PROGRAMA ARQUIMEDES
Tipologia 6.4 do POPH

Objectivos
• Apoiar a modernização dos serviços sociais relativos às deficiências e incapacidades em Portugal;
• Promover a actualização da adequação dos serviços aos novos paradigmas conceptuais e de
intervenção e às necessidades dos cidadãos;
• Promover a capacitação das organizações, ao nível da gestão estratégica e operacional, e da gestão
da qualidade;
• Apoiar a certificação da qualidade das organizações intervenientes;
• Optimizar os níveis de eficácia e eficiência das políticas, dos programas e da rede de respostas de
apoio à promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiências e incapacidades.

Âmbito
O Programa Arquimedes destina-se a organizações sem fins lucrativos, de direito público ou privado, que
desenvolvam a sua actividade no âmbito da promoção da qualidade de vida e da inclusão social das pessoas
com deficiências e incapacidades, seja no domínio dos serviços de apoio e representação, seja no domínio
dos serviços de reabilitação.

Estrutura do Programa
O Programa estrutura-se em dois eixos fundamentais:
1. Acções de consultoria
• Promover a actualização dos serviços prestados pelas organizações, adequando-os aos requisitos
da qualidade;
• Apoiar a gestão das organizações no reforço da sua capacidade de intervenção;
• Aperfeiçoar os sistemas e práticas de gestão;
• Aperfeiçoar as competências de gestão dos dirigentes e quadros das organizações;
• Apoiar a identificação de necessidades de desenvolvimento de competências organizacionais e a
elaboração de um plano de formação e desenvolvimento;
• Apoiar o desenvolvimento de competências técnicas dos profissionais;

• Promover o efeito multiplicador do envolvimento das organizações na consultoria, dinamizando e
mobilizando projectos internos de modernização e desenvolvimento organizacional, que apoiem o
processo de certificação da qualidade;
• Apoiar o processo de certificação da qualidade.
A consultoria desenvolve-se em quatro fases:
1. Mobilização e envolvimento das organizações.
2. Imersão nos referenciais conceptuais e de acção, através de workshops temáticos.
3. Diagnóstico organizacional e plano de desenvolvimento da qualidade.
4. Implementação do plano de desenvolvimento da qualidade.
2. Certificação da qualidade
A certificação da qualidade das organizações abarca a demonstração de que a organização não apenas
tem implementado um sistema de gestão da qualidade, mas também e antes de mais, que a organização
está capacitada para prestar os serviços a que se propõe, em conformidade com os referenciais da
qualidade definidos, e que os presta efectivamente nesses moldes, evidenciando capacidade técnica e
de gestão para o efeito.
Sistemas de gestão da qualidade ajustados aos objectivos do Programa:
A) Organizações prestadoras de serviços de apoio e representação – Sistema ISO 9001:2000
B) Organizações prestadoras de serviços de reabilitação – Sistema EQUASS – European Quality Assurance
for Social Services, através do seu nível 1 – Certificação da Qualidade dos Serviços Sociais, ou do nível 2 –
Certificação da Excelência dos Serviços Sociais, para as organizações que possam a ele aceder. (Vide
documento de enquadramento do Sistema EQUASS)

Implementação do Programa
24 meses de duração.
Por cada organização beneficiária poderão participar no Programa:
A) Organizações prestadoras de serviços de apoio e representação
• 2 dirigentes
• 2 a 3 quadros técnicos, um dos quais responsável pela gestão da qualidade
B) Organizações prestadoras de serviços de reabilitação
• 2 a 4 dirigentes/ quadros de gestão

• 1a 2 responsáveis pela gestão da qualidade
• 2 a 3 quadros técnicos

Candidatura
A candidatura ao referido financiamento é feita no âmbito da tipologia de intervenção 6.4 alínea b) nos
períodos previstos para o efeito a serem devidamente publicitados
Serão objecto de financiamento as candidaturas que estejam de acordo com os seguintes elementos e/ou
pressupostos:
- Apenas se candidatem a um tipo de certificação ISO 9001:2000 ou EQUASS, apresentando este
último sistema de qualidade dois níveis de certificação (nível 1 e nível 2);
- Que se candidatem à consultoria e aos apoios à certificação, ou apenas aos apoios à certificação;
- Cumpram os limites de financiamento estipulados para cada tipo de certificação e para cada fase do
processo;
- Os recursos humanos a envolver, por cada entidade, no contexto da consultoria devem estar em
conformidade com os limiares estabelecidos, não podendo ser em número inferior a 4/5 pessoas,
conforme se trate, respectivamente, de organizações prestadoras de serviços de apoio e
representação (A), ou de organizações prestadoras de serviços de reabilitação (B).
- A não apresentação de certificado de qualidade como produto do processo de certificação implica a
redução ou restituição do financiamento de acordo com o disposto no art. 43º e 44º do DecretoRegulamentar 84-A/2007, de 10.12., respectivamente.
- Os conteúdos de consultoria são estritamente dirigidos para os dois sistemas de certificação em
causa (Sistema ISO 9001:2000 e Sistema EQUASS);

Custos Máximos Elegíveis
A) Organizações prestadoras de serviços de apoio e representação. Os conteúdos do plano de
consultoria no âmbito da certificação ISO 9001: 2000 seguem obrigatoriamente o modelo
disponibilizado no Anexo I.

a) Custos com as acções de consultoria

€ 20.895

b) Custos com a certificação ISO 9001: 2000

€ 3.000

Total

€ 23.895

Pode ser apresentada candidatura conjunta à alínea a) e b) ou apenas ao processo de Certificação
ISSO 9001: 2000, alínea b).

B) Organizações prestadoras de serviços de reabilitação. Em função da estratégia de cada
organização, esta pode candidatar-se à certificação da qualidade ou à certificação da excelência, tal
como mencionado. Os conteúdos do plano de consultoria no âmbito da certificação EQUASS seguem
obrigatoriamente o modelo disponibilizado no Anexo II.

a) Custos com as acções de consultoria

€ 30.588

b) Custos com a certificação da qualidade – nível 1 do EQUASS

€ 3.000

c) Custos com a certificação da excelência – nível 2 do EQUASS

€ 8.640

Total

€33. 588 ou €39 228

Pode ser apresentada candidatura conjunta relativa às acções de consultoria e processo de certificação
EQUASS, alínea a) e b) ou alínea a) e c) ou apenas ao processo de Certificação EQUASS, nível 1 ou
2, alínea b) ou c).

A não apresentação de documento que comprove a atribuição de um certificado de qualidade pressupõe a
redução ou restituição do respectivo financiamento de acordo com a legislação que regula os apoios
concedidos no âmbito do FSE.
Cada entidade candidata deve indicar a entidade consultora responsável pelo processo de consultoria. A
escolha desta entidade, embora seja da responsabilidade da organização candidata, obedece à constituição
de um portfólio onde se verifiquem, obrigatoriamente, os aspectos constantes no Anexo III.

