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1. Contextualização 

O Plano de Atividades para 2022, assume algumas orientações fundamentais, para uma resposta aos 
desafios colocados à nossa Organização. 

Será um plano a pensar num ano normal de atividade, partindo do pressuposto que a situação associada à 
Covid 19 estará já numa fase controlada, sem impacto perturbador na vida e funcionamento da Sociedade, 
para além dos seus normais efeitos de uma situação endémica. 

Será mantido o esforço e capacidade de todos nós, para continuarmos o nosso trabalho. 

E então para o ano 2022: 

 Pirilampo Mágico – aumentar a rede de Parceiros; 

 Renovar o acordo com a DHL; 

 Organizar com a APPACDM de Vila Nova Gaia, APPDA Norte e o Município Gaiense, atividades 

que possam ajudar a tesouraria das três Organizações; 

 Renovar a certificação “EQUASS Assurance”; 

 Apoiar a transição de CAO para CACI; 

 Continuar na procura de mais apoios na recolha de alimentos, publicidade e outros; 

 Manter e fortalecer o Grupo 3+1; 

 Participar cada vez mais na parceria com o Município no Gai@prende+i; 

 Continuação de reunirmos com todas as Respostas Sociais; 

 Organizar e apoiar todos os eventos e datas comemorativas; 

 Comemoração do 46º aniversário; 

 Manter o convívio de toda a nossa comunidade na Quinta do Zé Fernando e Maria José; 

 Solicitar à Confraria da Pedra a organização da 2ª Gala; 

 Manter o protocolo com o Banco Farmacêutico; 

 Participar no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; 

 Participar no Dia Internacional do Cooperativismo; 

 Promover almoço e jantar de Natal; 

 Compra de viaturas, instalações e sistema informático; 

 Obras e conservação com o apoio do Município – Escola de S. Paio, Lar Residencial, CAO Sol, 

serviços administrativos, lavandaria e outros; 

 Responder positivamente a todos os desafios colocados. 

Obrigado ao GOVERNO de PORTUGAL, SEGURANÇA SOCIAL, IEFP, MUNICIPIO de VILA NOVA de 

GAIA, JUNTA de FREGUESIA de CANIDELO, JUNTA de FREGUESIA de SANTA MARINHA e S. PEDRO 

DA AFURADA, COOPERANTES, PAIS, ORGÃOS SOCIAIS, COLABORADORES, COMÉRCIO e 

INDÚSTRIA LOCAIS, e TANTA GENTE ANÓNIMA QUE NOS AJUDAM. 

“Não é fácil, mas precisamos entender que tempos difíceis, servem para nos tornar Pessoas melhores e 

mais fortes” 
Karyne Santiago 
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1.1 Princípios de Ação 
 

Missão  

Prestar serviços nos domínios da ação social, educação, ocupação e reabilitação pelo desenvolvimento de 

ações que promovam a inclusão, em articulação com a comunidade. 

 

Visão 

Uma organização com qualidade, sustentável, capaz de responder às necessidades e expectativas dos 

clientes e suas famílias. 

 

Valores 

Responsabilidade – Assumir um compromisso permanente com Missão da organização, na qual todos têm 

e concretizam o seu papel, e são responsáveis individual e coletivamente por 

desenvolver a solução mais adequada às necessidades das partes interessadas. 

 

Ética – Atuar sempre com isenção, profissionalismo, transparência e no respeito pela confidencialidade, 

privilegiando os interesses da organização e dos seus clientes sobre os próprios, no estrito respeito 

pela cultura da organização. 

 

Respeito – Compreender a individualidade, privacidade, características e condições dos clientes, 

colaboradores e famílias. Reconhecer e promover os direitos fundamentais dos clientes, 

contribuindo para o exercício pleno da sua cidadania. 

 

Cooperação – Potenciar um ambiente de colaboração e ajuda mútua entre os colaboradores, clientes e 

parceiros da comunidade, como forma de contribuir para uma organização mais forte e 

coesa. 

 

Solidariedade – Acolher e receber de forma aberta todos os que recorrem aos serviços da organização, no 

respeito pelas suas necessidades e especificidades. 

 

1.2 Políticas da Organização 

Política da Qualidade 

Promover uma prestação de serviços centrada nas necessidades e expectativas dos clientes, contribuindo 

para a sua autodeterminação, e permitindo a obtenção de níveis significativos de satisfação.   

Assegurar que todos os seus colaboradores se encontram informados, empenhados e comprometidos com 

o sistema de gestão da qualidade, com a proteção do ambiente, participando ativamente na sua 

implementação e melhoria contínua. 
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Promover sistemas de comunicação, abertos, simples e constantes com os clientes, famílias, colaboradores, 

parceiros e comunidade em geral. 

A Direção assume-se como responsável pelo comprometimento de toda a Organização no desenvolvimento, 

inovação e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, e no escrupuloso respeito pelos requisitos 

legais e regulamentares. 

Garantir a excelência nos serviços, melhorando continuadamente a eficiência do sistema de gestão da 

qualidade, com equipas qualificadas, motivadas e centradas no cliente, é o nosso objectivo central. 

Política de Ética  

A Política de Ética da Cercigaia é o resultado da reflexão das práticas existentes na organização e dos 

referenciais políticas e normativas que se constituem enquadradores fundamentais da defesa e promoção 

dos direitos das pessoas - “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, “Convenção sobre os Direitos 

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

Constitui-se como referencial permanente dos valores que estruturam a Cercigaia, no reforço da sua missão, 

bem como referencial de ação dos órgãos sociais e de todos os colaboradores da Cercigaia 

independentemente do tipo de vínculo. 

Os colaboradores da organização devem integrar, no exercício da sua atividade, os valores éticos e 

deontológicos do serviço público. Devem adotar uma abordagem holística na sua intervenção de forma a 

oferecer um serviço de qualidade orientado para o cliente. 

Política de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

A Política de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos é baseada na Visão, Missão e Valores da 

Cercigaia no sentido de garantir a existência de um conjunto de documentos que contribuam diretamente 

para a melhoria dos processos e nos permita alcançar os objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade, 

assegurando o envolvimento dos todos os colaboradores. 

O recrutamento na Cercigaia assenta em vários aspetos, nomeadamente, na capacidade para trabalhar em 

equipa, consciência da dimensão humana e social da nossa missão e formação profissional e académica.  

A cooperação, responsabilidade, solidariedade, respeito e a confidencialidade são princípios essenciais na 

nossa organização.  

Política de Prevenção de Negligência, Abusos, Maus Tratos e Discriminação 

A Política de Prevenção de Negligência, Abusos, Maus Tratos e Discriminação a pessoas com deficiência 

intelectual e/ou com Multideficiência é um instrumento que a Cercigaia utiliza para promover os seus valores 

e ver respeitados os direitos dos seus clientes. 

Esta Politica tem como objetivo identificar, registar e sinalizar situações de maus tratos e atuação em 

situações de negligência, abuso e discriminação. 
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O resultado desta avaliação é traduzido por existência ou não de maus tratos, negligência e abusos cabendo 

à Direção da Cercigaia a avaliação final. 

A atuação da Direção será sempre dentro do decreto de lei da Proteção de crianças e jovens em perigo, 

artigo 5º, 6º e 7º, lei nº147/99 de 1 setembro, do código Penal artigo 152ª – maus tratos e infração de regras 

de segurança e da convenção sobre direitos das pessoas com deficiência. 

A Cercigaia desenvolveu e tem em implementação um processo em que visa informar/sensibilizar os 

colaboradores, nomeadamente no que se refere à avaliação, diagnostico, prevenção e atuação perante 

situações de maus tratos aos clientes. 

Política de Participação e Envolvimento de Clientes e Outras Partes Interessadas 

A Cercigaia considera o Cliente como essencial na sua estratégia, através de uma intervenção focalizada 

na pessoa, nas suas necessidades e expectativas, respeitando o seu modelo de qualidade de vida, o seu 

contributo individual, desde o planeamento das atividades e serviços até à sua avaliação e revisão para 

desta forma conquistar e manter a confiança dos seus clientes. O sucesso da intervenção passa pelo 

envolvimento dos clientes/famílias/significativos em todo processo. 

A Cercigaia atua e procura desenvolver parcerias para responder às necessidades de recursos existentes, 

aumentar a capacidade de resposta da Organização, promover a inovação e continuidade de serviços aos 

clientes, estabelecendo canais de comunicação, participação e consulta com as partes interessadas internas 

e externas, divulgando a política.  

A Cercigaia acredita que as parcerias são essenciais para a promoção da inclusão social através da 

participação dos clientes em diferentes contextos e para o desenvolvimento de uma imagem positiva das 

pessoas com deficiência.  

O trabalho em parceria contribui para uma gestão mais aberta, participativa e transparente. 
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2. Oferta de Serviços 

Intervenção Precoce 

A Equipa de Intervenção Precoce da Cercigaia integra uma das Equipas Locais de Intervenção (ELI) do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) e desenvolve a sua atividade ao nível 

municipal, mais concretamente nas freguesias de Vilar do Paraíso, Madalena, Valadares, Gulpilhares, 

Canelas, Pedroso, Arcozelo, Serzedo, Perosinho, Sermonde, S. Félix da Marinha, Grijó, Seixezelo, Olival, 

Crestuma, Sandim e Lever. 

A sua ação desenvolve-se junto de crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou 

estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a respetiva idade e contexto social 

ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias. 

É objetivo da Intervenção Precoce desenvolver um conjunto de medidas de apoio integrado centrado na 

criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da 

educação, da saúde e da Acão social. 

As competências da ELI são: 

 Identificar as crianças e famílias imediatamente elegíveis para o SNIPI; 

 Assegurar a vigilância às crianças e famílias que, embora não imediatamente elegíveis, requerem 

avaliação periódica, devido à natureza dos seus fatores de risco e probabilidades de evolução; 

 Encaminhar crianças e famílias não elegíveis, mas carenciadas de apoio social; 

 Elaborar, implementar e avaliar o Plano Individualizado de Intervenção Precoce em função do 

diagnóstico da situação; 

 Identificar necessidades e recursos da comunidade da sua área de intervenção, dinamizando redes 

formais e informais de apoio social; 

 Articular, sempre que se justifique, com as comissões de proteção de crianças e jovens e com os 

núcleos de Proteção de Crianças e Jovens em Risco ou outras entidades com atividade na área da 

proteção infantil; 

 Assegurar, para cada criança, processos de transição adequados para outros programas, serviços 

ou contextos educativos; 

 Articular com os docentes das creches e jardim-de-infância em que se encontrem colocadas as 

crianças integradas em Intervenção Precoce na Infância. 

Serviços especializados: Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional 
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Creche 

Esta resposta social pretende dar resposta às necessidades do concelho de Vila Nova de Gaia, mais 

concretamente da freguesia de Canidelo. A creche tem capacidade para 48 crianças, até aos 36 meses, e 

tem como prioridade apoiar as famílias mais desfavorecidas. 

Tem como objetivos principais: 

 Receber crianças até aos 36 meses de idade, dentro do horário 7:30-19:30; 

 Proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças, num clima de segurança afetiva 

e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar, através de um atendimento 

individualizado; 

 Colaborar estritamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o 

processo evolutivo da criança; 

 Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, criando as 

condições necessárias para uma intervenção adequada; 

 Integrar nas atividades / tarefas diárias da creche jovens adultos portadores de deficiência, apoiados 

por outros serviços da Cercigaia; 

 Trabalhar em articulação com os serviços da comunidade no sentido de rentabilizar os recursos 

existentes. 

Centro de Recursos para a Inclusão 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da Cercigaia, integra a Rede Nacional de CRI’s, acreditados 

pelo Ministério da Educação, nos termos constantes do Aviso nº22914/2008, publicado no Diário da 

República, 2ª série, nº 170, de 3 de setembro.   

O objetivo dos CRI, no enquadramento legislativo da Educação Inclusiva, tem como base o apoio a inclusão 

das crianças e jovens com necessidade de mobilização de medidas adicionais de suporte à aprendizagem 

e à inclusão, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação 

social e à vida autónoma, promovendo o máximo de potencial de cada aluno em parceria com as estruturas 

da comunidade. 

Para o ano letivo 2021/2022 prevê-se a continuidade de parceria dos 16 Planos de Ação, com 13 

agrupamentos de escolas, a saber, António Sérgio, Valadares, Diogo Macedo; Gaia Nascente, Vila D’ Este, 

Dr. Costa Matos, Júlio Dinis, Escultor Fernandes de Sá, Sophia Mello Breyner, Madalena, Soares dos Reis, 

Canelas, D. Pedro I e 3 escolas não agrupadas, a saber, ES Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, ES Arquiteto 

Oliveira e ES Almeida Garrett. 

A ação dos CRI no trabalho com estes agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas terá como 

princípios estruturantes:  

 trabalho colaborativo;  
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 serviço de proximidade;  

 serviço de retaguarda; 

 intervenção nas pessoas e nos contextos.  

As ações a desenvolver, no contexto educativo a crianças/jovens a frequentar o 1º, 2º, 3º ciclo e secundário, 

preconizam: 

 Avaliar e intervir na prestação de apoios especializados nos contextos educativos, integrando as 

rotinas e atividades dos alunos na escola (sala de aula, centro de apoio à aprendizagem, espaço 

exterior, refeitório, entre outros); 

 Colaborar com as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva (EMAEI) no processo de 

identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;  

 Colaborar com a equipa educativa no processo de implementação e monitorização de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão;  

 Selecionar, adaptar e produzir materiais de apoio, em formatos acessíveis; 

 Colaborar no processo de transição para a vida pós-escolar; 

 Desenvolver ações de apoio à família em articulação com os serviços da comunidade; 

 Promover o trabalho colaborativo com agentes educativos, com a passagem de estratégias formais 

e informais, reuniões, ações de sensibilização/formação. 

Serviços especializados: Fisioterapia, Psicologia, Terapia Fala, Terapia Ocupacional. 

Centro de Atividades Ocupacionais 

Os 3 CAO’s (CAO Mata, CAO Sol e CAO Bem-Estar) destinam-se a apoiar pessoas com deficiência 

intelectual ou multideficiência, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 16 anos, cujas capacidades 

não permitam o exercício de uma atividade produtiva. 

Têm como principal objetivo promover e disponibilizar condições que contribuam para uma vida com 

qualidade através do desempenho de atividades ocupacionais que promovam o desenvolvimento das suas 

capacidades e contribuam para a sua inclusão social. 

As atividades desenvolvidas visam atingir também os seguintes objetivos: 

 Promover a qualidade de vida, nas suas várias dimensões; 

 Promover estratégias de reforço da autoestima, da valorização e de autonomia pessoal e social; 

 Privilegiar a interação com os significativos e a comunidade, no sentido de otimizar os níveis de 

atividade e de participação social; 

 Contribuir para a promoção de uma sociedade inclusiva, promovendo a participação em atividades 

e contextos sociais. 

Serviços Especializados: Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
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Lar Residencial 

A “Casa da Encosta” destina-se a acolher pessoas com deficiência mental ou multideficiência, com idade 

igual ou superior a 16 anos, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente de residir no seu 

meio familiar. 

O seu principal objetivo é promover e disponibilizar condições que contribuam para uma vida com qualidade 

e para a plena integração social dos seus clientes e, cujo funcionamento, se rege pelos princípios da 

humanização e respeito pela privacidade e individualidade de todos os residentes. 

Os serviços prestados no Lar Residencial pautam-se também por outros objetivos: 

 Disponibilizar alojamento e apoio residencial, de modo permanente ou temporário; 

 Promover a qualidade de vida dos seus clientes; 

 Promover estratégias de reforço da autoestima, da valorização e da autonomia pessoal e social, 

assegurando as condições de estabilidade necessárias para o reforço da sua capacidade 

autonómica para a organização de atividades de vida diária; 

 Prestar apoio na integração escolar, em Centros de Atividades Ocupacionais, na Formação 

Profissional, no Emprego Protegido ou no desenvolvimento de Atividades Socialmente Úteis; 

 Privilegiar a interação com os significativos e a comunidade, no sentido de otimizar os níveis de 

atividade e participação social. 

Serviços Especializados: Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Animação Sociocultural. 

Nota: As Respostas Sociais de Creche e CRI funcionam por ano letivo, pelo que o planeamento apresentado 

neste documento se refere ao período entre setembro de 2020 e agosto de 2021. 
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3. Planeamento Estratégico 2022–2024 

O Planeamento Estratégico para o próximo período de 2022-2024 reflete a estratégia do Conselho de 

Administração da Cercigaia numa retoma, que se prevê lenta, à normal atividade da instituição. Não tendo 

sido possível, decorrente da situação de pandemia que já se arrasta há cerca de dois anos, a total 

implementação da estratégia definida para o período de 2019 a 2021, o atual planeamento estratégico 

recupera prioridades, objetivos e metas, enquanto reflexo direto das prioridades da organização no estreito 

cumprimento da sua missão,\ e constitui-se como instrumento orientador para todos os colaboradores com 

o objetivo de garantir a qualidade e sucesso desejados na prestação de serviços 

O reforço de indicadores e metas no objetivo 1 reafirma a sua importância crescente neste novo contexto 

de retoma, no qual, a (re)inclusão de clientes em atividades regulares na comunidade se assume como 

fundamental para o exercício dos seus direitos de cidadania. Adicionalmente, a operacionalização da 

passagem do Centro de Atividades Ocupacionais a Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão 

decorrente da publicação da Portaria 71 de 2021, prevê a reestruturação da oferta de serviços pela criação 

de um modelo de atividades e serviços centrado em facilitar e mediar percursos de aprendizagem e de 

inclusão, que possibilitem um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades, promovendo 

uma interação crescente com a comunidade. 

Pretende-se que este planeamento estratégico se constituía como instrumento orientador para todos os 

colaboradores com o objetivo de garantir a qualidade e sucesso desejados na prestação de serviços 

Objetivo Indicador 

Metas 

2022 2023 2024 

Qualidade e sustentabilidade na prestação de serviços 

OB1 Promover uma abordagem 

centrada nos clientes, na sua 
participação e inclusão. 

Índice de satisfação dos clientes   85%  85%  85% 

Índice de satisfação de significativos   85%  85%  85% 

Taxa de clientes envolvidos em atividades 
regulares na comunidade 

SM  50% 50% 

Clientes envolvidos nas dinâmicas de treino de 
empowerment 

 15  20  25 

Clientes em ASU (CAO/LR) 6 8 10 

Taxa de clientes envolvidos na Campanha do 
Pirilampo (CAO/LR) 

 25%  50%  50% 

Taxa de sucesso do PI  75%  80%  80% 

OB2 Promover a sustentabilidade da 

organização. 

Sócios efetivos/ cooperantes  150  150  150 

Taxa de venda de Pirilampos 100% 100% 100% 

Taxa de venda de outros produtos (Pirilampo) 100% 100% 100% 

Gestão de recursos humanos 

 Taxa média da avaliação de desempenho  85%  88%  90% 
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Objetivo Indicador 

Metas 

2022 2023 2024 

OB3 Promover as condições ao 

desenvolvimento dos 
colaboradores, com foco no seu 
desempenho e motivação. 

Dias férias oferecidos pela Cercigaia 
(avaliação de desempenho) 

150 150 150 

Dias de absentismo (sem baixas 
médicas/licenças de maternidade) 

0 0 0 

Índice de satisfação dos colaboradores  90%  93%  95% 

Taxa de execução do Plano Anual de 
Formação 

100% 100% 100% 

Taxa de colaboradores envolvidos em 
formação 

100% 100% 100% 

Parcerias na prestação de serviços 

OB4 Promover o envolvimento com a 

comunidade. 

Índice de satisfação dos parceiros  90%  93%  95% 

Parceiros 50 52 55 

Parcerias 55 58 60 

Taxa de participação de clientes em atividades 
na comunidade 

SM 100% 100% 

Comunicação e responsabilidade social [Clientes CAO/ LR] 

OB5 Promover o exercício da 

cidadania e a redução das 
desigualdades sociais. 

Atividades de sensibilização na comunidade SM  40  50 

Taxa de clientes envolvidos nas atividades de 
sensibilização na comunidade 

SM  25%  40% 

Estruturas da comunidade envolvidas nas 
atividades de sensibilização 

SM  20  30 

Melhoria contínua e inovação 

OB6 Promover a melhoria contínua 

e a inovação na prestação de 
serviços e inclusão social de 
clientes. 

Taxa de execução do Programa de Auditorias 
Internas 

100% 100% 100% 

Dinâmicas de benchmarking e benchlearning  2  2 2 

Ações de melhoria  2  4  6 

Projetos de inovação  1  1  2 

O cumprimento destas orientações é responsabilidade de todos os colaboradores, através da orientação 

clara do respetivo Coordenador da Resposta Social/ Serviço, nomeadamente nos objetivos e metas a atingir 

as quais refletem o contributo de todos para o sucesso do Planeamento Estratégico.  

As ações relacionadas com a sustentabilidade da organização, bem como as relativas à gestão de recursos 

humanos nomeadamente ao nível da avaliação de desempenho e gestão do absentismo, são da 

responsabilidade do Conselho de Administração da Cercigaia, cabendo-lhe a ela a sua gestão. É ainda da 

sua responsabilidade garantir as condições necessárias à boa execução das ações, objetivos e metas 

definidos no presente documento. 
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Objetivos de Desempenho dos Serviços 

4.1 Intervenção Precoce 

Principais ações e iniciativas: 

Os elementos da equipa de intervenção precoce integram a ELI Gaia Sul que se rege pelos 

procedimentos definidos pelo Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI). 

Os objetivos estabelecidos pela ELI Gaia Sul para o ano de 2022 são definidos em Plano de Ação 

o qual é submetido a aprovação pela Subcomissão Regional Norte.   

Tendo em conta a tendência do aumento de referenciações, prevê-se para 2022, que o número de 

crianças em intervenção seja superior ao que se encontra definido em acordo de cooperação entre 

a Cercigaia e o Centro Distrital de Seguranças Social (41). 

Para diminuir o número de crianças que se encontram em lista de espera, para iniciar intervenção 

direta, será fundamental haver a possibilidade de alargamento do tempo de afetação dos técnicos, 

através da abertura de nova candidatura ao PROCOOP. 

Prevê-se a continuidade de intervenção presencial em todos os contextos, salvo se surgirem outras 

orientações resultantes da evolução da situação de pandemia Covid-19 e consequentemente, de 

orientações definidas pelo SNIPI. 

Está previsto a realização de uma reunião de equipa semanal e uma reunião mensal com a presença 

do Núcleo de Supervisão Técnica (NST). A reunião mensal com NST irá acontecer por meios 

telemáticos. No decorrer do mês de agosto não se prevê a realização de reuniões de equipa por 

não se encontrarem ao serviço elementos suficientes. 

Os elementos da equipa irão participar em formação especializada na sua área de formação e 

intervenção precoce e irão dinamizar ações de formação/workshops para colaboradores e Pais da 

resposta social de creche da Organização. 

Objetivos de desempenho na prestação de serviços: 

 Aumentar a afetação dos técnicos de modo a garantir uma resposta mais adequada às 

necessidades identificadas (via PROCOOP);  

 Identificar, avaliar e intervir junto de crianças com alterações nas funções ou estruturas do 

corpo ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, e suas famílias; 

 Participar ativamente nas reuniões de trabalho da ELI apoiando a concretização dos objetivos 

definidos para a equipa; 

 Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e 

dinâmicas da organização. 
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Indicador Meta 

Crianças avaliadas ≥ 41 

Crianças em intervenção ≥ 41 

Clientes com PIIP ≥ 41 

Reuniões de equipa ELI 44 

Colaboradores 5 

Taxa de participação de colaboradores em formação interna/ externa 100% 

 

4.2 Creche 

Principais ações e iniciativas: 

Durante o ano letivo 2021/22 iremos dar início a um novo Projeto Educativo denominado “Brincar, 

Crescer, Descobrir e Aprender”, o qual foi definido para o triénio 2021/2024.  

Através deste projeto, pretende-se levar a criança a explorar diferentes formas de brincar, explorar 

e descobrir, através dos diversos sentidos, todo o mundo que as rodeia, as suas funcionalidades e 

dessa forma, levá-las ao entendimento e compreensão das coisas.  

Numa era em que a tecnologia está tanto em voga, queremos que entendam que o Brincar com 

objetos existentes no dia a dia, com os colegas da creche ou com outro tipo de brinquedos 

construídos e já existentes facilitem o crescimento harmonioso e equilibrado da criança, assim 

como, a compreensão do mundo que a envolve, através das deduções que faz, das experiências 

que vive no seu quotidiano e da curiosidade natural que lhes é intrínseca. Este será um trabalho 

contínuo durante o triénio que contará com a colaboração da equipa pedagógica, pessoal docente, 

das famílias e comunidade.  

Decorrente do Projeto Educativo serão desenvolvidos os respetivos Projetos Pedagógicos, 

adequados à faixa etária de cada sala de trabalho. Assim, na sala dos Pirilampos Azuis (0-12 meses) 

e na sala dos Pirilampos Laranjas (12-24 meses) o tema será “Aprender a Brincar”, nos Pirilampos 

Verdes (18-30 meses) “Crescer, explorando os sentidos” e por fim, nos Pirilampos Amarelos (2-3 

anos) “Era uma vez…”.  

Tendo em conta a situação que continuamos a atravessar, apesar do alívio das restrições, 

continuamos a ter de nos adaptar a uma nova realidade que implica a delineação de novas 

estratégias, métodos e conteúdos de trabalho, que nos permitam ter a mesma qualidade no serviço 

prestado a todos os nossos Pirilampos e Famílias. 
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No início do ano letivo, continuamos a construir uma calendarização de todas as atividades que 

gostaríamos de desenvolver, onde a partilha e o envolvimento parental de todas as Famílias é 

fundamental. Tendo em conta que as medidas impostas pela pandemia estão mais diminutas, 

elaboramos um plano que nos irá permitir ter as Famílias na creche, sem nunca descuidar todos os 

cuidados necessários para que os contágios não acontecendo, garantindo a higienização e 

distanciamento nos diversos espaços. 

Serão promovidas reuniões gerais e individuais, sessões abertas das atividades extracurriculares, 

comemoração do dia do Pai, da Mãe, do Natal e do dia da Família, tendo em conta uma escala com 

horários, previamente preenchidos por estas, para podermos garantir as medidas. Continuaremos 

com a participação da Família na elaboração de trabalhos, receitas de Famílias, fotografia; 

contamos retomar o encontro das Famílias, parceiros e equipa, no momento destacado para os 

Finalistas e no Sunset. 

Este ano prevemos participar no habitual desfile de Carnaval, a cone do Agrupamento D. Pedro I 

em parceria com Junta de Freguesia de Canidelo, mas caso não seja possível, iremos fazer um 

baile de máscaras, para podermos marcar o dia e permitir que os Pirilampos se fantasiam de acordo 

com aquilo que mais gostam. 

O Open Day, com o objetivo de dar a conhecer as instalações e permitir às famílias e comunidade 

inteirarem-se das estratégias e métodos de trabalho da nossa Creche, será retomado. Caso isso 

não possa ser feito, iremos divulgar nas redes sociais, vídeos/montagens de fotos das atividades 

desenvolvidas durante o ano letivo.  

Continuaremos a promover workshops de envolvimento parental, nomeadamente, “Acolhimento e 

Integração – Início do ano letivo”, “Alimentação na infância dos 0-3 anos”, “Primeiros socorros e 

doenças na infância”, “Importância do brincar, da disciplina e dos afetos”, “Transição para a pré-

escola”. Estas ações permitirão esclarecer dúvidas, debater assuntos de interesse geral, fomentar 

relações e apoiar o reforço das competências parentais. 

O intercâmbio com os CAO´s, e os 3 jovens que desenvolvem Atividades Socialmente Úteis na 

Creche, serão retomadas gradualmente. Começaremos com um jovem de cada vez e este será 

integrado na área que mais se identifica, sendo que todos irão respeitar as medidas impostas pela 

DGS.  

Gostaríamos de realçar que, apesar de não podermos dinamizar da forma como desejaríamos todas 

estas propostas, estamos a fazer um esforço constante em melhorar as nossas infraestruturas 

(espaço exterior) e em utilizar todos os meios informáticos, como é o caso, do EDUCABIZ, 

plataforma MEET, vídeos e montagens de fotografias, para oferecer um serviço mais especializado 

e coerente com a nossa forma de trabalhar e melhor servir os nossos pequenos clientes e as suas 

Famílias. 
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Objetivos de desempenho na prestação de serviços: 

 Aplicar questionários de avaliação de satisfação a clientes/ significativos (famílias); 

 Realizar reuniões de trabalho; 

 Implementar, monitorizar e avaliar o Plano Individual da Criança; 

 Implementar, monitorizar e avaliar o Projeto Pedagógico e o Projeto Educativo; 

 Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica 

da resposta social; 

 Promover o envolvimento e participação ativa das famílias nas dinâmicas da organização; 

 Promover a participação nas atividades/tarefas diárias da creche jovens adultos portadores de 

deficiência, integrados em respostas sociais da Cercigaia. 

Indicador Meta  

Crianças integradas na Creche 48 

Significativos (famílias) auscultados na avaliação da satisfação  48 

Grau de satisfação de significativos (famílias) ≥ 85% 

Reuniões entre educadores 11 

Reuniões de equipa 11 

Clientes (crianças) com Plano Individual da Criança 48 

Grau de concretização dos objetivos do Plano Individual da Criança ≥ 75% 

Taxa de sucesso do Plano Individual da Criança ≥ 82% 

Grau de concretização dos objetivos do Projeto Pedagógico ≥ 80% 

Ações realizadas com famílias 13 

Taxa de participação das famílias em atividades promovidas pela Creche ≥ 50% 

Intercâmbios com o Centro de Atividades Ocupacionais da Cercigaia - 

Jovens integrados em Atividades Socialmente úteis  3 

Colaboradores 11 

Taxa de participação de colaboradores em formação interna/ externa 100% 
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4.3 Centro de Recursos para a Inclusão 

Principais ações e iniciativas: 

O CRI tem como objetivo para o ano letivo 2021/2022 dar continuidade à sua intervenção numa 

lógica de trabalho de parceria pedagógica e de desenvolvimento com as escolas, prestando serviços 

especializados como facilitadores da implementação de políticas e de práticas de educação 

inclusiva.  

O CRI da Cercigaia irá dar continuidade às 16 parcerias com os Agrupamentos de Escolas e Escolas 

não agrupadas, de Vila Nova de Gaia. Mantendo-se, mais uma vez, inalterado o modelo de 

financiamento das parcerias, a Instituição viu-se obrigada a fazer um reajuste da equipa técnica com 

a consequente redução dos apoios prestados.  

A atuação do CRI terá por base as orientações da DGE que privilegia a manutenção do ensino em 

regime presencial. Caso haja necessidade, por motivo de saúde pública, de retomar o ensino à 

distância, serão efetuados os reajustes necessários à manutenção da intervenção nos regimes 

recomendados em cada momento. 

O CRI preconiza o trabalho em equipa onde todos os intervenientes, na sua especificidade, se 

complementam de forma a desenvolverem uma perspetiva holística do aluno e a delinearem e 

implementarem abordagens e metas comuns. A intervenção dos técnicos do CRI assume uma 

função eminentemente colaborativa, mediante a prestação de apoio de consultoria aos professores, 

pais, pares e outros profissionais, transversal às diferentes fases do processo educativo (avaliação, 

planeamento e intervenção) e visando a capacitação da equipa educativa.  

As modalidades de intervenção no contexto educativo podem ainda assumir a forma de apoio em 

grupo, sempre que o desenvolvimento de competências passe pelo contributo dos pares, ou de 

apoio individual, quando o objetivo é desenvolver competências específicas a serem generalizadas. 

Ao longo do ano letivo, sempre que se justificar e em concordância com a EMAEI, a modalidadade 

de intervenção com o aluno, pode ser alterada. 

Os técnicos dos CRI, enquanto elementos variáveis da equipa multidisciplinar de apoio à educação 

inclusiva, colaboram no processo de identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, no processo de transição para a vida pós-escolar, no desenvolvimento de ações de apoio 

à família e comunidade educativa e na prestação de apoios especializados nos contextos 

educativos.  

A promoção da formação interna e externa dos colaboradores, assume-se como fundamental, com 

enfoque nas opções metodológicas subjacentes ao modelo da educação inclusiva e na atualização 

dos conhecimentos específicos de cada área de intervenção. 
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Objetivos de desempenho na prestação de serviços: 

 Implementar os Planos de Ação 2021/2022; 

 Fortalecer a parceria com os Agrupamentos/ Escolas não Agrupadas, numa dinâmica 

colaborativa, nomeadamente, com as respetivas equipas multidisciplinares, estratégias e 

métodos facilitadores da implementação da educação inclusiva; 

 Promover a intervenção especializada prevista no novo enquadramento legislativo, através de 

diferentes modalidades de intervenção no contexto educativo; 

 Reforçar, junto dos Agrupamentos e Escolas não agrupadas a importância da realização de 

dinâmicas de consultoria sobre temáticas relevantes para o sucesso do aluno e que contribuam 

para gerar um entendimento comum dos papeis dos diferentes agentes, mecanismos, 

estratégias e metodologias; 

 Aplicar questionários de avaliação de satisfação a clientes (alunos), significativos (famílias), 

docentes e órgãos de gestão dos Agrupamentos de Escola e Escolas não Agrupadas parceiros 

do CRI, sensibilizando para a importância da resposta; 

 Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica 

da resposta e da organização. 

Indicador Meta 

Total de alunos - intervenção individual/grupo ≥ 338 

Total de alunos – intervenção de retaguarda/consultoria ≥ 30 

Alunos auscultados na avaliação da satisfação ≥ 180 

Grau de satisfação dos alunos ≥ 90% 

Significativos (famílias) auscultados na avaliação da satisfação ≥ 180 

Grau de satisfação de significativos (famílias) ≥ 85% 

Docentes auscultados na avaliação da satisfação ≥ 150 

Grau de satisfação de docentes ≥ 85% 

Órgãos de Gestão auscultados na avaliação da satisfação 16 

Grau de satisfação de Órgãos de Gestão ≥ 85% 

Planos de Ação 16 

Grau de implementação dos Planos de Ação 100% 

Psicologia – total de alunos acompanhados (intervenção individual/grupo) ≥ 87 
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Indicador Meta 

Psicologia – total de alunos acompanhados (retaguarda/consultoria) ≥ 15 

Psicologia – Consultoria (TT, DT, DEE, Alunos, Materiais, Outra) (horas) ≥ 108 

Psicologia – Consultoria (participação reuniões EMAEI) (horas) ≥ 20 

Terapia da Fala – total de alunos acompanhados (intervenção 

individual/grupo) 
≥ 116 

Terapia da Fala – total de alunos acompanhados (retaguarda/consultoria) ≥ 15 

Terapia da Fala – Consultoria (TT, DT, DEE, Alunos, Materiais, Outra) (horas) ≥ 132 

Terapia da Fala – Consultoria (participação reuniões EMAEI) (horas) ≥ 20 

Terapia Ocupacional – total de alunos acompanhados (intervenção 

individual/grupo) 
≥ 146 

Terapia Ocupacional – total de alunos acompanhados (retaguarda/consultoria) ≥ 5 

Terapia Ocupacional – Consultoria (TT, DT, DEE, Alunos, Materiais, Outra) 

(horas) 
≥ 108 

Terapia Ocupacional – Consultoria (participação reuniões EMAEI) (horas) ≥20 

Fisioterapia – total de alunos acompanhados (intervenção individual/grupo) ≥ 25 

Fisioterapia – Consultoria (TT, DT, DEE, Alunos, Materiais, Outra) (horas) ≥ 5 

Fisioterapia – Consultoria (participação reuniões EMAEI) (horas) ≥ 4 

Taxa de sucesso do Plano de Intervenção ≥ 75% 

Alunos com PIT ≥ 1 

Taxa de execução das atividades do PIT ≥ 95% 

Grau de concretização dos objetivos do PIT ≥ 75% 

Taxa de sucesso do PIT ≥ 75% 

Total de Agrupamentos e Escolas não Agrupadas que participam nas 

dinâmicas de consultoria sobre temáticas pré-definidas 
≥ 4 

Total de dinâmicas de consultoria sobre temáticas pré-definidas realizadas ≥ 4 

Colaboradores 11 

Reuniões de equipa 30 

Taxa de participação de colaboradores em formação interna/ externa ≥ 95% 
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4.4 Centro de Atividades Ocupacionais | Centro de Atividades e Capacitação 
para a Inclusão 

Principais ações e iniciativas: 

O CAO tem como principal prioridade para 2022 a manutenção da saúde, segurança e bem-estar 

dos clientes e colaboradores, garantindo as orientações e procedimentos emanados pelo Ministério 

da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e pela Direção Geral de Saúde.  

Em conformidade com as orientações da Delegação de Saúde Pública irá ser mantida a capacidade 

máxima de 12 clientes/dia no CAO Mata, 15 clientes/dia no CAO Sol e 12 clientes/dia no CAO Bem-

Estar. Os clientes de CAO Mata que residem no LAR Residencial frequentam o CAO/Lar, até 

indicação em contrário por parte da Delegação de Saúde Publica. A capacidade máxima diária está 

diretamente relacionada com o espaço físico de cada estrutura e consequentes regras de 

distanciamento social. 

Adicionalmente, será iniciado o trabalho de transição da atual resposta de Centro de Atividades 

Ocupacionais para Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, aguardando-se, para o 

efeito, pelas orientações da entidade reguladora relativamente a aspetos funcionais relevantes. 

Enquanto principal instrumento de apoio à intervenção centrada na pessoa, em cada CAO serão 

(re)definidos e implementados os Planos Individuais com a colaboração dos elementos de cada 

equipa, clientes e significativos. Os PI deverão dar resposta às necessidades de cada cliente, aos 

seus potenciais de desenvolvimento e às suas expetativas tendo em conta os resultados da 

intervenção de 2021, as dinâmicas de funcionamento condicionadas pela evolução de pandemia e 

pela oferta das atividades identificadas no seguinte quadro: 

 

Atividades 
CAO 

Bem-estar Mata Sol 

Treino de Empowerment  X X  

Expressão Corporal   X X 

Culinária  X X X 

Jardinagem X X X 

Lavandaria   X 

Manualidades X X X 

Música X X  

Informática  X X 

CAOBel X X X 



 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2022 

 

01 – 2021.12.17 | Aprovação – AG, ata nº 112  21| 42 

Atividades 
CAO 

Bem-estar Mata Sol 

Atividades de Vida Diária  X X 

Relaxamento X X X 

Está na Hora – Hora da 
Palhaçada (Clown)  

 X X 

Está na Hora – Hora da 
Dança (Dança Tu)  

 X X 

Está na Hora – Hora da 
Movida (DJ’s) 

 X X 

Está na Hora – Hora do 
Conto 

 X X 

Está na Hora – Hora das 
Cores 

 X X 

Atelier Conhecimento  X X 

Expressão Dramática  X X 

Momentos do Riso X   

Teatro    X X 

Bando das Cordas  X X 

Terapia Ocupacional X X X 

Piscina  X X X 

Caminhada  X X X 

Catamaran X X X 

Praia X X X 

 

As atividades do Projeto Está na Hora, Intercâmbios entre CAO/Creche e Bando das Cordas e as 

atividades realizadas em conjunto com os três CAO e em intercâmbio com outras Organizações irão 

ser retomadas mediante parecer favorável das entidades competentes. 

No que respeita às Atividades Socialmente Úteis prevê-se a gradual integração dos clientes de CAO 

nas atividades que já desenvolviam anteriormente.  

Em relação ao projeto do Espaço t, a atividade vai manter-se direcionada para os clientes de 

CAO_Lar com ensaios quinzenais. Será concluída a gravação do vídeo com a dramatização do 

conto do Pirilampo Mágico “Coração Bom, Bom Coração”. 
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A atividade de Catamaran, resultante da parceria com BBDouro, será realizada rotativamente pelos 

CAO de forma a possibilitar o maior número de participação. 

Estão a ser realizados esforços no sentido de iniciar as atividades desportivas. 

Relativamente, à atividade de Desenvolvimento Pessoal e Social serão dinamizadas sessões que 

relacionadas com o tema “As Emoções” e será dada continuidade ao Projeto de Inovação “Educação 

Financeira – uma necessidade especial” que resulta de uma parceria estabelecida com a Fundação 

Dr. António Cupertino de Miranda e tem como objetivo de promover a autonomia no uso e na gestão 

do dinheiro  

 

Em 2022 está prevista a continuidade do voluntariado, em articulação com o Banco de       

Voluntários da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e o voluntariado online  resultante da parceria 

estabelecida com o Projeto V.O.U. Cuidar. 

Tendo em conta as alterações no desenvolvimento das atividades e nas dinâmicas da resposta 

social prevê-se um aumento do número de reuniões de equipa técnica CAO Mata e CAO Sol. 

As reuniões de CAO Mata e CAO Sol enquanto as dinâmicas de funcionamento forem diferenciadas 

serão realizadas separadamente. Prevê-se a retoma das reuniões conjuntas durante o 2ª semestre 

do ano. 

Objetivos de desempenho na prestação de serviços: 

 Manter o número de clientes protocolados com a entidade financiadora; 

 Aplicar questionários de avaliação de satisfação a clientes e significativos (famílias); 

 Promover a qualidade de vida dos clientes através do desenvolvimento, implementação, 

monitorização e avaliação do Plano Individual do cliente (PI); 

 Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica 

da resposta social; 

 Promover o envolvimento e participação regular dos clientes em atividades de empowerment e 

inclusão social. 

Indicador Meta 

Clientes protocolados 62 

Clientes auscultados na avaliação de satisfação ≥ 25 

Grau de satisfação de clientes ≥ 90% 

Significativos (famílias) auscultados na avaliação satisfação ≥ 38 

Grau de satisfação significativos (famílias) ≥ 85% 

Clientes com PI 62 
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Indicador Meta 

Taxa de aplicação do Questionário de Qualidade de Vida 100% 

Taxa de execução das atividades do PI ≥ 85% 

Grau de concretização dos objetivos do PI ≥ 75% 

Taxa de sucesso do PI ≥ 75% 

Taxa de participação de clientes em atividades na comunidade SM 

Clientes em ASU ≥ 6 

Workshops do projeto “Está na Hora” dinamizados na comunidade  SM 

Clientes envolvidos no projeto “Está na Hora” SM 

Clientes envolvidos no projeto Espaço t “Corpo Evento” ≥ 9 

Clientes envolvidos no projeto de inovação “Educação Financeira” 12 

Clientes envolvidos nas dinâmicas de Desenvolvimento Pessoal e Social ≥ 20 

Clientes envolvidos nas dinâmicas de Treino de Empowerment ≥ 15 

Clientes envolvidos no projeto “Catamaran” ≥ 40 

Atividades de sensibilização na comunidade SM 

Estruturas da comunidade envolvidas nas atividades de sensibilização SM 

Taxa de clientes envolvidos em atividades de sensibilização na comunidade SM 

Taxa de clientes envolvidos na Campanha do Pirilampo (CAO/LR)  25% 

Colaboradores 19 

Reuniões de equipa técnica (CAO Sol e CAO da Mata) ≥ 4 

Reuniões de equipa técnica (CAO Bem-Estar) ≥ 6 

Reuniões do CAO BE ≥ 35 

Reuniões conjuntas do CAO SOL e CAO Mata ≥ 6 

Taxa de participação de colaboradores em formação interna/ externa 100% 
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Na prossecução dos objetivos gerais pretende-se a mobilização dos seguintes serviços: 

Serviços Mobilizados Periocidade 2022 

Atividades Estritamente Ocupacionais Diária 

Atividades Socialmente Úteis Cadência específica  

Atividades Lúdico Terapêuticas Semanal 

Atividades Desenvolvimento Pessoal e Social Semanal 

Atividades Desportivas Semanal  

Atividades Socioculturais Mensal  

Atividades na Comunidade Dependente do levantamento de restrições  

Apoio Psicossocial Diária 

Refeições Diária 

Apoio na Refeição Diária 

Administração Terapêutica Diária 

Acompanhamento em Cuidados de Saúde Sempre que necessário 

Transportes Diária 

 

 

 

4.6 Lar Residencial 

Principais ações e iniciativas: 

O Lar Residencial “Casa da Encosta” vê o seu planeamento para 2022, novamente condicionado 

pela situação de pandemia que marcou os anos de 2020 e 2021 e que, previsivelmente, continuará 

no próximo ano, de acordo com as mais recentes orientações do Governo Português. 

Deste modo, os desafios que a “Casa da Encosta” continua a enfrentar reclamam, desde logo, a 

contínua adaptação da sua dinâmica de funcionamento, ajustando-se às condições que vivemos, 

mas, também, à evolução das características individuais de cada um dos clientes, de forma a 

serem potenciados os seus níveis de bem-estar, qualidade de vida e inclusão social, para os quais 

será determinante, pelo menos nesta fase, o recurso a meios alternativos de comunicação com o 

exterior. 

Nesse sentido, a “Casa da Encosta” manterá uma atuação impulsionadora de relações sociais e 

afetivas seguras, promotoras de condições de vida e ocupação que salvaguardem o bem-estar de 

cada cliente. É, ainda, preocupação assegurar o acesso dos clientes a serviços de qualidade 
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adequados às suas necessidades e expectativas, dentro das instalações interiores e exteriores do 

Lar Residencial e, quando for possível, a integração nas diferentes Respostas Sociais da Cercigaia 

ou de outras Organizações. 

Acresce que a pandemia, ao nível das Atividades Lúdicas e na Comunidade a desenvolver, as 

quais contemplam as Socioculturais, vem determinar a diminuição das atividades presenciais na 

Comunidade. Todavia será feito um esforço no sentido de manter a consolidação das relações e 

vivências dos clientes com a comunidade, desenvolvendo competências de autonomia e 

valorização pessoal, salvaguardando os seus direitos essenciais de participação social, cultural e 

cívica promovendo assim a plena inclusão social de todos, dentro do que as orientações e normas 

da Direção Geral de Saúde permitirem. 

Durante o mês de agosto, caso as condições assim o permitam, será implementado um plano de 

atividades específico, elaborado pelos clientes que terá apenas em consideração os gostos e 

expectativas de cada cliente sob o lema “Férias no Lar Residencial… é Bestial!”. 

Contamos, para atingir este objetivo, com o envolvimento de todos os clientes, colaboradores, 

significativos, parceiros formais e informais da comunidade. 

As sessões de “Desenvolvimento Para o Futuro” (DPF), continuarão a decorrer, como 

complemento a todo o trabalho realizado diariamente, sendo um momento determinante para o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, autodeterminação e autonomia dos clientes 

que levam consigo, para estas sessões, os temas que pretendem debater no momento. 

Destaca-se que a “Casa da Encosta” não poderá receber um número tão elevado de clientes, em 

regime de acolhimento temporário, para fazer face a necessidades emergentes, pois para além 

das orientações e normas da Direção Geral da Saúde, este número continuará a sofrer 

interferências internas e/ou externas que se prendem com a existência de vaga, recursos 

disponíveis e atualização continua do grau de dependência dos clientes no momento do pedido 

do acolhimento temporário. 

Como o ano de 2021 se revelou de uma forma especialmente marcada pela evolução 

epidemiológica da COVID-19, este planeamento tem um cariz ainda mais dinâmico, na medida do 

que se revelar necessário para serem atingidos todos os objetivos a que nos propomos. 

Objetivos de desempenho na prestação de serviços: 

 Manter o número de clientes protocolados com a entidade financiadora; 

 Aplicar questionários de avaliação de satisfação a clientes e significativos (famílias); 

 Promover a qualidade de vida dos clientes através do desenvolvimento, implementação, 

monitorização e avaliação do Plano Individual do cliente (PI); 

 Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica 

da resposta social; 
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 Promover o empowerment e inclusão social dos clientes, reforçando a sua cidadania. 

Indicador Meta 

Clientes protocolados 12 

Clientes de carácter permanente 9 

Acolhimentos temporários ≥ 8 

Clientes auscultados - avaliação da satisfação ≥ 8 

Grau de satisfação de clientes ≥ 85% 

Significativos (famílias) auscultados ≥ 8 

Grau de satisfação significativos (famílias) ≥ 85% 

Clientes com PI ≥ 9 

Taxa de aplicação do Questionário de Qualidade de Vida 100% 

Taxa de execução das atividades do PI ≥ 85% 

Grau de concretização dos objetivos do PI ≥ 75% 

Taxa de sucesso do PI  ≥ 75% 

Colaboradores 13 

Reuniões de equipa técnica ≥ 4 

Reuniões gerais da RS ≥ 8 

Taxa de participação de colaboradores em formação interna/ externa 100% 

 

Na prossecução dos objetivos gerais pretende-se a mobilização dos seguintes serviços: 

Atividades Periocidade 2022 

Alojamento (permanente ou temporário) Diária 

Cuidados de Higiene Pessoal Diária 

Cuidados de Imagem Diária 

Apoio Psicossocial Diária 

Treino de Empowerment  Diária 

Atividades Lúdicas (inclui socioculturais) Semanal 

Atividades na Comunidade Semanal  

Refeições Diária 
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Atividades Periocidade 2022 

Apoio na Refeição Diária 

Administração Terapêutica Diária 

Acompanhamento em Cuidados de Saúde  Sempre que se justifique 

Tratamento de Roupa Diária 

 

 

 

4.7 Projeto de Parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia                               

                                                                                                          

O Programa Educativo Gai@prende +i, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, apresenta atividades 

direcionadas a todas as crianças/jovens que tenham necessidades educativas (NE), matriculados nos 

estabelecimentos de ensino público do concelho de Vila Nova de Gaia.   

Em 2022, será dada continuidade à parceria, a saber:  

 Assegurar os encargos das atividades desenvolvidas pelo Programa, nomeadamente, Hipoterapia, 

Cinoterapia, as quais são protocoladas com entidades externas. 

 Dinamizar e desenvolver a atividade de Manualidades junto dos alunos 2º e 3º Ciclo, integrados em 

Unidade, conforme critérios definidos pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

 Assegurar os encargos, organização e dinamização de atividades de lazer/lúdicas, nos períodos de 

interrupção letiva da Páscoa, Verão e Natal para as crianças/jovens, conforme critérios definidos 

pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

O funcionamento destas atividades está despendente da orientação do C.M.Gaia que agirá de acordo 

com a situação atual de saúde pública relacionada com o Covid-19, tendo em vista a segurança das 

crianças/jovens com necessidades educativas, das suas famílias e dos profissionais destacados para 

esta resposta. 

Objetivos de desempenho na dinamização da parceria:  

 Organização e dinamização de atividades durante o ano letivo 2021/2022; 

 Aplicar instrumentos de avaliação de satisfação a significativos (famílias), e à equipa de recursos 

humanos da instituição e das instituições parceiras, presentes nas atividades dinamizadas durante 

nos períodos de interrupção letiva. 
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Indicador Meta 

Total de alunos envolvidos nas atividades de  2º e 3º Ciclo ≥ 36 

Total de colaboradores envolvidos nas atividades de 2º e 3º Ciclo 1 

 Total de crianças/jovens com frequência nas Atividades de Interrupção Letiva ≥ 50 

Índice de satisfação de significativos (famílias) ≥ 90% 

Índice de satisfação da Equipa ≥ 80% 

 

 

5. Atividades Transversais de Inclusão  

Tendo em conta as orientações em vigor, prevê-se a realização das atividades transversais de inclusão, as 

quais pressupõe uma maior interação com as diferentes partes interessadas e com a comunidade. No 

entanto, as atividades que se desenvolvam na comunidade terão que adaptadas às condições, em cada 

momento da pandemia Covid-19 e de acordo com as orientações das diferentes entidades. 

Atividades em grupos maiores serão realizadas quando forem autorizadas pela Delegação de Saúde Pública 

e que mantenham o nível das medidas de segurança e bem-estar 

 

Evento/ atividade Participantes Calendarização 

Festividade Reis  Colaboradores e Clientes Janeiro 

Festividade Carnaval 
Colaboradores, Clientes e 

Comunidade 
Fevereiro 

Festividade Páscoa Colaboradores e Clientes Abril 

Campanha Pirilampo Mágico 
Colaboradores, Clientes, Famílias e 

Comunidade 
Maio 

Festividade Santos Populares Colaboradores, Clientes e Parceiros Junho 

46º Aniversário Cercigaia 
Colaboradores, Clientes, Famílias e 

Parceiros 
23 Julho 

Época Balnear Colaboradores, Clientes e Parceiros Julho/ Agosto 

Programa de férias (LR) Colaboradores, Clientes e Parceiros Agosto 

Festividade Halloween Colaboradores e Clientes Outubro 

Festividade Magusto Colaboradores e Clientes Novembro 
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Evento/ atividade Participantes Calendarização 

Festividade Natal Colaboradores e Clientes Dezembro 

Celebração de Aniversários Clientes e Colaboradores Ao longo do ano  

Lanches Convívios Associativos Colaboradores, Clientes e Parceiros Ao longo do ano 

Dinâmicas de envolvimento 

parental (creche) 
Colaboradores, Clientes e Famílias Ao longo do ano 

Atividades Funcionais, Lúdicas, 

Sensibilização e de Lazer na 

Comunidade  

Colaboradores, Clientes, Famílias e 

Parceiros 
Ao longo do ano 

 

 

 

  



 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2022 

 

01 – 2021.12.17 | Aprovação – AG, ata nº 112  30| 42 

6. Gestão de Recursos 

6.1 Recursos Humanos 

Em 2022 prevê-se uma avaliação do processo de avaliação de desempenho implementado e a sua 

eventual revisão. Esta ação de melhoria resulta da necessidade de garantir o entendimento coletivo 

do que é pretendido com o processo de avaliação de desempenho, com enfoque nos seus objetivos 

os quais passam pela criação de um momento de reflexão sobre o desempenho individual e o seu 

impacto no desempenho da Organização e a criação de oportunidades de mudança e melhoria em 

cada um e, consequentemente, na Organização. 

O voluntariado mantém-se como recurso fundamental da Organização pelo que no próximo ano se  

prevê a continuidade da colaboração de uma voluntária do Banco de Voluntários da Câmara de 

Gaia, com carater regular (diário),  e o voluntariado online  resultante da parceria estabelecida com 

o Projeto V.O.U. Cuidar. Se a situação de pandemia o permitir, será aumentado o número de 

oportunidades de voluntariado. 

Indicador Meta 

Total de colaboradores 74 

Colaboradores avaliados 74 

Taxa média da avaliação de desempenho  85% 

Desempenho (mínimo) por Grupo Funcional  85%  

Desempenho (mínimo) por Resposta Social  85% 

Desempenho (mínimo) por competência  85%  

Voluntários  2 

 

6.2 Outros Recursos 

Irá manter-se o serviço de transporte de todos os clientes entre casa/organização e para a 

concretização de atividades dos clientes na comunidade. Está, também, previsto o serviço de 

transporte inerente às requisições por parte dos técnicos para a realização de serviço externo e 

acompanhamento a clientes. 

O serviço de transporte será adequado às orientações emanadas pelos serviços competentes de 

acordo com a evolução da pandemia. 

As refeições serão servidas diariamente a clientes e colaboradores. Os horários e os procedimentos 

do serviço de refeições serão ajustados sempre que se justifique.  
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Indicador Meta 

Clientes abrangidos pelo serviço de transportes (casa-instituição) 57 

Requisições de viaturas ≥ 181 

Situações registadas durante o serviço de transportes 0 

Total de refeições disponibilizadas 26.246 

 

7. Objetivos do Sistema da Gestão da Qualidade (SGQ) 

Para o ano de 2022 está prevista a consolidação da versão do referencial EQUASS 2018 e a candidatura à 

certificação da qualidade dos serviços sociais EQUASSE Assurance. 

Para concretização do processo de certificação foram definidas as seguintes ações principais: 

 Manutenção e melhoria contínua do Sistema da Qualidade; 

 Conclusão da transição do Sistema da Qualidade para o referencial EQUASS Assurance 2018; 

 Conclusão da revisão dos procedimentos em função do Plano de Conformidade; 

 Consolidação dos procedimentos e práticas de conformidade com o RGPD; 

 Consolidação das abordagens da organização ao Empowerment e Qualidade de Vida dos Clientes; 

 Levantamento das necessidades de formação, divulgação e execução do Plano de Formação e 

Desenvolvimento dos Colaboradores; 

 Avaliação da satisfação de todas as Partes Interessadas; 

 Promover o envolvimento sistemático com as outras estruturas da comunidade através de parcerias 

que impactem positivamente os serviços e potenciem a inclusão; 

 Promover/ participar em dinâmicas de aprendizagem com organizações congéneres, procurando 

melhorar as abordagens e resultados em áreas sensíveis da prestação de serviços; 

 Gestão de sugestões e reclamações; 

 Implementação do Programa Anual de Auditorias; 

 Implementação de Plano de Melhoria; 

 Ações de disseminação para colaboradores do EQUASS 2018. 
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Indicador Meta 

Taxa de execução do Plano Anual de Formação 100% 

Taxa de colaboradores envolvidos em formação  100% 

Índice de satisfação global (todas as partes interessadas)  88% 

Índice de satisfação de clientes  85%  

Índice de satisfação de significativos (famílias)  85% 

Índice de satisfação dos colaboradores  90% 

Índice de satisfação dos parceiros  90% 

Parceiros  50 

Parcerias  55 

Taxa de participação de clientes em parcerias  23% 

Dinamização/ participação em dinâmicas de aprendizagem com organizações 

congéneres (benchmarking e benchlearning) 
 2 

Taxa de execução do Programa de Auditorias internas 100% 

Processos auditados 21 

Reclamações -- 

Sugestões -- 

Elogios -- 

Taxa de execução do Plano de Melhoria 100% 

Ações de melhoria desenvolvidas  4 

Ações de melhoria desenvolvidas decorrentes das dinâmicas de aprendizagem  2 

Projetos de inovação  1 
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A Equipa responsável pela elaboração do presente documento: 

 

 
 

Diretora Técnica do CAO Bem Estar Sandra Dias  
 

Diretora Técnica do CAO da Mata Sílvia Gonçalves  
  

Diretora Técnica do CAO do Sol Sara Santiago Alves  
 

 

Diretora Técnica do Lar Residencial – Casa da Encosta Sandra Reis  
 

 

Coordenadora do Serviço de Intervenção Precoce Sílvia Gonçalves 
 

Coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Mónica Almeida  
 

Coordenadora da Creche Pirilampo Cresce Andreia Dias  
 

 

Coordenadora da Gestão da Qualidade Sílvia Gonçalves 
 

O Conselho de Administração 

 

Presidente - António Mota 

 

Tesoureiro - Afonso Pereira 

 

Secretaria - Celeste Carvalho 
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8. Orçamento 

8.1 Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimento 
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O Presidente do Conselho de Administração            O Tesoureiro do Conselho de Administração   A Técnica Oficial de Contas 
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9. Parecer com Conselho Fiscal 

 
O Conselho Fiscal da Cercigaia, no exercício das competências que lhe são atribuídas, 

nomeadamente pelo Código Cooperativo, decidiu emitir o seguinte parecer sobre o Plano 

de Atividades e Orçamento para o ano de 2022:  

  

Parecer 

Sobre o Plano de Atividades   

O Conselho Fiscal regista positivamente a aposta da Cercigaia na continuidade de 

melhoria de cada atividade e serviço a apresentar e prestar aos seus clientes.  

Sobre o Orçamento  

Consideramos adequado o Orçamento proposto, tendo presente as atividades, despesas 

e financiamentos para a Organização.  

  

Assim, as referidas propostas mereceram deste Conselho Fiscal o Parecer Favorável. 

 
Vila Nova de Gaia, 02 de dezembro de 2021 

 

O Conselho Fiscal 

 

 

António Teixeira dos Santos 
 

 

Edite Maria Dinis Pedrosa Pinto 
 

 

(Ibraim Teixeira Martins 
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10. Anexos  

10.1 Recursos Humanos 

 

Colaboradores N.º Outsourcing 

 Coordenador/Responsável Serviço a) 7 Técnico Oficial de Contas 

Tesoureiro 1 Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

Psicólogo 4 HCCP 

Assistente Social 2 Recolha de OAU 

Fisioterapeuta 3 Apoio Jurídico 

Terapeuta da Fala 3 Consultoria (Qualidade) 

Terapeuta Ocupacional 6 Mediador de Seguros 

Educadora Infância 3 Apoio informático/ software 

Auxiliar de Ação Educativa 6 Apoio ao sistema telefónico 

Vigilante 5                             Desratização 

Manutenção        Ascensores/elevadores 

                            Vigilância e Segurança 

                             Mecânica automóvel 

Monitor CAO 9  

Total de Colaboradores 66 

 

Contrato Efetivos 62 

 

Contrato a Termo 4 

 

 

Técnicos que acumulam funções a) 

Auxiliar de Lar 9 

Administrativo 4 

Motorista 3 

Cozinheira 1 

Ajudante Cozinha  3 

Empregada Limpeza 3 

Serviços Gerais 1 
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10.2 Recursos Físicos 

Compostos por 4 Edifícios em utilização permanente dos quais 2 são propriedade da CERCIGAIA: 

 

Edifícios do CAO da MATA localizado 

na Cooperativa Tripeira, devidamente 

equipado composto por: 

2 Salas atividades ocupacionais 

1 Gabinete de técnicos 

3 Wc’s | 1 Copa 

Edifícios do CAO Bem-estar, Serviço 

Intervenção Precoce e CRI localizado 

na Escola E/B1 de S. Paio, devidamente 

equipado composto por: 

2 Salas atividades ocupacionais 

1 Sala Pedagógica 

1 Sala de Intervenção 

3 Gabinete de técnicos 

1 Sala de reuniões/formação 

1 Sala de Snozelen 

1 Cozinha | 3 Wc’s | 1 Arrumo 

Edifícios do CAO do Sol e Lar 

residencial Casa da Encosta localizado 

em Canidelo, devidamente equipado 

composto por: 

1 Sala de convívio 

1 Gabinete de Direção com 1 WC 

7 Quartos duplos 

1 Quarto com 1 wc 

1 Gabinete auxiliar 

1 Refeitório com cozinha 

1 Despensa | 4 Wc’s 

5 Salas ocupacionais 

1 Gabinete de técnico 

1 Secretaria 

3 Wc’s | 1 Despensa | 1 Garagem 

2 Arrumos | 1 Arrumos do serviço de economato 

Edifícios da Creche localizado em 

Lavadores, devidamente equipado 

composto por: 

4 salas de atividades 

2 gabinetes de técnicos 

1 Refeitório | 1 Cozinha | 1 arrumos | 2 Despensa  

1 Lavandaria 

1 vestiário feminino c/ wc 

1 vestiário masculino c/ wc 

1 sala de funcionários 

1 secretaria 

1 wc para as crianças | 1 wc feminino | 1 wc masculino 

1 Garagem 

6 Viaturas ligeiras 1 Viatura com 5 lugares 

3 Viaturas com 9 lugares 

2 Viaturas com 7 lugares + 2 lugares adaptados 
 

 
 


