos 
estabelecimentos particulares ou 
serviços públicos pedindo adesão ao 
projecto de “Cartão do Idoso”. 

Divisão dos 
Idosos 

99% -- 

Será concluída a celebração do acordo 
de cooperação no prazo de 15 dias úteis. 99% -- 

29 
Palestra sobre o 
Exercício Físico para 
Idosos 

Acompanhamento no prazo de 3 dias 
úteis, a contar da recepção do pedido 
formulado pelas unidades de serviço de 
apoio a idosos subsidiadas regularmente 
pelo IAS, no sentido de negociar para a 
respectiva organização. 

99% -- 

30 

Relatório sobre a 
avaliação geral dos 
casos encaminhados 
para equipamentos 
com serviço de 
internamento 

Com excepção do internamento 
imediato, o relatório de avaliação geral 
será entregue ao equipamento com 
serviço de internamento, no prazo de 10 
dias úteis a contar da data em que a 
Divisão de Reabilitação entra em 
contacto com o equipamento em causa 
para efeitos de encaminhamento. 

Divisão de 
Reabilitação 

98% 100% 

31 

Relatório sobre 
encaminhamento dos 
casos para o 
internamento imediato 

O relatório sobre o caso encaminhado 
será entregue ao equipamento em causa 
no prazo de 5 dias úteis a contar da data 
do internamento do utente. 

95% 100% 
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32 
Pedido de visita ao 
Centro de Avaliação 
Geral de Reabilitação 

O acompanhamento será efectuado no 
prazo de 5 dias úteis a contar da data da 
recepção do pedido. 

Divisão de 
Reabilitação 95% 100% 

33 
Serviço de 
licenciamento 

Pedido de licença – Decisão sobre a 
emissào de licença será tomada e 
informada ao requerente no prazo de 45 
dias, a contar da data da recepção do 
requerimento e dos documentos 
necessários. 

Divisão de 
Gestão e 
Licenciamento 
dos 
Equipamentos 
Sociais 

100% 100% 

Renovação de licença – Decisão será 
tomada 30 dias antes do termo do prazo 
de validade da licença. 

100% 96% 

Emissão de licença de 2.ª Via – Será 
emitida a licença no prazo de 15 dias, a 
contar da data da recepção do 
requerimento. 

 

98% -- 

Alteração de licença – Decisão será 
tomada e informada à instituição 
requerente no prazo de 45 dias, a contar 
da data da recepção do requerimento e 
dos documentos necessários. 

98% 100% 

Parecer técnico referente à licença –
Resposta no prazo de 10 dias úteis, a 
contar da data de recepção do pedido de 
parecer técnico emitido pela Divisão de 
Gestão e Licenciamento dos 
Equipamentos Sociais sobre a 
localização do equipamento social que o 
cidadão pretenda abrir. 

98% 100% 

Mudança de titularidade de licença do 
equipamento – Decisão será tomada e 
informada à instituição requerente no 
prazo de 45 dias, a contar da data da 
recepção do requerimento e dos 
documentos necessários. 

100% -- 

34 
Vistoria aos 
equipamentos sociais 
em funcionamento 

Em cada trimestre, será efectuada, no 
mínimo, uma vistoria aos equipamentos 
sociais em funcionamento. 

 

99% 100% 
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35 

Tratamento dos casos 
de equipamentos que 
se encontrem a 
funcionar sem licença 

Serão tomadas as acções no próprio dia 
em que se verifique ou tome 
conhecimento da existência de 
equipamentos sociais que funcionam 
sem licença. 

Divisão de 
Gestão e 
Licenciamento 
dos 
Equipamentos 
Sociais 

98% 100% 

36 
Renovação da 
autorização provisória 
de funcionamento 

Deve-se proferir sobre a renovação 
dentro de 10 dias úteis antes da 
expiração do prazo da autorização 
provisória de funcionamento. 

98% 100% 

 


