
Instituto de Acção Social 
Situação da Execução do Programa da Carta de Qualidade 2011 

N.º Tipo de Serviços Indicadores de qualidade de serviços Unidade de execução 
Meta para 

atingir 
Taxa de 

cumprimento

1 

Apreciação dos 
pedidos de subsídio 
formulados pelas 
associações / 
instituições 

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% 99.9% 

2 Pedido de Cartão de 
Leitor 

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

Departamento de 
Estudos e 
Planeamento 

95% 100% 

3 Actividades de 
educação preventiva 

Palestra sobre a prevenção da 
toxicodependência: Resposta dentro 
do prazo estipulado e negociações 
para a respectiva organização.  
(Pedido apresentado através de 
telefone/fax - 2 dias úteis.) 

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

Divisão de Prevenção 
Primária 

95% 100% 

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

95% -- 

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

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

90% 100% 

4 

Curso de formação 
destinado aos 
profissionais 

(Área de prevenção 
da 
toxicodependência) 

Resposta dentro do prazo estipulado 
e negociações para a respectiva 
organização. (7 dias úteis) 

Divisão de Prevenção 
Primária 90% 100% 
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5 Educação para uma 
vida sadia 

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

(Para o pedido apresentado através 
de telefone/fax – 2 dias úteis) 

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

Primária 

95% 100% 

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

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

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

95% 100% 

6 
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% 

7 
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. 

Os 5 Centros de 
Acção Social 90% 100% 

8 
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. 

Divisão dos Idosos 100% -- 

9 Pedido de subsídio 
(pela primeira vez) 

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

Os 5 Centros de 
Acção Social 85% 100% 
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10 

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% 

11 Pedido de apoio 
urgente 

Serviço de apoio aos casos com 
urgência :Depois de se inteirar da 
situação, procede-se imediatamente à 
avaliação e ao acompanhamento. 

Divisão dos Idosos 

Divisão de Infância e 
Juventude 

Divisão de 
Reabilitação 

100% 100% 

Casos referentes ao pedido de apoios 
urgentes: Os casos referentes ao 
incêndio, às inundações, ao 
desabamento, à violência doméstica, 
ao suicídio, etc serão avaliados e 
acompanhados logo que se tome 
conhecimento dos mesmos. 

Departamento da 
Família e Comunidade 90% 100% 

12 

Encaminhamento 
para os 
equipamentos de 
serviço social 

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 durante o ano. 

Divisão dos Idosos 

Divisão de Infância e 
Juventude 

Divisão de 
Reabilitação 

100% 100% 

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 

98% 100% 
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e Juventude, pela Divisão dos Idosos 
ou pela Divisão de Reabilitação, 
entrar em contacto com o utente ou 
seus familiares, bem como irá 
proceder à entrevista ou visita 
domiciliária. 

13 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 (Nota 1). 

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

98% 100% 

14 

Serviço de Cuidados 
Domiciliários 
Integrados e de 
Apoio 

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

Divisão dos Idosos 100% -- 
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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 Serviço de Cuidados 
Domiciliários Integrados e de Apoio 
e da emissão de pareceres quando 
necessário. 

Divisão dos Idosos 

100% 100% 

15 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”. 

100% -- 

Será concluída a celebração do 
acordo de cooperação no prazo de15 
dias úteis. 

100% -- 

16 Serviço de 
licenciamento 

Pedido de licença - Decisão sobre a 
emissão 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% 

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 da Divisão de 
Gestão e Licenciamento dos 

98% 100% 
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Equipamentos Sociais sobre a 
localização do equipamento social 
que o cidadão pretenda abrir. 

Serviço de 
licenciamento 

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 

Divisão de Gestão e 
Licenciamento dos 
Equipamentos Sociais 

100% -- 

17 

Pedido de serviço 
funerário 
encaminhado pelo 
Serviço de Acção 
Social dos Serviços 
de Saúde 

Após a recepção dos dados relativos 
ao pedido encaminhado pelos 
Serviços de Saúde, o caso será 
acompanhado de imediato. O pedido 
de prestação do serviço funerário 
será notificado à agência funerária 
em causa, no prazo de 3 dias úteis, a 
contar da data em que se verifique 
que o requerente reúne os requisitos 
estabelecidos ou está disposto a 
aceitar o referido serviço funerário. 

Os 5 Centros de 
Acção Social 90% 100% 

 


