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Enquadramento 

 
A Direção da Cercigaia de acordo com as disposições legais em vigor, vem propor a aprovação do 

Relatório e Contas do ano 2018. De várias atividades ocorridas, algumas realizadas por nós, outras nas 

quais foram convidados, destacamos os seguintes: 

 Participação na inauguração das instalações da ENTREAJUDA no Porto e na cerimónia de 

inauguração do Banco de equipamentos; 

 Participação nos festejos do S. Gonçalo; 

 Participação na inauguração do Estádio Manuel Marques Gomes em Canidelo; 

 Participação na tertúlia Economia, Emprego e Mobilidade em Gaia promovida pelo Movimento 

de Cidadãos por Gaia; 

 Participação na reunião de zona da Campanha do Pirilampo Mágico promovida pela 

Fenacerci; 

 Participação nas comemorações do Dia Mundial do Autismo promovido pela APPDA Norte; 

 Participação no 10º aniversário da USF de Santo Abdré de Canidelo; 

 Participação na tomada de posse da Associação Defesa Praia da Madalena; 

 Participação nas comemorações do 25 de Abril promovidas pelo Municipio de Vila Nova Gaia; 

 Participação nas comemorações do 25 de Abril promovidas pela Junta de Freguesia de 

Canidelo; 

 Participação nas comemorações do 25 de Abril promovidas pelo Junta Freguesia de Santa 

Marinha e Afurada; 

 Participação na cerimónia de abertura da Campanha do Pirilampo Mágico promovida pela 

Fenacerci; 

 Participação na XII Gala de Finalistas – ensino secundário promovido pelo Municipio de Vila 

Nova de Gaia; 

 Participação no Jantar de Gala de angariação de fundos para a Cercigaia promovido pela 

Confraria da Pedra; 

 Participação na entrega de prémios da 1ª edição do Concurso Ecodesign promovido pela 

Junta de Freguesia de Canidelo; 

 Participação na entrega de prémios dos jogos juvenis promovido pelo Municipio de Vila Nova 

Gaia; 

 Participação no Dia do Município dinamizado pela Camara Municipal de Vila Nova Gaia; 

 Participação na inauguração da Praça Municipal; 

 Participação no Cortejo Civico- Recriação Histórica 500 anos do Foral promovido pelo 

Municipio de Vila Nova Gaia; 

 Participação na apresentação da revista Gaia Activa do Jornal  Gaia Semanário; 

 Participação na tomada de posse do Grupo Folclórico da Madalena, no 13º Festival de 

Folclore e no 17º Aniversário do Grupo Folclórico da Madalena; 

 Participação na Reunião de Conselho Geral da ESIC; 
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 Participação na Homenagem a Pinto Monteiro pela atribuição da Medalha de Cidadão 

Europeu promovido pela Câmara Municipal de Amarante; 

 Participação na inauguração da Unidade de Saude de Vilar de Andorinho; 

 Participação na Assembleia Geral da UDIPPS;  

 Participação na Assembleia Geral da Fenacerci; 

 Participação na Comissão Constitutiva da Comissão de Utentes USF de Canidelo; 

 Participação na Presidência Aberta de Canidelo; 

 Visita às instalações da DHL em Lisboa; 

 Assinatura de Protocolo com o Municipio de Vila Nova de Gaia para donativo à Cercigaia 

relativo ao aluguer de outdoords. 

 Participação na inauguração da Praça Natal 2018 

 

 

Uma palavra de gratidão àqueles que contribuíram para o engrandecimento da nossa Organização! 

“Guerreiro é aquele que chora a noite toda, e permanece com o sorriso no rosto o dia todos!” 

 

 

 

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. 
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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. 

Confidencialidade 

Os colaboradores da Cercigaia guardarão absoluto sigilo, de todos os factos e informações relativos à 

vida da Organização, designadamente as que respeitam ao direito à privacidade das pessoas, de que 

tenham conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas. 

 

Políticas da Organização 

Neste relatório consta um pequeno excerto de todas as políticas desenvolvidas, o texto na íntegra poderá ser 

consultado no Manual de Politicas e Código de Ética. Os textos poderão não estar totalmente conformes,uma 

vez que o Manual de Políticas e Código de Ética foi revisto e proposto para aprovação nesta Assembleia 

Geral. 

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. 

Promover sistemas de comunicação, abertos, simples e constantes com os clientes, famílias, colaboradores, 

parceiros e comunidade em geral. 
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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 objetivo 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. 

A Cercigaia tem como estratégia atrair, recrutar e reter profissionais com uma boa formação humana, 

profissional e académica e potenciar as suas capacidades possibilitando a todos os colaboradores momentos 

de formação essencial à atualização de conhecimentos e práticas. 

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

equipa, a consciência da dimensão humana e social da nossa missão e a 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. 



 
Relatório de Atividades 2018 

 
 

 

 
01 – 2018.03.16 | Aprovação ata nº xx da Assembleia Geral 9 / 67 
 

 

 

2. Desempenho organizacional 2018 
 

2.1 Destaques 

Os destaques abaixo apresentados já se encontram em linha com a versão 2018 do referencial EQUASS 

Assurance pelo qual a Cercigaia se encontra certificada.  

Liderança 

O Princípio da Liderança implica boa governação, liderança e responsabilidade social, bem como a promoção 

da justiça social pela inclusão. As organizações estabelecem objetivos organizacionais e de serviço 

ambiciosos, fomentam as melhores práticas e estão comprometidas com a melhoria contínua e a inovação. 

Este princípio foi refletido através das seguintes ações: 

 Representação no CLAS de Vila Nova de Gaia; 

 Manutenção do protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia no âmbito do 

projeto Gai@prende+i; 

 Candidatura ao PROCOOP para alargamento do tempo de afetação dos ténicos de intervenção 

precoce; 

 Disseminação contínua da visão, missão e valores da organização, através de placards e 

documentação diversa; 

 Edição Quadrimestral do Jornal Informativo da Cercigaia; 

 Atualização permanente do Website e Facebook da Cercigaia; 

 Realização de Assembleias-Gerais para aprovação do Relatório de Atividades e Contas de 2017 e 

Plano de Atividades e Orçamento para 2019; 

 Acolhimento de 28 jovens/adultos para cumprimento de serviço cívico; 

 Visita à Cercigaia dos Professores de Educação Especial do Agrupamento de D. PedroI; 

 Realização da avaliação de satisfação das partes interessadas; 

 Celebração do 42º Aniversário da Cercigaia. 

 Celebração do Aniversário da Creche com a participação de clientes da ASU Creche; 

 Realização de um almoço de Natal abrangente a todos os clientes, colaboradores da Organização e a 

todos os parceiros da Organização; 

 Participação na exposição/venda GaiaConvida organização pelos Lions Clube de Gaia; 
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 Visita da Ordem dos Psicologos (Presidente da Delegação Regional do Norte) às instalações da 

Organização e reflexão sobre o papel do psicólogo nas organizações com a presença de técnicos de 

diferentes respostas sociais; 

 Participação da Cercigaia no programa “Porto de Encontro” da Rádio Metropolitana do Porto; 

 Homenagem ao Representante da Direção na Gala do 4º Aniversário do Jornal Gaia Semanário. 

Recursos Humanos 

O Princípio dos Recursos Humanos requer liderança e gestão dos seus colaboradores de forma a alcançar os 

objetivos organizacionais e assegurar uma prestação de serviços centrada nos clientes. Implica o 

recrutamento e desenvolvimento de pessoal competente e qualificado, promovendo o envolvimento, saúde, 

segurança, bem-estar e desenvolvimento dos seus colaboradores, o qual se reflete nos serviços prestados 

aos clientes.  Este princípio foi refletido através das seguintes ações: 

 Acompanhamento anual da empresa de segurança, saúde e higiene no trabalho; 

 Desenvolvimento e implementação do Plano de Formação Interna para colaboradores; 

 Acolhimento de três profissionais nas áreas de Técnico de Secretariado, Psicologia e Técnico Auxiliar 

e de Saúde no âmbito de estágios promovidos pelo IEFP; 

 Acolhimento de três estágios curriculares de fisioterapia; 

 Mobilidade de colaboradores entre respostas sociais; 

 Acolhimento e integração de cinco voluntários nas diferentes respostas sociais; 

 Acolhimento de 28 jovens/adultos no âmbito do serviço cívico; 

 Realização da avaliação anual de desempenho de colaboradores e aplicação dos respetivos 

mecanismos de reconhecimento. 

Direitos 

O Principio dos Direitos assenta no compromisso da promoção e respeito dos direitos dos clientes, 

nomeadamente em termos de igualdade de oportunidades, tratamento, participação, liberdade de escolha e 

de autodeterminação em todos os contextos. Este princípio foi refletido através das seguintes ações: 

 Realização de vários Workshops de integração e promoção das capacidades das pessoas com 

deficiência em vários estabelecimentos de ensino público; 

 Participação de clientes de CAO no Projeto Pro-Equal – sensibilização para a Igualdade de Género 

promovido pelo Espaço t; 

 Intervenção continua com os clientes para a sensibilização dos direitos e deveres; 

 Destacamento de um colaborador da Organização para a participação nos Plenários do CLAS da 

Câmara Municipal de Vila Nova Gaia;  



 
Relatório de Atividades 2018 

 
 

 

 
01 – 2018.03.16 | Aprovação ata nº xx da Assembleia Geral 11 / 67 
 

 

 Participação de clientes e colaboradores na Ação de Capacitação “Dar Voz” da responsabilidade da 

Plataforma Nacional de Autorrepresentantes, organizada pela Fenacerci. 

 

Ética 

O Principio da Ética determina o respeito pela dignidade e bem-estar do cliente, família/significativos e 

colaboradores, promovendo a proteção dos clientes relativamente a abusos e má conduta. Os serviços são 

baseados na confiança, confidencialidade e honestidade. Este princípio foi refletido através das seguintes 

ações: 

 Participação de clientes e colaboradores de CAO no Projeto Pro-Equal – sensibilização contra a 

Violência Doméstica promovido pelo Espaço t; 

 Realização de estágio profissional de Psicologia com orientação da Ordem dos Psicologos;  

 Disseminação das Politicas, Processos e Procedimentos, com o objetivo de tornar as formas de 

atuação da Organização o mais transparente e ético, para todos os colaboradores e partes 

interessadas; 

 Disseminação da Politica do abuso físico, mental e financeiros dos clientes. 

 Revisão do Manual de Políticas e Código de Ética. 

Parcerias 

O Principio das Parcerias remete para a concretização da visão e missão da organização pelo 

desenvolvimento de trabalho com outras entidades com vista a assegurar uma prestação de serviços 

contínua, abrangente e centrada na pessoa, contribuindo para a sua inclusão social. Este princípio foi refletido 

através das seguintes ações: 

 Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional na medida de Estágio Profissional; 

 Parceria com o Instituto de Reinserção Social – Serviço Cívico; 

 Parcerias com 16 Agrupamentos/ Escolas não Agrupadas do concelho de Vila Nova de Gaia no 

âmbito do CRI; 

 Parceria com Câmara Municipal de Gaia para dinamização do Projeto “Esta na Hora” em diversos 

estabelecimentos de pré-escola e 1º ciclo do concelho de V.N. Gaia; 

 Parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia – Banco de Voluntariado; 

 Parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia – Gai@prende+i; 

 Parceria com Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e APPACDM de V. N. Gaia e APPDA Norte – 

Caminhada aberta à comunidade; 

 Protocolo com a PSP no âmbito do projeto “Significativo Azul”; 
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 Protocolo de colaboração com a Ordem dos Psicólogos no acolhimento de estágios; 

 Parceria com a Universidade Católica do Porto no âmbito do voluntariado do serviço comunitário; 

 Parceria com APPDA e APPACDM de V.N. Gaia no âmbito do Projeto Bando das Cordas; 

 Parceria com o Espaço T que culminou com a visualização da peça “O menino Caracol”, no dia 27 de 

junho, no âmbito do evento Corpo Evento, apresentado no teatro Rivoli; 

 Parceria com o supermercado Jumbo de Canidelo para angariação de alimentos; 

 Parceria com a empresa BB Douro que culminou com a implementação do Projeto de Inovação “Vela 

Sem Barreiras”, 

Participação 

O Principio da Participação assenta na plena participação e inclusão ativa dos clientes nas dinâmicas da 

organização e na comunidade. A eficácia da participação é conseguida pelo empowerment dos clientes, 

igualdade de oportunidades, eliminação de barreiras e sensibilização da comunidade. Este princípio foi 

refletido através das seguintes ações: 

 Participação de colaboradores e clientes na ação de angariação de alimentos promovida pelo 

supermercado Jumbo de Canidelo; 

 Participação na revista da Fenacerci com artigos elaborados pelos clientes e colaboradores; 

 Dinamização por clientes e colaboradores da venda do Pirilampo Mágico em estabelecimentos 

escolares públicos e privados do ensino regular e outras estruturas da comunidade; 

 Dinamização da festa de aniversário da Cercigaia para clientes e colaboradores; 

 Dinamização da festa de Magusto Medieval para clientes, colaboradores e moradores do 

Empreendimento do Cavaco  em articulação com técnica do Empreendimento da Gaiurb; 

 Dinamização da Festa de Natal da Cercigaia nas instalações da escola Eb1/JI de S.Paio (almoço para 

clientes, colaboradores e convidados e oferta de presente para os clientes); 

 Dinamização da Festa da Pascoa para clientes e colaboradores; 

 Participação no Cortejo de Carnaval promovido pelo Agrupamento D. Pedro I em parceria com Junta 

de Freguesia de Canidelo; 

 Participação de Cientes de Lar Residecencial da Desfolhada organizada pela Cooperativa da Bela 

Vista; 

 Participação dos Clown (Turma dos Palhaços) na inauguração do Museu do Mar da Afurada; 

 Dinamização da Festividade de S. João para clientes e colaboradores; 

 Participação na exposição promovida pela Escola Básica das Matas – Agrupamento de Escola Dr. 

Costa Matos; 

 Participação de clientes na festa de Natal promovida pelo Espaço T; 
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 Participação de clientes de CAO no Almoço Solidário dinamizado pelo Grupo San Marino; 

 Participação no XIII concurso Mãos c’ Arte “Desporto com Arte” promovido pela Cercimarco; 

 Participação no concurso do INR para elaboração do cartaz referente à comemoração do “Dia 

Internacional da Pesoa com Deficiência”; 

 Participação de clientes nos Workshops de integração e promoção das capacidades das pessoas com 

deficiência em vários estabelecimentos de ensino público; 

 Dinamização do Projeto “Está na Hora”, composto por clientes e monitores de CAO 

 Participação do Bando das Cordas, o qual inclui clientes de CAO da Cercigaia, APPACDM de Gaia e 

APPDA-Norte em eventos na comunidade; 

 Continuidade do sistema de sugestões e reclamações na Organização. 

Abordagem Centrada na Pessoa 

O Principio da Abordagem Centrada no Cliente pressupõe o desenvolvimento os serviços e intervenções 

assentes nas necessidades, expectativas e capacidades dos clientes, considerando o seu ambiente físico e 

social. Os serviços visam a melhoria da sua qualidade de vida, pelo que o envolvimento do cliente é 

assegurado em todas as fases da prestação de serviço. Este princípio foi refletido através das seguintes 

ações: 

 Realização do período balnear destinadas à satisfação de necessidades de lazer que integrou clientes 

do CAO e Creche; 

 Realização de um plano de atividades de lazer (duas semanas em agosto) para clientes do CAO Sol e 

CAO Mata de acordo com os seus gostos e interesses; 

 Realização do programa de férias para clientes de Lar Residencial e que integra essencialmente 

atividades no exterior; 

 Realização de piquenique numa Quinta particular para clientes de CAO e colaboradores com oferta de 

almoço pelos proprietários 

 Realização de uma sessão fotográfica para clientes – Natal- com oferta de fotografia; 

 Realização de reuniões com clientes e significativos para aferir necessidades, expetativas e potenciais 

dos clientes; 

 Participação de clientes e significativos no planeamento, implementação e avaliação do seu Plano 

Individual; 

 Continuação da implementação do Projeto Educativo e desenvolvimento e implementação dos 

Projetos Pedagógicos da Creche; 

 Integração de 5 clientes em ASU (Atividades Socialmente Úteis) na Creche da instituição; 
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 Manutenção de 3 clientes em ASU (Atividades Socialmente Úteis) na cozinha e lavandaria da 

instituição; 

 Participação no programa de atividades “Outra Primavera” dinamizado por elementos da ASSIC para 

clientes de CAO; 

 Participação de clientes de CAO na atividade “Cozinhar com o Sol” dinamizada pelo serviço educativo 

da Fundação de Serralves; 

 Participação de clientes de CAO na ação de sensibilização para igualdade de género através da peça 

de teatro “A princesa que quer ser rei” integrada no projeto Pró-Equal e apresentada nas instalações 

da Paróquia de Canidelo; 

 Participção de clientes de CAO no VI “Todos por uma causa, Todos pela Deficiência” no pavilhão 

multiusos de Guimarães – Tema: Profissional por um dia – atelier horta pedagógica; 

 Intercambio com Externato do Sagrado Coração de Jesus; 

 Realização de um programa diversificado de atividades lúdicas, durante o mês de julho, na Creche 

Pirilampo Cresce, que inclui, entre outros, atividades desenvolvidas por familiares e culminou com a 

realização de um jantar convívio entre colaboradores e famílias; 

 Dinamização de Bebetecas nas instalações da Creche aberto às crianças e famílias desta resposta 

social e aberta à comunidade; 

 Visita de clientes do CAO ao Museu do Futebol Clube do Porto; 

 Participação de clientes de CAO na atividade “Estética Inclusiva” promovida pelo IEFP e desenvolvida 

pelos formandos; 

 Participação de clientes de CAO na atividade “Cozinhar com o Sol” e “Pintar com chocolate”promovida 

pela Fundação de Serralves; 

 Participação de clientes de CAO na oficina EcoNatal promovida pelo Centro de Educação Ambiental 

das Ribeiras de Gaia; 

 Participação no concurso EcoDesign, Luz- Reciclar com Criatividade, promovido pela Junta de 

Freguesia de Canidelo, tendo sido atribuído o 2º prémio a dois clientes e monitora de atividades 

ocupacionais com oferta de almoço em restaurante da comunidade. 

Abrangência 

O Principio da Abrangência evidencia a prestação contínua de serviços multidisciplinares aos clientes através 

de uma abordagem holística e de parceria com a comunidade. Este princípio foi refletido através das 

seguintes ações: 

 Funcionamento anual do Lar Residencial, com Programa de Férias no mês de agosto; 

 Funcionamento anual da Creche, com Programa de Férias nos meses de julho; 
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 Aplicação do questionário de “Qualidade de Vida”, e utilização dos resultados para melhoria da 

intervenção com reflexo no Plano Individual; 

 Revisão e disseminação dos Processos e Procedimentos da organização em reunião própria de 

colaboradores, e identificação de eventuais alterações/ melhorias; 

 Implementação de protocolo com a Câmara Municipal de Gaia, com vista ao desenvolvimento de uma 

oferta estruturada de atividades para alunos identificados conforme critérios definidos pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, dos agrupamentos do concelho, durante as interrupções letivas – 

Gai@prende+i; 

 Conclusão do diagnóstico para a transição do Sistema da Qualidade para a versão 2018 do referencial 

EQUASS Assurance; 

 Elaboração do Cronograma e do Plano de Conformidade EQUASS Assurance 2018;  

 Implementação do programa anual de auditorias. 

Orientação para os Resultados 

O Principio da Orientação para os Resultados relaciona-se com a preocupação da organização em garantir os 

resultados previstos, benefícios e máximo valor para todas as partes interessadas. Os resultados alcançados 

estão em linha com a missão e atividades da organização, contribuindo para a responsabilização, 

transparência e melhoria contínua. Este princípio foi refletido através das seguintes ações: 

 Visita de Acompanhamento e Avaliação às respostas sociais, pelo Instituto de Segurança Social I.P. – 

Centro Distrital do Porto; 

 Acompanhamento do Plano de Atividades e Orçamento de 2018; 

 Certificação do Relatório de Atividades e Contas de 2017 pela CASES e validação pelas entidades 

financiadoras;  

 Acompanhamento do Núcleo de Supervisão Técnica à ELI Gaia Sul no âmbito do Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância (SNIPI); 

 Divulgação de sugestões e reclamações.  

Melhoria Contínua 

O Principio da Melhoria Contínua remete para o compromisso da organização com a aprendizagem e melhoria 

contínuas dos seus serviços e resultados. As organizações demonstram uma postura proactiva na 

antecipação de necessidades e procura das melhores soluções, promovendo a comparação e partilha de 

metodologias e práticas com outros atores sociais. Este princípio foi refletido através das seguintes ações: 

 Realização de melhoramentos na manutenção dos edifícios do CAO da Mata, do CAO Bem-estar, 

CAO do Sol e Lar Residencial;  

 Aquisição de equipamentos para CAO e Lar Residencial; 
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 Implementação de ações de melhoria; 

 Continuação do projeto “Bando das Cordas”, iniciativa da APPDA Norte, em conjunto com Cercigaia e 

APPACDM de V.N. Gaia; 

 Continuidade do projeto de inovação “Intercâmbio com Externato das Escravas do Sagrado Coração 

de Jesus”;  

 Continuação do projeto de inovação “Gaiaprende+i; 

 Implementação do projeto de inovação “Vela Sem Barreiras”; 

 Parceria com Colégio dos Cedros  no âmbito do Projeto Smart Choices (voluntariado). 

 

 

3. 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 a nível municipal, 

nomeadamente, Arcozelo, Canelas, Crestuma, Grijó, Gulpilhares, Lever, Lomba, Madalena, Olival, Pedroso, 

Perosinho, Sandim, S. Félix da Marinha, Seixezelo, Sermonde, Serzedo, Valadares e Vilar Paraíso. 

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 de a 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 ação social. 

CRECHE 

Este serviço 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. 

São objetivos principais da Creche 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 apoio 

individualizado, em estreita colaboração com as famílias e comunidade. 

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO 

A equipa do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da Cercigaia integra a rede nacional de insttituições 

acreditadas pelo Ministério da Educação, que apoiam e intensificam a capacidade da escola na promoção do 
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sucesso educativo de todos os alunos. O trabalho de parceria pedagógica e de desenvolvimento com as 

escolas, visa a prestação de serviços especializados como facilitadores da implementação de políticas e de 

práticas de educação inclusiva. 

O apoio especializado prestado pela equipa do  CRI em contexto escolar tem como objetivo principal contribuir 

para a melhoria da funcionalidade dos alunos, com vista a otimizar as suas aprendizagens e a elevar os seus 

níveis de participação, contribuindo para que o aluno alcance os objetivos e competências curriculares 

estabelecidos. 

O CRI da Cercigaia, desenvolve a sua ação a nível municipal em parceria com 16 Agrupamentos de 

Escolas/Escolas, nomeadamente, António Sérgio, Canelas, Dr. Costa Matos, Madalena, Escultor António 

Fernandes de Sá, Diogo Macedo, Gaia Nascente, Júlio Dinis, Valadares, Soares dos reis, Vila d’ Este, Sophia 

Mello Breyner, D.Pedro I, Escola Secundária Almeida Garrett, Escola Secundária Arquiteto Oliveira e Escola 

Secundária Dr. Joaquim Ferreira Alves.  

Com  a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, da Educação Inclusiva, o sistema 

educativo e por enerência o CRI entraram num processo de reorganização e ajustamento para que consigam 

responder à diversidade das necessidades e potencionalidades de todos e de cada um dos alunos.  

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

Os 3 CAO’s (CAO Mata, CAO Sol e CAO Bem-Estar) destinam-se a apoiar pessoas com deficiência mental 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 e/ou socialmente úteis. 

LAR RESIDENCIAL – CASA DA ENCOSTA 

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. 

 

4. Operacionalização dos Objetivos Estratégicos Anuais  

 

Objetivo Indicador 
Metas/ Resultados/Estado 

2016 2017 2018 

Qualidade e sustentabilidade na prestação de serviços 

OB1 Promover uma 

abordagem centrada 
nos clientes, na sua 

Índice de satisfação dos clientes  95% 93,7%  85% 95.2%  

Índice de satisfação de significativos  92% 91,4%  85% 92.3%  
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Objetivo Indicador 
Metas/ Resultados/Estado 

2016 2017 2018 

participação e 
inclusão. 

Clientes em ASU (CAO/LR) 9 8 9 8 ≈ 

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

50% 50%  50% 50% ≈ 

Taxa de execução das atividades do PI 
(CAO/LR) 

84% 82,5%  85% 89%  

Taxa de PI com sucesso (CAO/LR) 71% 78%  80% 93%  

OB2 Promover a 
sustentabilidade da 
organização. 

Sócios efetivos 128 152 120 159  

Sócios cooperantes  207 203 250 157  

Taxa de venda de Pirilampos 78,7% 93% 100% 91%  

Taxa de venda de outros produtos (Pirilampo) 78,8% 91% 100% 83.4%  

Gestão de recursos humanos 

 

OB3 Promover as 

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

Taxa média da avaliação de desempenho 87% 88,7%  87% 89.7% ≈ 

Dias férias oferecidos pela Cercigaia (avaliação 
de desempenho) 

169 155 140 197  

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

24 21 45 30  

Índice de satisfação dos colaboradores 86% 90,3%  88% 86% ≈ 

Taxa de execução do Plano Anual de Formação 72% 90% 100% 89% ≈ 

Taxa de colaboradores envolvidos em formação 80% 87% 100% 86% ≈ 

Parcerias na prestação de serviços 

OB4 Promover o 
envolvimento com a 
comunidade. 

Índice de satisfação global (todas as partes 
interessadas) 

91% 94%  90% 92% ≈ 

Parceiros 48 44 40 38 ≈ 

Parcerias 53 51 45 49 ≈ 

Taxa de participação de clientes em parcerias 100% 100% 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 29 77  40 73  

Taxa de clientes envolvidos nas atividades de 
sensibilização na comunidade 

50% 61% 52% 50% ≈ 

Estruturas da comunidade envolvidas nas 
atividades de sensibilização 

30 39 40 40 ≈ 

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 

75% 50% 100% 100%  

Processos auditados 21 21 8 21  

Taxa de execução do Plano de Melhoria 100% 100% 100% 100% ≈ 

Projetos de inovação 4 2 2 1  
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Análise dos Resultados 

A análise dos dados acima apresentados permite verificar que as metas definidas foram na sua generalidade 

atingidas, sendo que importa destacar os seguintes resultados: 

 A melhoria significativa ao nível da intervenção e implementação dos Planos Individuais dos clientes; 

 Os resultados significativos ao nível do desempenho de colaboradores e consequentemente 

aplicação dos mecanismos de reconhecimento; 

 A manutenção do número de parceiros e consequentes parcerias, reforçando as dinâmicas em curso 

e promovendo oportunidades sistemáticas de inclusão; 

 Avaliação de satisfação – os resultados obtidos ao nível dos clientes e famílias são reveladores do 

esforço da organização em manter a qualidade e diversidade dos serviços, apesar dos 

constrangimentos estruturais e conjunturais. 

 O sucesso das atividades de sensibilização nas diferentes estruturas das comunidades, 

essencialmente nas estruturas educativas, as quais integram dinâmicas de interação entre os 

nossos clientes e os alunos do ensino regular, fundamentais para a tomada de consciência coletiva 

dos direitos e deveres de todos os cidadãos; 

 Manutenção do envolvimento e comprometimento da Direção e dos os colaboradores nas 

diferentes dinâmicas da Organização, contribuindo ativamente para o cumprimento da sua Missão. 

Em termos globais, e no que se refere à concretização dos objetivos, podemos concluir: 

 Qualidade e sustentabilidade na prestação de serviços – O objetivo 1 foi concretizado com 

sucesso, registando valores significativos ao nível da satisfação de clientes e famílias. O objetivo 2 

registou um baixo nível de concretização, fruto da dificuldade em atrais/ manter sócios cooperantes e 

do decréscimo ao nível da venda de Pirilampos e produtos associados, maioritariamente como 

consequência da forma como decorreu a campanha em 2018, a qual por problemas na 

disponibilização atempada dos produtos e Maio, mês da campanha, foi reforçada em Outubro, não 

estando nesta data o público habituado á mesma.. 

 Gestão de recursos humanos – O objetivo 3 reforçou a tendência registada em 2017 ao nível da 

avaliação de desempenho, , com resultados bastante positivos, sendo que, apesar dos esforços da 

organização, o absentismo voltou a registar um aumento. No que se refere ao Plano de Formação, 

pese algumas económicas e alguma dificuldade na oferta, regista-se o esforço no seu cumprimento, 

maioritariamente pela oferta de oportunidades de formação ao longo do ano. Salienta-se, no entanto, 

alguma dificuldade em conseguir fazer perceber a alguns colaboradores a importância destas 

dinâmicas, quer para a organização, quer para o seu desenvolvimento pessoal. 

 Parcerias na prestação de serviços – O objetivo 4 voltou a apresentar resultados positivos para 

todos os indicadores definidos, evidência da sólida relação entre a Cercigaia e a comunidade.   

 



 
Relatório de Atividades 2018 

 
 

 

 
01 – 2018.03.16 | Aprovação ata nº xx da Assembleia Geral 20 / 67 
 

 

 Comunicação e responsabilidade social [Clientes CAO/ LR] – O objetivo 5 voltou a apresentar 

resultados positivos para todos os indicadores definidos, embora se tenha registado algum 

decréscimo na taxa de clientes envolvidos nestas dinâmicas não existindo uma razão objetiva para  o 

mesmo. Esta situação será monitorizada mais atentamente em 2019. 

 Melhoria contínua e inovação – No objetivo 6 apenas não se deu total cumprimento ao definido ao 

nível da inovação, sendo que, a conclusão de projetos iniciados em anos anteriores e ainda em curso, 

condicionam a disponibilidade da equipa e dos clientes. Neste objetivo destaca-se o trabalho realizado 

ao nível da análise da versão 2018 do referencial EQUASS Assurance, durante a qual foram 

analisados todos os processos e procedimentos, verificada a sua prática e planeadas as ações de 

melhoria a implementar com o objetivo de assegurar a conformidade do Sistema da Qualidade e a sua 

subsequente certificação. 

Os resultados obtidos permitiram alcançar uma Taxa de Sucesso do Plano de Atividades de 88,5%. 

 

4.1 Análise global da implementação do Planeamento Estratégico 2016-2018 

 

 2016 2017 2018 

Taxa de Sucesso do Plano de Atividades 81,5% 86% 88,5% 

Taxa de Sucesso do Planeamento Estratégico 85,3% 

 

Em termos globais os objetivos estratégicos definidos para o período 2016-2018 revelaram-se adequados à 

ação da organização e permitiram o reforço/ consolidação de algumas dinâmicas, das quais se destaca: 

 O trabalho de inclusão realizado para e com a comunidade e as dinâmicas/ oportunidades de 

inclusão disponibilizadas a clientes, as quais permitiram momentos e experiências diferenciadas de 

interação; 

 Os níveis de desempenho dos colaboradores, os quais, são também, reflexo do compromisso com a 

Missão da organização e. simultaneamente, do esforço da direção e, disponibilizar os recursos e 

condições adequadas à intervenção; 

 Os elevados níveis de satisfação de clientes e restantes partes interessadas, reflexo do esforço das 

equipas em responderem às necessidades e expetativas identificadas, tentando sempre ir mais além; 

 Os resultados ao nível da intervenção, refletidos no sucesso do Plano individual, os quais são 

evidência da abordagem centrada no cliente e, consequentemente, do esforço de todos na 

individualização e humanização dos serviços. 
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5. Intervenção Precoce 

Principais Indicadores de Resultados 

Objetivo 1 - 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. 

 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Crianças identificadas - 77 ≈ 77 64 79 

Crianças avaliadas 80 40 (*) ≈ 50 58 70 

Crianças em intervenção 80 224  211 249 264 

Crianças com PIIP 80 216  206 240 226 

(*) – A definição da meta teve por base o pedido de alargamento do Acordo de Cooperação via PROCOOP, para o qual não existe ainda 

qualquer desenvolvimento. 

Objetivo 2 - Participar ativamente nas reuniões de trabalho da ELI, apoiando a concretização dos objetivos 

definidos para a equipa 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Reuniões de equipa ELI 44 41 ≈ 40 41 45 

Objetivo 3 - Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica da 

resposta social. 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Colaboradores 5 5 ≈ 6 6 5 

Taxa de participação de colaboradores em formação 
interna/ externa 

100% 100% ≈ 
100% 

93% 100% 

 

Análise dos Resultados  

O Acordo de Cooperação estabelecido entre a Cercigaia e o Centro Distrital de Segurança Social prevê a 

intervenção junto de 41 crianças e suas familias. Tendo em conta a previsão de abertura de candidatura ao 

PROCOOP,  as metas definidas em Plano de Atividades foram consideradas existindo um alargamento de 

tempo de afetação dos técnicos da organização, bem como o alargamento das crianças/famílias em  

intervenção. No entanto, a candidatura ao PROCOOP foi realizada em agosto de 2018 mas até à data não 

foram comunicados resultados deste processo.  
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Nesta análise são considerados os dados globais da ELI Gaia Sul, equipa em que estão afetos os técnicos de 

intervenção precoce da organização. Em 2018 não foi realizada alterações relativamente aos técnicos da 

Cercigaia. 

Foram referenciadas pelas diferentes entidades (Hospital, Jardim Infância, Família, Aces, Creche, e outras 

ELI’s) 77 crianças. Das 77 crianças, 68 crianças e famílias formalizaram o processo na ELI Gaia Sul. Todas as 

crianças e suas famílias iniciaram a intervenção com uma primeira reunião com assistente social da equipa e 

outro elemento destacado. Em 41 das reuniões esteve presente a assistente social e outro elemento da 

Cercigaia. 

Tendo como base as preocupações dos cuidadores (família, educadores de infância e outros) foi elaborado 

um Planos Individual de Intervenção Precoce (PIIP) para cada criança, com o contributo de todas as partes 

envolvidas. As avaliações foram realizadas, na sua grande maioria, com a presença da totalidade dos técnicos 

(terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, psicóloga e fisioterapeuta) em contexto educativo ou em domicilio, 

acordo com as necessidades/preocupações da Família. O numero de avaliações de equipa não atingiu o  

previsto um vez que apenas foi realizada uma avaliação de equipa por semana em que todos os elementos 

estiveram ao serviço.  

O número de crianças em intervenção não foi permanente uma vez que se verificaram ao longo ano 

transições para o 1º Ano, transferências e desistências. Os técnicos da Cercigaia, prestaram apoio direto, de 

vigilância ou de retaguarda às crianças e famílias. O estado do processo foi sendo definido de acordo com as 

suas preocupações/necessidades das famílias.  

Foi foco de todos os elementos da equipa a implementação do modelo integrado de Intervenção Precoce na 

Infância - abordagem centrada na família, através de um modelo de equipa transdisciplinar e através de 

práticas de ajuda eficaz – qualidade técnica, práticas relacionais e práticas participativas.  Para tal, os técnicos 

da Cercigaia realizaram formação especifica na sua área de formação e outras, fundamentais para o bom 

exercício da sua intervenção com as crianças e suas famílias. 

Foi solicitada a colaboração dos terapeutas ocupacionais do CRI da Cercigaia para dinamizar a formação 

interna “O que é a Terapia Ocupacional? A integração sensorial no desenvolvimento da criança” em que 

estiveram presentes todos os elementos da ELI Gaia Sul. 

As reuniões realizadas, apesar de terem um número inferior ao previsto, tiveram a cadência esperada e 

abordaram todas as situações necessárias. Três reuniões não foram realizadas devido à presença dos 

técnicos em formação exterior e outras dinâmicas de funcionamento.  Destas, 10 contaram com a presença do 

Núcleo de Supervisão Técnica, nas quais foi mantida a dinâmica da apresentação/reflexão e discussão dos 

diferentes capítulos do manual de práticas recomendadas de Intervenção Precoce na Infância por um 

elemento da equipa, discussão de assuntos pertinentes à intervenção e preenchimento do quadro  do 

mod.GF60 do Requerimento de Subsidio por Frequencia em Estabelecimento de Educação Especial.. 
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Concretização dos objetivos 

Com base nos resultados acima apresentados, considera-se que: 

 Objetivos 1, 2 e 3 – cumpridos; 

 Taxa de Sucesso da Intervenção Precoce – 100%. 

 

6. Creche  

Principais Indicadores de Resultados 

Objetivo 1 – Elaborar, implementar, monitorizar e avaliar o Projeto Pedagógico 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Grau de concretização dos objetivos do Projeto 
Pedagógico 

≥ 80% 95%  94% 82% - 

Taxa de execução do Plano de Atividades de Sala - 95% - 
94,5% 

94% - 

Objetivo 2 – Receber crianças entre os 4 e os 36 meses de idade, desenvolvendo serviços suportados na 

implementação de um Plano Individual 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Crianças integradas 48 48 ≈ 48 48 48 

Clientes (crianças) com PI 48 48 ≈ 48 48 48 

Grau de concretização dos objetivos do PI ≥ 75% 92%  94% 84% 88% 

Taxa de sucesso do PI da Criança ≥ 80% 96%  
- 

- - 

Objetivo 3 – Promover o envolvimento e participação ativa das famílias a dinâmica da resposta social 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Famílias/ significativos 48 48 ≈ 48 44 34 

Ações realizadas com a família 17 17 ≈ 7 9 7 

Taxa de participação das famílias ≥ 50% 72%  76% 52% 31% 

Taxa de famílias/significativos auscultados 100% 48 ≈ 100% 93% 70,8% 

Índice de satisfação de significativos (famílias) ≥ 85% 98%  96,6% 92% 93,5% 
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Objetivo 4 – Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica da 

resposta social 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Colaboradores 12 12 ≈ 12 14 12 

Reuniões entre educadores 11 11 ≈ 43 43  - 

Reuniões de equipa 11 11 ≈ 12 11 11 

Taxa de participação de colaboradores em formação 100% 100% ≈ 100% 98% 100% 

Objetivo 5 – Promover participação nas atividades/tarefas diárias da creche jovens adultos portadores de 

deficiência, apoiados por outros serviços da Cercigaia 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Jovens integrados em ASU 5 5 ≈ 5 6 5 

Intercâmbios com o CAO da Cercigaia 16 15 ≈ 3 9 - 

Análise dos Resultados  

Durante o ano letivo de 2017/18 foram acolhidas 48 crianças, entre os 0 e os 36 meses e elaborados os 

respetivos Planos Individuais. Tal como aconteceu no ano anterior, deu-se continuidade  à implementação do 

Projeto Educativo 2015-2018 “Crescer a Explorar”, que teve o seu término no fim deste do ano letivo.  

Este projeto, foi a base para a elaboração dos respetivos projetos pedagógicos de sala bem como para a 

elaboração dos planos individuais das crianças. Para que houvesse um desenvolvimento global e harmonioso 

de cada criança, foram realizadas diversas atividades pedagógicas, como experiências sensoriais, pinturas, 

colagens, modelagem, culinária, jogos e ainda algumas atividades que visaram promover  a autonomia e 

socialização. As ações propostas nos projetos pedagógicos foram desenvolvidas ao longo do ano com a 

colaboração de toda a equipa técnica e os resultados foram superiores ao previsto, sendo de realçar os 

resultados sognificativos obtidos na taxa de execução do plano de atividades das salas e grau de 

concretização dos objetivos do PI, conforme se pode verificar nos quadros acima. Estes resultados 

evidenciam uma observação atenta e pormenorizada, por parte da equipa pedagógica, das caraterísticas e 

capacidades inerentes aos grupos em que estão inseridas. 

A relação Creche-Família, continuou a ser um dos focos de intervenção da Creche, pelo que foram 

dinamizadas várias ações, entre elas comemorações de dias especiais, como por exemplo, o convívio de 

Natal, Dia do Pai, Dia da Mãe, Semana da Família, Carnaval, Sunset, “Open Day” e ainda, pela primeira vez, 

a comemoração do Dia dos Avós, que possibilitou que avós e crianças convivessem e partilhassem uma 

manhã diferente.  
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Semanalmente, foram ainda realizadas sessões de psicomotricidade e de música com a Academia “BeSmart”, 

que permitiram uma maior dinamização de conceitos e um aumento integral das capacidades motoras e 

intelectuais das crianças. 

Os clientes de CAO que realizam Atividades Socialmente Úteis (ASU) na Creche, continuaram a participar 

ativamente em diversas tarefas, tais como, cozinha, lavandaria, limpeza e jardinagem. Para além desta 

componente os jovens tiveram a oportunidade de estabelecer relação direta com as crianças e com os 

colaboradores, com os quais mantiveram momentos de interação e partilha. Foram ainda realizados diversos 

intercâmbios mensais com as atividades de Culinária e de Corpo em Movimento do CAO. E ainda, uma cliente 

do CAO Bem-Estar também continuou a participar nas sessões de música dinamizadas na Sala dos 

Pirilampos Verdes. 

Concretização dos objetivos 

Com base nos resultados acima apresentados, considera-se que: 

 Objetivos 1, 2, 3, 4 e 5 - cumpridos; 

 Taxa de Sucesso da Creche - 100%. 

 

 

7. Centro de Recursos para a Inclusão 
 

Principais Indicadores de Resultados  

Objetivo 1 - Implementar os Planos de Ação 2016/2017 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Planos de Ação 2017/2018 16 16 ≈ 16 16 15 

Grau de implementação dos Planos de Ação 2017/2018 100% 98,9% ≈ 98,3% 100% 107,9% 

Total de clientes (alunos)  391 398 ≈ 385 401 366 

Clientes (alunos) em UAEM 46 46 ≈ 45 42 49 

Clientes (alunos) em UEEA 39 38 ≈ 35 33 20 

Clientes (alunos) em EE 306 314 ≈ 305 326 297 

Taxa de execução de avaliações especializadas  80% 
90% 

(139h) 
 118h 128h 128h 

Taxa de execução das sessões de Psicologia 100% 93% ≈ 98% 98% 95,5% 

Taxa de execução das sessões de Terapia da Fala 100% 96% ≈ 97% 96% 97% 

Taxa de execução das sessões de Terapia Ocupacional 100% 95% ≈ 96% 95% 95,7% 
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Taxa de execução das sessões de Fisioterapia 100% 98% ≈ 96% 97% 94,7% 

Clientes (alunos) com Plano de Intervenção  391 398 ≈ 385 388 19 

Taxa de execução das atividades dos Planos de 
Intervenção  

95% 95% ≈ 97% 96% 95,7% 

Grau de concretização dos objetivos do Plano de 
Intervenção  

 75% 78% ≈ 77% 80% 77,1% 

Taxa de sucesso do Plano de Intervenção   75% 63%  75% 99% - 

Todos os dados se referem ao trabalho desenvolvido durante o ano letivo de 2017/2018 

Objetivo 2 – 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 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Clientes (alunos) que responderam ao questionário  250 249 ≈ 254 282 202 

Índice de resposta de clientes (alunos)  65% 63% ≈ 66% 70% 58% 

Grau de satisfação de clientes (alunos)  90% 96%  98% 96% 97% 

Significativos (famílias) que responderam ao questionário  200 180  231 213 145 

Índice de resposta de significativos (famílias)  50% 46%  60% 53% 40% 

Grau de satisfação de significativos (famílias)  85% 92% ≈ 88% 89% 97% 

Docentes auscultados na avaliação da satisfação  200 180 ≈ 202 196  

Grau de satisfação de docentes   85% 95%  94% 93% 92% 

Órgão de gestão auscultados na avaliação da satisfação 16 7  14 7 11 

Grau de satisfação do Órgão de Gestão (Direção)  85% 90%  93% 93% 92% 

Objetivo 3 – Participar na elaboração, implementação e avaliação do Planos Individuais de Transição (PIT). 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Clientes (alunos) com PIT 16 15 ≈ 11 13 19 

Taxa de execução das atividades do PIT  ≥ 95% 94% ≈ 94% 92% 101,5% 

Grau de concretização dos objetivos do PIT ≥ 75% 83%  80% 77% 69,9% 

Taxa de sucesso do PIT ≥ 75% 100%  100% 62% - 
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Objetivo 4 - Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica da 

resposta social. 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Colaboradores 17 17 ≈ 17 21 18 

Reuniões de equipa 34 32 ≈ 34 33 40 

Taxa de participação de colaboradores em formação 

interna/ externa 
≥ 95% 100%  100% 100% 100% 

Análise dos Resultados  

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da Cercigaia, no ano letivo 2017/2018, manteve as 16 parcerias, 

13 com agrupamentos de escolas e 3 com escolas não agrupadas, no concelho de Vila Nova de Gaia. A 

equipa foi constituida por 17 técnicos, nas áreas de psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional e 

fisioterapia. Até julho de 2018, ainda ao abrigo do Decreto- Lei 3/2008, acompanhou 398 alunos. A legislação 

foi revista em 6 julho de 2018, Decreto – Lei 54/2018, que entrou em vigor no ano letivo 2018/2019. Houve um 

ligeiro aumento do número de alunos acompanhados, dos quais 46 estiveram  integrados nas sete unidades 

de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência e surdo cegueira congénita 

(UAEEAM); 38 alunos, nas 3 unidades de apoio especializado para a educação de alunos com perturbação do 

espectro do autismo (UAEEA) e 314 a frequentar as turmas de ensino regular do 1º ciclo até ao ensino 

secundário.   

Foi elaborado para todos os alunos, um Plano de intervenção. Manteve-se nos (95%) a taxa de execução das 

atividades dos Planos de Intervenção. Um ligeiro aumento do Grau de concretização dos objetivos do Plano 

de Intervenção (78%) e uma diminuição da Taxa de sucesso do Plano de Intervenção (63%), que terá que ser 

refletida em equipa.  

A taxa de execução das sessões em todas as áreas de intervenção mantem-se ligeiramente inferior ao 

previsto. Esta diferença é justificada pelas ausências dos técnicos por motivo de doença ou participação em 

formação externa, que não foi possível repor diretamente com o aluno, num outro momento. As sessões não 

realizadas,diretamente com os alunos, foram compensadas pelo trabalho indireto, nomeadamente na 

construção de material ajustado às necessidades de cada aluno, participação nos RTP e PEI dos alunos,  

organização do processo do aluno, elaboração de relatórios trimetrais  e reuniões com os docentes, famílias e 

outros serviços da comunidade.  

Em todas as parcerias, com exceção de um agrupamento e uma escola não agrupada, foram definidos no 

ínicio do ano letivo horas de reunião após a atividade letiva, para articulação com os docentes ou outros 

serviços, dos alunos acompanhados. Em dois agrupamentos de escolas para além destes tempos foi ainda 

estipulado no horário dos técnicos tempo de consultoria, estando os técnicos disponíveis para os serviços 

priorizados pelo agrupamento. Durante o ano letivo 2017/18 existiram vários momentos de reuinão com 
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elementos da direção e/ou coordenação de educação especial, dos agrupamentos/escolas para preparar e 

aferir o funcionamento da parceria.  

Ao longo do ano letivo, 12 agrupamentos de escolas solicitaram à equipa a participação na avaliação de 

alunos em processo de referenciação para o acompanhamento da educação especial – avaliações 

especializadas. A Taxa de execução de avaliações especializadas (90%) foi superior à prevista, tendo sido 

utilizadas 139 horas, nas diferentes áreas, sendo as mais solicitadas a psicologia e a terapia da fala.  

A participação da equipa manteve-se semelhante no desenvolvimento do Plano Individual de Transição (PIT), 

no que diz respeito à taxa de execução das atividades (94%) e a taxa de sucesso (100%). Verifica-se um 

aumento em função do previsto, no que se refere ao grau de concretização dos objetivos (83%), que se traduz 

na elaboração de objetivos funcionais e mensuráveis.   

Foram efetuadas 32 reuniões de equipa, semanais nas instalações da instituição. Em dois momentos, o tempo 

de reunião foi  utilizado para formação interna em contexto de trabalho com as temáticas, a saber, Integração 

Sensorial e Educação Inclusiva.  

A taxa de participação dos colaboradores em formação foi atingida, uma vez que todos os técnicos realizaram 

formação interna e/ou externa. A equipa, nomeadamente os terapeutas ocupacionais,dinamizaram uma 

formação interna aos restantes elementos da equipa e outra à equipa de intervenção precoce Gaia Sul.  

Concretização dos objetivos 

Com base nos resultados acima apresentados, considera-se que: 

 Objetivos 4 - cumprido; 

 Objetivos 1, 2 e 3 – parcialmente cumprido; 

 Taxa de Sucesso do Centro de Recursos para a Inclusão – 91%. 

 

8. Centro de Atividades Ocupacionais 

Principais Indicadores de Resultados 

Objetivo 1 - Manter o número de clientes protocolados com a entidade financiadora. 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Clientes protocolados 62 62 ≈ 62 62 62 
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Objetivo 2 – Aplicar questionários de avaliação de satisfação a clientes e significativos (famílias) 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Clientes - resposta a questionários ≥35 29  38 33 36 

Grau de satisfação de clientes ≥85% 95.3%  92% 94% 91% 

Significativos (famílias) – questionários enviados ≥35 55  51 39 55 

Famílias – taxa de resposta a questionários  ≥70% 69% ≈ 57% 72% 70,9% 

Grau de satisfação de significativos (famílias) ≥85% 90.5% ≈ 90% 93% 91,1% 

Objetivo 3 – Promover a qualidade de vida dos clientes através do desenvolvimento, implementação, 

monitorização e avaliação do Plano Individual do Clientes (PI)  

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Clientes com PI 62 62 ≈ 63 63 63 

Clientes em ASU ≥ 9 8 ≈ 8 9 8 

Taxa de aplicação do Questionário da Qualidade de Vida  100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

Taxa de execução das atividades do PI ≥ 85% 89%  83% 84% 86.8% 

Grau de concretização dos objetivos do PI ≥ 75% 86%  80% 81% 74.5% 

Taxa de sucesso do PI (≥75) ≥ 80% 93%  80% 71% 66% 

Atividades de sensibilização na comunidade ≥ 40 73  77 52 23 

Workshops do “Projeto Está na Hora” dinamizados na 

comunidade 
≥ 30 57 ≈ 55 38 - 

Outras atividades de sensibilização na comunidade ≥ 10 16 ≈ 22 14 - 

Taxa de clientes envolvidos na Campanha do Pirilampo 

(CAO/LR) 
≥ 50% 50% ≈ 50% 50% - 

Estruturas da comunidade envolvidas nas atividades de 

sensibilização 
≥ 40 40 ≈ 39 22 - 

Taxa de clientes envolvidos nas atividades de 

sensibilização na comunidade 
≥52% 52 ≈ 61% 50% - 

Objetivo 4 - Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica da 

resposta social. 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Colaboradores 17 19  19 17 18 

Reuniões de equipa técnica (CAO Sol e CAO Mata) ≥ 6 5 ≈ 6 4 5 
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Reuniões de equipa técnica (CAO Bem-Estar) ≥ 6 7  7 2 5 

Reuniões gerais da RS ≥ 131 131 ≈ 
125 

125 124 

Reuniões gerais da RS – CAO Sol ≥ 46 45 ≈ 
42 

44 37 

Reuniões gerais da RS – CAO Mata ≥ 48 45 ≈ 
42 

41 37 

Reuniões gerais da RS – CAO Bem-Estar ≥ 35 41 ≈ 
41 

40 50 

Reuniões conjuntas CAO Sol e CAO Mata ≥ 4 1 ≈ 
4 

4 5 

Taxa de participação de colaboradores em formação 
interna/ externa 

100% 74%  100% 100% 100% 

Análise dos Resultados 

Durante o ano de 2018,  foi mantido o numero de clientes protocolados com a entidade financiadora. 

Relativamente à avaliação da satisfação de clientes e Familias os valores mantiveram-se semelhantes e a 

taxa de resposta das Familias aumentou. Através deste mecanismo de participação, tanto os clientes de CAO 

como os seus familiares manifestaram os seus gostos e interesses através de sugestões apresentadas 

aquando do preenchimento do questionário da avaliação da satisfação. 

Quanto à elaboração/ monitorização do Plano Individual ao longo deste ano foi realizado um ajuste dos 

objetivos às capacidades/competências/gostos e interesses de cada cliente às atividades escolhidas de forma 

a ser obtido uma melhor taxa de execução das atividades. Esta adequação representa um maior 

empoderamento dos clientes e consequentemente uma maior satisfação na execução das atividades dado 

que o foco esta centrado no potencial de cada cliente. 

Os Planos Individuais concretizaram-se  através das seguintes áreas e atividades: 

Atividades 
CAO 

Bem-Estar Mata Sol 

Treino de Empowerment X X X 

Expressão Corporal  X X 

Culinária X X X 

Jardinagem  X X 

Lavandaria  X X 

Manualidades X X X 

Música X X X 

Tecelagem  X X 

Informática  X X 

CAO Bel X X X 

Atividades de Vida Diária  X X 

Relaxamento X X  
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Atividades 
CAO 

Bem-Estar Mata Sol 

Esta na Hora - Clown  X X 

Esta na Hora – Dança Tu   X 

Esta na Hora – Boa Hora  X X 

Atelier do Conhecimento  X X 

Expressão Dramática  X X 

Teatro  X X 

Bando das Cordas  X X 

Terapia Ocupacional X X X 

Caminhada  X X X 

Época Balnear X X X 

Catamaran X X X 

 

No que respeita às Atividades Socialmente Úteis em 2018, foram mantidos dois clientes em ASU Cozinha, um 

cliente em ASU Lavandaria. Em ASU Creche foram mantidos os cinco protocolos de ASU. No entanto, em 

janeiro foi um cessado um protocolo por questões de alteração de comportamento do cliente e em setembro 

por questões de saúde do cliente. 

Relativamente, ao projeto “Está na Hora” continuou a apresentar os diferentes workshops em estruturas da 

comunidade, nomeadamente a Hora da Palhaçada, a Hora das Cores, a Hora do Conto com o Dragão e a 

Princesa e o conto do Pirilampo Mágico, a Hora da Dança, a Hora da movida e a Hora do Barulho. Também 

dinamizou os workhops nas interrupções letivas do Gai@prende +i bem como nas diferentes respostas sociais 

da Organização. Estes Workshops envolveram de uma forma ativa a participação de 19 clientes da Resposta 

Social CAO Mata e Sol. 

Para além do projeto “Está na Hora” outros clientes também foram envolvidos e participaram com muito 

agrado e entusiasmo nos vários convites recebidos para realização de espetáculos com o Bando das Cordas. 

Os nossos clientes, bem como alguns significativos e colaboradores da Cercigaia participaram também de 

uma forma ativa na venda do Pirilampo Mágico em diferentes estruturas da comunidade, nomeadamente, 

escolas, lares, empresas e eventos desenvolvidos na comunidade. É de salientar a enorme satisfação dos 

diferentes clientes no empenho da realização desta Campanha.  

Foram realizados intercâmbios com as crianças do JI da Escola EB1/JI de S. Paio (Canidelo) e com as 

crianças da Creche Balão Encantado (Canidelo). As crianças realizaram visita às instalações do CAo Sol e 

participaram nas diferentes atividades. Os clientes de CAO Mata e CAO Sol receberam a visita dos idosos da 

Residencia Sénior de Pinheiro Manso (Porto) com a apresentação de um momento musical e posteriormente 

realizaram uma visita à Residencia Sénior e apresentaram a peça da Hora da Palhaçada. 

Em 2018 manteve-se o intercâmbio da atividade de culinária  e Corpo em Movimento do CAO Sol com a 

creche “Pirilampo Cresce”. O intercâmbio entre o CAO Bem-Estar e atividade de Música da Creche também 
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se manteve e decorreu dentro do que estava definido. Estes momentos foram bastante enriquecedores para 

ambas as partes pela qualidade de interação que promoveu.  

Ao nível do funcionamento e sempre que possível foram mantidas as atividades de intercâmbio entre os 

CAO´s, permitindo deste modo ir ao encontro das necessidades e gostos dos clientes e proporcionando uma 

maior diversidade de escolha das atividades pelos mesmos. 

Ao longo de 2018 os clientes de CAO, fundamentalmente de CAO Sol e CAO Mata participaram em 

formação/workshop que decorreram dentro e fora da Organização: 

- Formação sobre Uso dos Plasticos dinamizada por monitor do CAO Sol; 

- Participação na atividade “Cozinhar com Sol” e “ Pintura com Chocolate” organizada por monitores do CAO 

Sol e dinamizada pelo Serviço Educativo da Fundação de Serralves; 

- Participação no “VI Todos por uma causa Todos pela deficiência” no workshop Profissional por Dia- Horta 

Peagógica” que decorreu no pavilhão multiusos de Guimarães.  

Para além das atividades previstas e planeadas em Plano Individual foram dinamizadas duas semanas de 

atividades lúdicas em agosto para os clientes CAO Sol e CAO Mata tendo em conta os seus gostos 

manifestados: sessão fotográfica, jogos de água, atividades de ciência, jogos tradicionais, Karaoke, cinema, 

almoço convívio, entre outros. 

Foi, também, mantido o “Intercambio com Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus”, entre os 

alunos e clientes de CAO, no âmbito da área curricular de Formação Humana, que se tem vindo a concretizar 

em atividades desenvolvidas em ambos os contextos. O projeto, com início em novembro de 2014, é alvo de 

avaliação anual, na qual é considerada pertinente a sua continuidade, pois tem-se verificado uma maior 

sensibilização da população estudantil para a problemática da pessoa com incapacidade intelectual, uma 

maior consciencialização para os direitos e deveres, desmistificação de preconceitos e principalmente a 

promoção de momentos de inclusão para os clientes da Cercigaia. Durante 2018 desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

 Fevereiro 2018: Visita dos clientes de CAO ao externato e participação em atividades dinamizadas 

pelos alunos; 

 Junho 2018: Convívio com todos os elementos que participaram no projeto, alunos, professores, 

clientes e colaboradores da Cercigaia na Quinta do Covelo. 

Ao nível da parceria com o Espaço T importa realçar: 

- Atividade de Teatro que resultou na apresentação da peça “ O Menino Caracol” no dia 27 de junho, no 

âmbito do evento Corpo Evento, no teatro Rivoli; 

- A continuidade da  participação no Projeto Pró-Equal que pretende sensibilizar as pessoas com deficiência e 

incapacidade e o público em geral para as questões da igualdade de género e contra a violência doméstica, 

através da arte; 

- A participação no Projeto “Palcos para a Inclusão”  que consiste na apresentação do trabalho artístico junto 
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de crianças, jovens e adultos em diversas situações de vulnerabilidade social nos territórios do Porto, Trofa e 

Maia, residentes em bairros sociais, habitações sociais ou territórios vulneráveis. Todos os projetos com o 

Espaço T terão continuidade em 2019. 

Relativamente aos Planos Individuais dos Clientes os resultados por CAO’s foram os seguintes: 

 CAO SOL CAO MATA CAO Bem-Estar 

 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Taxa de execução de atividades dos PI 
89% 87% 91% 91% 84% 78% 84% 77% 82% 

Grau de concretização dos objetivos do PI 
86% 81% 77% 86% 78% 80% 89% 81% 85% 

 

O grau de concretização de objetivos apresentou uma evolução positiva nas três estruturas por resultado da 

definição de objetivos mais ajustados às necessidades, gostos  e competências dos clientes. A taxa de 

execução das atividades também apresentou uma elovução positiva podendo ser considerado como factor a 

eficácia na organização do funcionamento das estruturas.  

Para a concretização dos objetivos gerais da resposta social, contou com a seguinte Equipa: Diretoras 

Técnicas1, Psicologas1, Assistentes Sociais1, Fisioterapeuta1, Terapeuta Ocupacional1, Monitores de Atividades 

Ocupacionais e Vigilantes. O numero de colaboradores em CAO. O número de colaboradores foi superior ao 

previsto uma vez que os quadros de pessoal foram completados, ou seja, um monitor de atividades 

ocupacionais no CAO Mata e um vigilante no CAO Sol. Para além do corpo técnico foi fundamental a 

presença contínua (09H00/16H00) da voluntária no CAO Sol, bem como com o contributo dos restantes 

voluntários e estagiários.  

Durante o ano do 2018 o numero de reuniões gerais do CAO Mata e CAO Sol não correspondeu ao planeado, 

essencialmente devido aos reajustes implementados ao nível do funcionamento.  

No  

Outros indicadores a destacar: 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Total de clientes 62 68 ≈ 64 67 64 

Saídas de clientes - 6 - 2 5 2 

Candidatos em lista de espera - 43 - 49 45 36 

Candidatos informados sobre outras opções da 

comunidade (listagem) 
- 43 - 36 32 27 

Taxa de respostas a inscrições realizadas no período de 

5 dias 
- 100% - 100% 100% 100% 

                                                
1 Comum a outras Respostas Sociais; a tempo parcial 
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Novos clientes - 6 - 2 5 2 

Contratos estabelecidos - 66 - 64 67 64 

Rescisão de contratos - 6 - 2 5 2 

Mudança de residência - 1 -  - 1 

Inadaptação à organização - 1 -  - - 

Motivos pessoais - 2 - 1 5 - 

Outros motivos - 2 - 1 - 1 

Taxa de rescisão de contratos - 9.7% - 3.2% 8% 3,2% 

Ocorrências - 15 -  21 21 

Emergência - 3 - 3 1 2 

Comportamental - 10 - 17 12 15 

Saúde - 2 -  5 3 

Outros - - -  3 1 

 

Foi mantido o número de clientes protocolados com o Centro Distrital de Segurança Social do Porto.  

Em 2018, dois contratos foram rescindidos por falecimento, dois contratos foram rescindidos pelo 

agravamento do estado de saúde dos clientes, um contrato rescindido por inadaptação do cliente à dinâmica 

de CAO (acentuados comportamentos agressivos dirigidos a clientes e colaboradores) e um contrato 

rescindido por mudança de residência.  Assim, foram admitidos dois clientes no CAO Mata, um cliente no 

CAO Sol e três clientes no CAO Bem Estar. 

O número de candidatos em Lista de Espera diz respeito a inscrições realizadas em 2018 e em anos 

anteriores. O numero referente a candidatos informados sobre outras opções da comunidade (listagem) diz 

respeito a inscrições formalizadas em 2018. 

No CAO verificaram-se 15 ocorrências, sendo as questões comportamentais as que registaram um número 

mais elevado. Todas as ocorrências comportamentais decorreram no CAO Mata e no CAO Sol tendo sido 

intervencionadas no momento, analisadas pelo Gestor de PI do cliente que tomou as medidas adicionais 

necessárias, tendo levado a reforço da articulação com os médicos psiquiatras assistentes. No CAO Bem 

Estar a ocorrência de emergência culminaram com acompanhamento ao Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia. 

No cumprimento dos objetivos gerais desta resposta social, na prossecução do aumento da qualidade dos 

CAO’s, verificou-se a mobilização de todos os serviços disponibilizados, a todos os clientes, que foram as 

seguintes: 
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Serviços Mobilizados Periocidade 2018 

Atividades Estritamente Ocupacionais Diária 

Atividades Socialmente Úteis Diária 

Atividades Lúdico Terapêuticas Semanal 

Atividades Desenvolvimento Pessoal e Social Semanal 

Atividades Socioculturais Mensal 

Atividades Desportivas – Vela adaptada Semanal 

Refeições Diária 

Apoio na Refeição Diário 

Administração Terapêutica Diária 

Transportes Diário 

Apoio Psicossocial Diário 

 

Concretização dos objetivos 

Com base nos resultados acima apresentados, considera-se que: 

 Objetivos 1, 2 e 3 - cumpridos; 

 Objetivos 4 - parcialmente cumprido. 

Taxa de Sucesso do Centro de Atividades Ocupacionais – 96% 

 

9. Lar Residencial 

Principais Indicadores de Resultados 

Objetivo 1 - Manter o número de clientes protocolados com a entidade financiadora. 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Clientes protocolados 12 12 ≈ 12 12 12 

Clientes de carácter permanente 9 10  9 9 9 

Acolhimentos temporários ≥60 53  61 71 77 

Objetivo 2 – Aplicar questionários de avaliação de satisfação a clientes e significativos (famílias). 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Clientes 12 7  10 11 12 
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Grau de satisfação de clientes ≥ 85% 94,4% ≈ 92,9% 94% 89,9% 

Significativos (família) ≥ 10 11 ≈ 11 13 10 

Grau de satisfação de significativos (família) ≥ 85% 91.7%  89,7% 92% 92% 

Objetivo 3 – Promover a qualidade de vida dos clientes através do desenvolvimento, implementação, 

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

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Clientes com PI ≥ 9 10 ≈ 10 10 10 

Taxa de aplicação do Questionário da Qualidade de Vida 100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

Taxa de clientes com resposta diurna 100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

Taxa de execução das atividades do PI ≥ 85% 87.4%  91% 79% 83.9% 

Grau de concretização dos objetivos do PI ≥ 75% 84.5% ≈ 81% 84% 74.1% 

Taxa de sucesso de PI ≥ 80% 82% ≈ 90% 89% 66.7% 

Objetivo 4 – Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica da 

resposta social. 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Colaboradores 11 11 ≈ 12 12 13 

Reuniões de equipa técnica ≥ 6 5 ≈ 6 4 5 

Reuniões gerais da RS ≥ 10 10 ≈ 10 12 13 

Taxa de participação de colaboradores em formação 
interna/ externa 

100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

Análise dos Resultados  

Em 2018 o número de clientes protocolados com o Instituto de Solidariedade Social e Segurança Social 

permaneceu o mesmo (12), sendo que nove clientes usufruem dos serviços com caráter permanente e um 

cliente de caráter temporário continuou a usufruir dos serviços prolongadamente.  

Ao longo dos 12 meses do ano, a “Casa da Encosta” realizou 53 acolhimentos temporários. Este número 

continua a descer, comparativamente com anos transatos, uma vez que as realidades vivenciadas e 

necessidades sentidas pelos clientes e respetivas famílias têm vindo a sofrer alterações. O número de 

acolhimentos diminuiu, tendo sido recusados 11 acolhimentos temporários (58 dias) cujos motivos se 

prenderam com o prolongamento de um acolhimento de um grande dependente, o atingimento de capacidade 
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máxima para as datas pretendidas e pela implementação de medidas de gestão de prevenção de contágio de 

doenças. 

Relativamente à avaliação da satisfação de clientes e significativos (famílias), os resultados de 2018 são 

abordados, e constam neste Relatório de Atividades, de forma transversal à Resposta Social de Centro de 

Atividades Ocupacionais da Cercigaia. 

Com vista a promover a qualidade de vida de todos os clientes de Lar Residencial, todos viram implementado 

o seu Plano Individual (PI), transversal aos Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) do Sol, da Mata e de 

Bem-Estar. 

A todos os clientes foi aplicado o Questionário da Qualidade de Vida. Verificou-se que o grupo de clientes tem 

vindo a sofrer alterações ao nível do seu estado de saúde físico e mental fruto das consequências do natural 

envelhecimento e/ou aumento do grau de dependência. Este momento continuou a revelar-se fulcral na 

auscultação das necessidades e expectativas dos clientes e/ou significativos como forma de ajustar, de forma 

personalizada, todos os objetivos de Plano Individual com atividades e dinâmicas adequadas. 

A taxa de execução das atividades do PI, grau de execução do PI e taxa de sucesso do PI foram alvo de 

análise na Resposta Social de CAO uma vez que os PI’s dos clientes são transversais às duas Respostas 

Sociais. 

Assegurar uma resposta qualificada aos desafios colocados pelos clientes exigiu, por parte da equipa de 

colaboradores, um grande investimento pessoal e profissional. 

O Lar Residencial contou com uma Equipa composta por Diretora Técnica/Assistente Social (a tempo parcial; 

comum à Resposta Social de CAO do Sol e CAO de Bem-Estar, Psicóloga (a tempo parcial; comum à 

Resposta Social de CAO do Sol, CAO da Mata e CAO Bem-Estar, Terapeuta Ocupacional (a tempo parcial; 

comum à Resposta Social de CAO do Sol, CAO da Mata e CAO Bem-Estar e Auxiliares de Lar 

As reuniões gerais da Resposta Social, bem como as reuniões de Equipa Técnica, foram realizadas em 

número ajustado à promoção do envolvimento e participação ativa dos colaboradores para o bom 

funcionamento do Lar Residencial.  

Todos os colaboradores desta Resposta Social participaram em momentos de formação relevantes para as 

suas funções. 

Ao logo de todo o ano de 2018, realizaram-se atividades, planeadas e executadas pela Equipa Técnica bem 

como pelas Auxiliares de Lar Residencial, junto dos clientes, tendo em consideração a auscultação dos gostos 

e expectativas dos clientes, contribuindo para o efetivo envolvimento e participação ativa das colaboradoras 

nas atividades desenvolvidas com os clientes, aumentando por um lado a sua diversidade e, por outro, o 

enriquecimento do Plano de Desenvolvimento Individual de cada uma das Auxiliares. 

Os clientes tiveram assim a oportunidade de ver as suas atividades preferidas desenvolvidas nas instalações 

do Lar Residencial e, principalmente com mais intensidade, nas atividades desenvolvidas com a rede de 

suporte na e para a comunidade ao nível dos eventos sociais, culturais e recreativos.  
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A salientar o Plano de Atividades no Exterior do período de férias dos clientes de Lar Residencial que contou 

com uma grande diversidade de atividades. Visita ao Parque Raró com pic-nic, arborismo e alimentação dos 

animais da quinta, visita ao Parque Emboscada com pic-nic, torneio de Paintball, rapell, slide, escalada e 

bubble football, visita ao Museu Nacional da Imprensa, cinema, piscina, praia acessível, Bowling, caminhadas 

na comunidade, beira-rio e orla marítima de Gaia, almoços nas estruturas da Comunidade, entre outros. 

E ao longo do ano, destacou-se ainda a organização das Festividades (Ano Novo, Reis Magos, Carnaval, Dia 

de S. Valentim, Dia da Mulher, Páscoa, Santos Populares, Halloween, Natal, entre outros) através da 

preparação (decoração) e comemoração (vivência das tradições na comunidade) das mesmas, decoração das 

instalações (espaços comuns e pessoais), confeção de iguarias culinárias, caminhadas e saídas ao exterior 

individuais e personalizadas, almoços, lanches e jantares convívio em casa de amigos e restaurantes da 

comunidade, participação em atividades de caráter religiosas de acordo com a crença de cada cliente, 

concertos, festas populares, visita a museus e outras ofertas que surgiram na comunidade. 

Na concretização dos objetivos gerais da “Casa da Encosta”, fruto do aumento da qualidade dos serviços 

prestados por esta resposta social, verificou-se a concretização de todas as atividades programadas que 

foram as seguintes: 

Na concretização dos objetivos gerais da “Casa da Encosta”, fruto do aumento da qualidade dos serviços 

prestados por esta resposta social, verificou-se a concretização de todas as atividades programadas que 

foram as seguintes: 

Atividades Periocidade 2018 

Alojamento (permanente ou temporário) Diária 

Cuidados de Higiene Pessoal Diária 

Cuidados de Imagem Diária 

Acompanhamento em Cuidados de Saúde (atos clínicos) 123 

Administração Terapêutica Diária 

Refeições Diária 

Apoio na Refeição Diária 

Acompanhamento ao Exterior Diária 

Apoio na Aquisição de Bens e Serviços Mensal 

Tratamento de Roupa Diária 

Planeamento e Acompanhamento de Atividades Sócio Culturais  Mensal (Diária em período de férias) 

Apoio Psicossocial Diária 

Desenvolvimento Para o Futuro (DPF) Mensal  

 

Esta resposta social funcionou de forma consecutiva durante os 12 meses do ano assegurando a continuidade 

da prestação dos serviços da Organização, em conformidade com o esperado para a Resposta Social. 

Outros indicadores a destacar: 
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Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Total de clientes  -  20  -  20 21 22 

Novos clientes - 1 - 0 0 3 

Candidatos em lista de espera - 44 - 48 44 35 

Candidatos informados sobre outras opções da 

comunidade (listagem) 
- 44 - 39 35 24 

Contratos estabelecidos (inclui temporários) - 20 - 21 21 25 

Rescisão de contratos - 1 - 0 0 0 

Mudança de residência - - - - - - 

Inadaptação à organização - - - - - - 

Motivos pessoais - - - - - - 

Outros motivos - 1 - - - - 

Taxa de rescisão de contratos - 5% - 0 0 0% 

Taxa de respostas a inscrições realizadas no período de 

5 dias 
- 100% - 100% 100% 100% 

Ocorrências - 22 - 9 10 6 

Emergência - 2 - - - 0 

Comportamental - 16 - 9 9 6 

Saúde - 4 - - 1 0 

Outros - - - - - 0 

Durante o ano de 2018 o total de clientes permaneceu o mesmo. Todavia, uma rescisão ocorreu devido ao 

falecimento de uma cliente, e um contrato novo com o Lar Residencial foi realizado. 

O número de candidatos em Lista de Espera recuou ligeiramente face ao ano anterior devido à desistência de 

alguns inscritos por terem encontrado resposta noutras estruturas da comunidade. 

Ao longo dos 12 meses do ano, registaram-se vinte e duas ocorrências no Lar Residencial que. Este número 

reflete um aumento significativo por relação aos anos anteriores. Dessas ocorrências, 73% são do foro 

comportamental e 27% do foro da emergência e saúde. Esta situação provem das alterações vivenciadas no 

grupo de clientes ao nível do agravamento do seu estado de saúde físico e mental fruto e das consequências 

do natural envelhecimento e/ou aumento do grau de dependência. 

Todas as ocorrências foram intervencionadas no momento, analisadas pelo Gestor de PI do cliente que tomou 

as medidas adicionais necessárias, tendo levado a reforço da articulação com os diferentes serviços de saúde 
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da comunidade e consultas da especialidade ajustadas a cada situação específica. Também algumas 

dinâmicas e procedimentos de trabalho foram alterados para fazer face às situações emergentes.  

Concretização dos objetivos 

Com base nos resultados acima apresentados, considera-se que: 

 Objetivos 1– parcialmente cumpridos; 

 Objetivos 1, 3 e 4  – parcialmente cumprido. 

Taxa de Sucesso do Lar Residencial – 94% 

 

10. 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 especiais (NEE), matriculados 

nos estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Nova de Gaia. Ao longo do ano foi dada continuidade à 

parceria. 

Objetivos de desempenho na dinamização da parceria:  

Objetivo 1 - Organização e dinamização das atividades durante o ano letivo 2017/18 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

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

≥ 100 146  - - - 

Objetivo 2 – Medir os níveis de satisfação de significativos e da equipa 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Índice de satisfação de significativos (famílias) ≥ 90% 90% ≈ - - - 

Índice de satisfação da Equipa ≥ 80% 83% ≈ - - - 

Análise dos Resultados  

Com o objetivo de dar resposta aos alunos com necessidades educativas especiais das escolas de Vila Nova 

de Gaia, poderem usufruir de um programa de atividades não letivas, solicitou à Cercigaia, a elaboração e 

implementação de um plano ajustado às especificidades e necessidades dos alunos e dinamizado por pessoal 

técnico e especializado, em colaboração com outra instituição parceira. A implementação do programa de 

atividades decorreu no período de interrupções de atividades do Natal, Páscoa e Verão. 
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Ao longo do ano letivo, verificou-se um aumento do número de crianças/jovens que frequentaram as 

atividades disponibilizadas pelo Programa, como resultado, provavelmente, de um maior conhecimento por 

parte das famílias da sua existência. No que se refere ao período de frequência, verificou-se que na 

interrupção da Páscoa cerca de 91,5% das crianças/jovesn frequentaram o Programa durante as 2 semanas 

em que decorreu. No que se refere à interrupção de verão, cerca de 30% frequentaram pelo menos 4 

semanas consecutivas das 8 no qual o Programa decorreu e 43% frequentaram a totalidade do Programa.  

No que se refere à satisfação das famílias, em termos globais, foi bastante significativa, tendo alcançado os 

90%. Denota-se, também, uma satisfação muito significativa (96%) com a existência e possibilidade da 

manutenção deste Programa, por ir de encontro às necessidades/dificuldades sentidas pelas famílias. 

No que diz respeito à satisfação da equipa que colaborou com o Programa, em termos médios ao longo do 

ano letivo fixou-se nos (83%). Salienta-se os níveis de satisfação (91%) no relacionamento e partilha de 

informação e estratégias entre a equipa, composta por profissionais da instituição e parceiros.  

 Durante o período letivo, a parceria passou também por assegurar o transporte necessário para a 

concretização da atividade de Hidroterapia, bem como, o transporte das crianças com mobilidade reduzida e 

equipamentos necessários; assegurar o funcionamento e encargos, das atividades desenvolvidas, pelo 

programa, nomeadamente, Hipoterapia, Cinoterapia, karaté Adaptado, protocolado com entidades externas e 

dar continuidade, na UAEM e UEEA do 1º ciclo, do Agrupamento de Escolas de Valadares,  à atividade de 

cinoterapia, em colaboração com os técnicos do CRI 

 

11. Serviços de Suporte 

12.1 Gestão de Transportes 

O serviço de transporte deu resposta: 

 Clientes de CAO nas deslocações entre casa e Cercigaia e na participação das atividades previstas em 

Plano Individual, Clientes de Lar Residencial nas deslocações para participação em atividades previstas 

em Plano Individual, bem como as saídas necessárias à promoção do seu bem-estar (acompanhamento 

médico); 

 Clientes da Creche no âmbito de saídas à comunidade; 

 Alunos do CRI no âmbito das saídas à comunidade previstas no Plano Individual de Transição; 

 Deslocações de técnicos das diferentes respostas sociais; 

Em termos de resultados, apresentamos no quadro abaixo os principais indicadores: 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Clientes abrangidos pelo serviço de transportes  - 265 - 242 229 397 

Taxa de clientes abrangidos pelo serviço de transportes - 100% - 100% 100% 100% 
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Requisições de viaturas - 445 - 486 419 452 

Taxa de requisições de viaturas satisfeitas -  100% - 100% 100% 100% 

Situações registadas durante o serviço de transportes - 2 - 12 0 0 

As situações registadas durante o serviço de transportes dizem respeito à queda de um cliente à saída da 

carrinha e a alteração de comportamento de um cliente transportado. 

 

11.2 Nutrição e Alimentação 

No decorrer do ano de 2018 a Cercigaia disponibilizou as seguintes refeições: 

Creche: Lanche da manhã para sala dos 2 anos, almoço, lanche e reforço do lanche para as crianças que 

ainda permanecem na resposta social às 18H00; 

CAO: Almoço; 

Lar Residencial: Pequeno almoço, reforço da manha, almoço, lanche, jantar e ceia; 

Colaboradores: Almoço. 

Foram contabilizadas e servidas um total de 34 012 refeições. 

Relativamente aos clientes foram avaliadas, juntamente com os seus responsáveis legais, as especificidades 

alimentares, e foram introduzidas todas as alterações necessárias.  

Ao nível de CAO e Lar Residencial é de realçar que o número de clientes dependentes do apoio de terceiros 

na alimentação tem vindo a aumentar, devido a limitações ao nível da deglutição e também por perda de 

autonomia (envelhecimento e agravamento de incapacidades), bem como o aumento de planos alimentares 

diferenciados. 

 

12. Outros Resultados 

12.1 Continuidade dos Serviços/ Barreiras ao Acesso 

Serviços com continuidade para 2017-2018 

 Serviço Intervenção Precoce 

 Creche 

 Centro de Recursos para a Inclusão 

 Centros de Atividades Ocupacionais 

 Lar Residencial 

 Parceria com CMG – Gaiaprende+i 
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Principais Barreiras ao acesso  

 Mantêm-se as dificuldades financeiras da organização, transversais ao sector, as quais se agravaram 

com a centralização da análise das solicitações de revisão de Acordos de Cooperação, as quais 

deixam de considerar o conhecimento efetivo da organização, fundamental para uma análise crítica 

abrangente.. 

 Necessidade de intervenção e melhorias ao nível das instalações, o que, por vezes, condiciona o 

desenvolvimento de algumas dinâmicas. 

 

12.2 Gestão de Sugestões e Reclamações 

O sistema de avaliação de satisfação é um mecanismo priveligiado para as Familias apresentarem sugestões 

e realizarem elogios. Clientes e colaboradores, também, recorrem à caixa de sugestões/reclamações. 

Relativamente à Creche foram apresentadas quinze sugestões. As sugestões foram analisadas e uma 

sugestão deu origem a uma ação de melhoria. No que respeita ao CAO/Lar foram apresentas cinco sugestões 

pelos familiares e três sugestões pelos clientes. Os colaboradores da Organização apresentaram através do 

questionário da avaliação da satisfação duas sugestões e apresentaram uma sugestão ao coordenador da 

resposta social onde exercem funções. Uma das sugestões dos colaboradores deu origem a uma ação de 

melhoria. 

As sugestões apresentadas foram analisadas e foram definidas ações de melhoria nas situações que 

apresentavam fundamento. Outras sugestões apresentadas não conduziram a ações de melhoria uma vez 

que algumas necessidades já haviam sido colmatadas e outras situações não tem aplicabilidade na 

Organização. 

Os elogios foram apresentados pelos Familiares de CAO/Lar e Creche, bem como por um cliente de Lar 

Residencial. Foi apresentada uma reclamação e após serem analisadas todas as partes envolvidas foi 

considerada inconclusiva. 

As sugestões/reclamações/elogios apresentados foram os seguintes: 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Total de reclamações 0 1 - 0 1 2 

Total de reclamações sem fundamento - 
1 Não 

conclusivo 
- 

- 
1 2 

Taxa de reclamações com fundamento - - - 
- 

0 0 

Sugestões - Familias/Significativos - Creche - 15 - 10 16 4 

Sugestões – Clientes CAO/Lar - 4 - 2 - - 

Sugestão – Familias/Significativos –CAO/Lar - 5 - 1 - - 
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Sugestão – Colaboradores -  3      

Elogios - 5 - 1 3 5 

12.3 Avaliação da Satisfação das Partes Interessadas  

Como forma a melhorar os serviços prestados na Cercigaia realizou-se a avaliação formal das diferentes 

partes interessadas através da aplicação de questionários de avaliação da satisfação. Os objetivos da 

aplicação dos questionários foram os de avaliar o nível de satisfação relativamente a aspetos específicos e 

globais da resposta social/organização e identificar pontos fortes e áreas de melhoria, e como resultado, 

definir novas metas a atingir. 

De acordo com as especificidades das diferentes partes interessadas os questionários foram aplicados em 

diferentes momentos, os quais se encontram definidos no respetivo Processo e Procedimento de suporte. 

Não foram aplicados questionários de avaliação de satisfação aos significativos das crianças apoiados pelo 

serviço da Intervenção Precoce, uma vez que os técnicos de intervenção precoce da organização estão 

destacados para desempenhar as suas funções na ELI Gaia Sul e de acordo com Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce essa avaliação deverá ser realizada pelo SNIPI e de forma uniformizada a nível nacional.  

De uma forma geral podemos concluir que todas as metas estabelecidas foram superadas relativamente a 

todas as partes interessadas.  

Ao nível das diferentes partes interessadas, foram obtidos os seguintes resultados principais: 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Índice de satisfação de significativos – Creche ≥ 85% 98%  
97% 

92% 93,5% 

Índice de satisfação de clientes – CAO  ≥ 85% 95 %  
92% 

94% 91% 

Índice de satisfação de significativos – CAO  ≥ 85% 91 %  
90% 

93% 91,1% 

Índice de satisfação de clientes - LR ≥ 85% 94%  93% 94% 89,9% 

Índice de satisfação de significativos – LR ≥ 85% 92%  90% 92% 92% 

Índice de satisfação clientes/alunos – CRI ≥90% 96%  96% 96% 97% 

Índice de satisfação de significativos – CRI ≥ 85% 89%  89% 89% 97% 

Índice de satisfação de docentes – CRI ≥85% 95%  93% 93% 92% 

Índice da satisfação do Órgãos de Gestão – CRI ≥85% 90%  93% 93% 92% 

Índice de satisfação de colaboradores da Cercigaia ≥88% 86%  90% 86% 85,2% 

Índice de satisfação de parceiros ≥90% 97%  97% 93% 93,4% 

Nota: No que se refere à Creche e CRI os valores apresentados são relativos ao ano letivo 2017/2018 
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Satisfação Clientes - Centro de Atividades Ocupacionais | Centro Socio Educativo | Lar Residencial 

O questionário avaliou 7 dimensões, nomeadamente “Instalações e Serviços de Suporte”, “Direitos e 

Autodeterminação”, “Relacionamento, respeito e Confidencialidade”, “Orientação para o cliente”, “Prestação 

de Serviços”, “Prestação de Serviços – Lar Residencial” e “Apreciação Global”. 

Dos 62 clientes de CAO foram preenchidos 29 questionários. Este numero prende-se com o facto de os 

restantes clientes  apresentarem limitações significativas para o seu entendimento/preenchimento. 

Dos 29 questionários preenchidos, 7 correspondem a clientes que frequentam o Lar Residencial.  

De uma forma global os clientes da Cercigaia apresentaram-se satisfeitos por frequentar a organização e 

pelos serviços prestados.  Os clientes do CAO Sol e Mata apresentam mais satisfação na dimensão de 

“Orientação para o cliente” e os clientes do CAO Bem Estar apresentam mais satisfação na dimensão 

“Relacionamento, Respeito e Confidencialidade”. 

O facto de os clientes terem possibilidade de se identificarem permitiu que fosse possível calcular o índice de 

satisfação por estrutura. Assim: 

CAO Sol CAO Mata CAO Bem-Estar Global 

97% 91% 98% 95% 

 

CAO Sol/LR CAO Mata/LR CAO Bem-Estar/LR Global 

97% 93% - 94% 

Satisfação Famílias - Centro de Atividades Ocupacionais | Centro Socio Educativo | Lar Residencial 

 O questionário avaliou 6 dimensões, nomeadamente “Orientação para o cliente”, “Direitos e 

Autodeterminação”, “Relacionamento, respeito e Confidencialidade”, “Prestação de Serviços”, “Serviços- Lar 

Residencial”, “Apreciação Global”. 

Foram enviados 55 questionários e foram devolvidos e tratados 38, o que traduz um índice de resposta de 

69%. Não foram enviados questionários aos responsáveis legais dos clientes que estão sob a tutela da 

Cercigaia e aos clientes cujos familiares são elementos da Direção da Organização, por questões de ética e 

de transparência. Dos 38 questionários preenchidos, 11 correspondem a familiares que frequentam o Lar 

Residencial 

De uma forma global os familiares da Cercigaia apresentaram-se satisfeitos por frequentar a organização e 

pelos serviços prestados. As famílias de clientes do CAO Sol apresentam maior satisfação relativamente à 

dimensão “Prestação de Serviços”, as famílias de clientes do CAO Mata apresentam maior satisfação na 

dimensão “Orientação para o Cliente” e as famílias de clientes do CAO Bem Estar apresentam maior 

satisfação na dimensão “ Relacionamento, Respeito e Confidencialidade”. 
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O facto de significativos/famílias terem possibilidade de se identificarem permitiu que fosse possível calcular o 

índice de satisfação por estrutura. Assim: 

CAO Sol CAO Mata CAO Bem-Estar Global 

87% 87% 95% 91% 

 

CAO Sol/LR CAO Mata/LR CAO Bem-Estar/LR Global 

91% 88% 96% 92% 

 

 

As dimensões apresentam diferentes valores mediante as estruturas que os seus familiares frequentam. Um 

fator que poderá ter tido impacto nesta avaliação é a relação grau de dependência do cliente e participação 

dos familiares nas dinâmicas da organização. Dado o envelhecimento da população de CAO e dos seus 

respetivos familiares a participação em dinâmicas da organização tem vindo a diminuir o que poderá conduzir 

a um menor conhecimento e envolvimento nas diferentes dinâmicas promovidas pela Organização. 

 

Satisfação dos Clientes/Alunos, Significativos/Famílias, Órgão de Gestão e Docentes do Centro de 

Recursos para a Inclusão 

Alunos Famílias Docentes Órgãos de Gestão 

96% 92% 95% 90% 

Índice de resposta Índice de resposta Índice de resposta Índice de resposta 

63% 46% 66% 21% 

 

Os resultados obtidos estão em linha com os do ano letivo anterior, e confirmam a satisfação generalizada dos 

alunos, famílias, docentes e dos orgãos de gestão com a parceria de CRI com a Cercigaia, tendo o Índice 

Global de Satisfação subido ligeiramente para 95%. 

Relativamente ao Índice de Resposta, os valores mantêm-se inferiores ao Índice de Satisfação, sendo que os 

valores mais significativos são a diminuição registada no Índice de Resposta do Orgão de Gestão, que desceu 

para valores idênticos ao ano letivo 2015/2016, registando apenas 21%, e a diminuição registada no Índice de 

Resposta das Famílias que desceu dos 60 para os 46%. Um dos fatores que consideramos ter contribuido 

para a diminuição no resultado Índice de Resposta, prende-se com o atraso na distribuição dos questionários 

pelo CRI. No caso dos Orgãos de Gestão esta situação não tem o mesmo significado, uma vez que as 

Escolas ainda se encontravam em funcionamento e existe a facilidade do uso digital.  

Satisfação Famílias – Creche 

Os questionários de avaliação de satisfação das famílias foram enviados para os domicílios em formato papel. 

Foram avaliadas as seguintes dimensões: Instalações, Orientação para o Cliente; Direitos e Auto 
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determinação; Relacionamento, respeito e confidencialidade; Serviços; Inclusão e Comunidade e Apreciação 

Global. 

 Foram enviados 48 questionários e recebidos 48 o que perfaz um índice de resposta de 100%. 

O facto de as famílias terem possibilidade de se identificarem permitiu que fosse possível calcular o índice de 

satisfação por sala.  

Assim: 

Berçário Sala 1 ano Sala Mista Sala 2 anos 

95% 99% 99% 98% 

De uma forma geral podemos concluir que as famílias se apresentam bastante satisfeitas com os serviços da 

creche uma vez que em todas as salas foi superada a meta proposta (≥85%). Das dimensões avaliadas a 

dimensão que apresentou maior pontuação foi “Inclusão e Comunidade”. É de salientar a evolução positiva 

desta dimensão uma vez que a Creche acolhe jovens em Atividades Socialmente Úteis o que poderá traduzir 

numa maior sensibilização das famílias para a inclusão de pessoas com deficiência/incapacidade intelectual. 

Satisfação Colaboradores 

Os questionários da avaliação da satisfação dos colaboradores foram distribuídos a cada colaborador, sendo 

o seu preenchimento facultativo, tendo respondido 58 colaboradores. O índice de respostas foi de 85% 

O grau de satisfação dos colaboradores 86% apresentou uma ligeira dimunuição por relação ao ano anterior. 

A dimensão com maior valor manteve-se a da “Orientação para o Cliente” (91%) o que poderá ser justificado 

pelo forte investimento da organização em implementar processos com vista à melhoria da qualidade de vida 

dos clientes, baseadas nas suas necessidades e promover um maior envolvimento e participação dos 

colaboradores nas diferentes dinâmicas da organização. A dimensão com menor valor foi “Funcionamento da 

Organização” (84%), reflexo da reconhecida necessidade de melhoria, nomeadamente ao nível dos recursos 

físicos  pela maioria dos colaboradores. 

Satisfação dos Parceiros da Cercigaia 

A avaliação da satisfação foi medida por recurso à aplicação de um questionário aos parceiros. Os 

questionários foram enviados por email e/ou entregues diretamente aos mesmos. Tendo sido verificada baixa 

adesão a este procedimento, foi reforçada a importância da participação juntos dos mesmos.  

Apesar do número de parceiros formais e informais da Cercigaia, apenas responderam ao questionário 7 

entidades/organizações e que apresentaram um grau de satisfação de 97%. A baixa participação dos 

parceiros neste mecamismo conduziu à proposta de uma ação de melhoria no sentido de alterar o 

procedimento de forma a aumentar a taxa de participação. 
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13. Gestão e Desenvolvimento de Colaboradores 

13.1 Avaliação Desempenho dos Colaboradores  

O período do processo de avaliação de desempenho decorreu entre julho e agosto de forma a facilitar a 

presença de todos os colaboradores nas entrevistas de consenso, em especial os colaboradores que 

desempenham as suas funções no exterior da organização. O mapa das entrevistas de consenso foi afixado a 

7 de julho num painel ao acesso de todos os colaboradores.  

Foram sujeitos a avaliação de desempenhos todos os colaboradores que à data apresentavam vínculo com a 

Organização, mas que desempenharam as suas funções no ano a que se refere o período da avaliação, 

conforme definido na documentação de suporte. No período agendado para a realização da avaliação de 

desempenho, dos 70 colaboradores que cumpriam estes requisitos, um não realizou avaliação de 

desempenho por se encontrar de baixa médica prolongada e uma por se encontrar de licença de maternidade. 

A taxa de colaboradores avaliados foi de 97%. 

As entrevistas de consenso contaram com a presença do colaborador sujeito à avaliação, do avaliador 

(respetivo superior hierárquico) e um elemento de mediação, sem ligação funcional ao colaborador e ao 

avaliador, e teve como função garantir a coerência do avaliador nas avaliações deste. Por questões de ética e 

transparência três colaboradores não foram avaliados pelo seu superior hierárquico por apresentarem 

relações familiares. 

No final de cada entrevista de consenso foi analisado em conjunto o Plano Individual do Colaborador e nas 

situações em que as propostas de desenvolvimento individual não foram concretizadas foi realizado, ao valor 

total obtido, uma redução de/até 10%. 

A organização apresentou dum desempenho médio de 89,7% 

Desempenho Organizacional 

Grupo funcional 
Ano de referência 

2017 2016 2015 2014 

Suporte (Motoristas, Tesoureiro, Administrativos, Serviços 

Gerais, Empregada de Limpeza, Ajudante de cozinha e 

Cozinheira) 

96,2% 92.9% 89.9% 89.8% 

Operacional (Monitores de Atividades Ocupacionais, Auxiliares 

Pedagógicos, Auxiliares de Lar e Vigilantes) 
91,8% 90.3% 88.3% 81.4% 

Grupo de Técnicos (Educador de Infância, Fisioterapeuta, 

Terapeuta Ocupacional, Terapeuta da Fala, Assistente Social, 

Psicólogo) 

85,5% 84.1% 82.7% 86.8% 

Grupo de Gestão (Diretores Técnicos e Coordenadores) 82.7% 91% 91.7% 92.6% 

Organizacional (Global) 89.7% 88.7% 87.2% 85.8% 

Os técnicos que para além das suas funções, acumulam a função de Diretor Técnico/Coordenador foram 

avaliados apenas na segunda função referenciada. Nas respostas sociais em que estes apenas 
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desempenham funções de técnicos, o valor sujeito para avaliação da resposta social foi a de Diretor 

Técnico/Coordenador.  

 

Desempenho Médio por Respostas Sociais 

Resposta Social 
Ano de referência 

2017 2016 2015 2014 

Creche 94% 88% 87.8% 72.5% 

Intervenção Precoce 85% 84.1% 84.4% 84.6% 

Centro de Recursos para a Inclusão 84% 81.5% 80.2% 87.5% 

CAO Mata 96% 90% 87.8% 82.0% 

CAO Sol  92% 91.2% 87.0% 86.6% 

CAO Bem-Estar 94% 92.5% 92.3% 90.9% 

Lar Residencial 95% 92.7% 90.9% 90.3% 

Desempenho Médio por Competências 

Competência 

Ano de referência 

2017 2016 2015 2014 

Compromisso com a Organização 91% 89.7% 87.01% 85.0% 

Orientação para o Cliente 90% 86.8% 82.4% 83.4% 

Autonomia e Iniciativa 89% 87.2% 83.2% 81.4% 

Trabalho em Equipa 95% 95.4% 92.6% 90.4% 

Respeito pelo Outro 95% 93.6% 90.9% 89.6% 

Comunicação e Empatia 91% 89.1% 86.3% 84.3% 

Capacidade de resolução de problemas 95% 94% 88.6% 89.2% 

Liderança e Gestão de Equipas (Grupo de Gestão) 97% 91.7% 88.2% 90.6% 

 

A avaliação média da organização teve uma ligeira evolução positiva por relação ao ano anterior. No entanto, 

o valor de desempenho organizacional poderia ser mais elevado se os Planos Individuais do Colaborador 

tivessem sido cumpridos na sua totalidade. Dezasseis colaboradores não apresentavam plano individual do 

colaborador, uma vez que no ano de referencia não se encontravam a exercer funções na Organização ou por 

se tratarem de colaboradores e exercer funções por tempo determinado. Dos 52 colaboradores com Plano 

Individual de Colaborador, 79% dos colaboradores cumpriram os objetivos definidos no ano anterior, sendo 

que relativamente aos Planos Individuais dos Colaborador que não foram cumpridos na totalidade, 54% das 

situações dizem respeito a propostas de desenvolvimento relacionadas com formação interna e/ou externa, 

para a qual não foi possível obter uma resposta positiva. 
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No que diz respeito às respostas sociais, as competências com maior e menor média foram variáveis de 

acordo com a especificidade de cada serviço. 

 

13.2 Recrutamento e Gestão de colaboradores 

No que respeita ao recrutamento e gestão de colaboradores no ano de 2018 verificaram-se os seguintes 

valores: 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Necessidades de recrutamento - 10 - 9 12 23 

Entrevistas de recrutamento - 2 - 3 4 7 

Admissão de novos colaboradores - 9 - 9 12 21 

Estágios académicos/curriculares - 3 - 18 19 50 

Medida de estágio promovido pelo IEFP - 3 - 3 - 5 

Medida de estimulo promovido pelo IEFP - - - - 2 10 

Contrato de emprego e inserção promovido pelo IEFP - - - - - 3 

Admissão de estágio de Inserção + - - - - 1 1 

Total de colaboradores - 71 - 83 78 75 

Voluntários - 8 - 5 8 10 

 

Os novos colaboradores foram admitidos em diferentes respostas sociais, nomeadamente CRI (três 

psicólogos, dois terapeutas ocupacionais e um terapeuta da fala), Creche (um empregada de limpeza) e CAO 

(um vigilante e um psicólogo). No CAO foi, também, integrado no quadro de pessoal um monitor de atividades 

ocupacionais em resultado de uma  transferência de outra resposta social. O psicólogo admitido foi por 

continuidade ao estágio profissional que realizou nessa resposta social. O numero de entrevistas não 

corresponde ao numero de admissões uma vez que foram admitidos candidatados que já haviam exercido as 

mesmas funções na Organização ou por transferência entre serviços mas assumindo novas funções. 

A Cercigaia  acolheu três estágios curriculares  de fisioterapia da Cespu, num total de 25 horas por aluno e 

acolheu  uma medida de estágio promovido pelo IEFP de Técnico Auxiliar e de saúde, num total de 840 horas. 

Foi, também, concluído em 2018 a medida de estágio e inserção de Técnico de Secretariado e  concluído o 

estagio profissional  e à Ordem na área da psicologia. 

A Cercigaia durante o ano de 2018 manteve a articulação com o Banco de Voluntários da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia, com a Universidade Católica do Porto no âmbito do serviço comunitário realizado pelos 

estudantes e estabeleceu uma nova articulação com o Colégio dos Cedros de Vila Nova Gaia. 
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Integrado no Programa de Voluntariado - Smart Choices, os alunos do 10º e 11º ano do Colégio Cedros foram 

desafiados a integrar uma organização ou projeto como voluntários. Apesar de terem formalizado a sua 

intenção de realizar voluntariado na  Cercigaia no final do ano de 2018, o voluntariado dos três alunos apenas 

teve inicio em janeiro de 2019 com  apoio direto ao Lar Residencial – clientes e colaboradores.  O voluntariado 

da Universidade Católica, também, teve inicio em janeiro de 2019. 

Os restantes cinco voluntários da organização realizaram a sua prestação nos diferentes serviços e respostas 

sociais mediante o seu perfil e  necessidades da organização. A periodicidade variou de acordo com a 

disponibilidade dos voluntários.  É de realçar a colaboração diária de uma voluntária no apoio direto a clientes 

de CAO e Creche.  

13.3 Formação e Desenvolvimentos dos colaboradores 

Encarada como uma oportunidade de desenvolver a prestação profissional de cada um dos colaboradores e 

consequentemente melhorar o serviço prestado por toda a organização foi elaborado e implementado o Plano 

de Formação com base no levantamento de sugestões efetuadas pelos colaboradores e coordenações, os 

quais identificaram temas de formação de interesse geral, e em conformidade com a estratégia de ação da 

Organização.  

As dificuldades orçamentais da Organização comprometeram a realização de um Plano de Formação com 

recurso a formadores externos. A formação realizada foi desenvolvida em resultado de um protocolo de 

parceria com uma entidade formadora certificada e também, À rentabilização dos recursos internos.  

Foi mantida a divulgação interna de todas as formações externas que a Organização tomou conhecimento. Os 

colaboradores realizaram formação externa, mais especifica e de acordo com as necessidades identificadas e 

que foram comtempladas no Plano de Formação como oportunidades de formação. A participação dos 

colaboradores nestas formações, quando decorridas em período laboral, foi previamente analisada pelas 

chefias/coordenações, autorizadas as dispensas e assumidas as respetivas horas de formação, sem prejuízo 

do bom funcionamento das diferentes respostas sociais e apoio aos clientes. 

Das  formações planeadas, duas não foram adiadas por falta de verba. A taxa de colaboradores não atingiu a 

meta devido à dificuldade em desenvolver formações internas em período laboral e consequentemente não 

comprometer o bom funcionamento das respostas sociais/serviços e a qualidade do serviço prestado. 

Em termos de resultados, apresentamos no quadro abaixo os principais indicadores: 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Ações de formações previstas 17 18 ≈ 20 13 15 

Ações de formações não previstas - 36  27 25 17 

Ações de formações realizadas 17 52  47 38 32 
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Taxa de execução do Plano Anual de Formação (PAF) 100% 89%  90% 82% 63% 

Taxa de colaboradores envolvidos na formação  90% 86% ≈ 87% 82% 63% 

Volume global de formação - 2122  1005 998 1339 

Colaboradores envolvidos na formação - 61  71 60 62 

 

14. Gestão de Parcerias 

Ao longo dos anos a Cercigaia tem estabelecido parcerias formais e informais com diferentes organizações, 

entidades públicas e privadas, entidades financiadoras e organizações representativas. 

O desenvolvimento e consolidação de um forte rede de parecrias na comunidade assume-se como essencial 

para uma resposta mais capacitada na qual são reforçados os recursos existentes, ampliadas as condições 

inerentes ao desenvolvimentos de respostas mais inovadoras, assegurando uma melhor continuidade dos 

serviços, bem como a contínua sensabilização da comunidade para a problemática da deficiência e 

incapacidade, contribuindo para o reforço da imagem positiva dos clientes e da organização. 

Em termos de resultados, apresentamos no quadro abaixo os principais indicadores: 

 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Parceiros  38 38  44 48 46 

Parcerias  42 49  51 53 52 

Parcerias Institucionais - 22 - 38 39 41 

Parcerias de prestação de serviços - 16 - 13 14 11 

Clientes envolvidos em atividades de parceria - 513 - 529 529 560 

Taxa de clientes envolvidos em atividades de parceria 100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

 

15. Melhoria Contínua e Projetos de Inovação 

Ao longo do ano de 2018 a Cercigaia manteve a sua atitude pró-ativa no desenvolvimento e melhoria dos 

serviços, identificando oportunidade de melhoria e implementando novas estratégias.  
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Em termos de resultados, apresentamos no quadro abaixo os principais indicadores: 

Indicador 
2018 Resultados 

Meta Resultado Estado 2017 2016 2015 

Ações de melhoria desenvolvidas  6 3 ≈ 10 4 5 

Dinamização/ participação em dinâmicas de 

aprendizagem com organizações congéneres 
 3 3 ≈ 3 - - 

Ações de melhoria desenvolvidas decorrentes das 

dinâmicas de aprendizagem 
 3 - - - - - 

Ações de melhoria encerradas - 1 ≈ 1 1 2 

Ações de melhoria eficazes - 1 ≈ 1 4 2 

Taxa de eficácia das ações de melhoria  100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

Processos auditados 21 21 ≈ 20  4 7 

Processos chave auditados - 7 ≈ 7 12 21 

 

Foram implementadas três ações de melhoria, duas resultantes de sugestões apresentadas e uma por 

resultado da análise da avaliação da satisfação das partes interessadas. A ação de melhoria eficaz e 

encerrada diz respeito à sugestão apresentada pelas Familias da Creche e esta relacionada com a articulação 

com um nutricionista para desenvolver e implementar uma ementa variada e ajustada às necessidades 

nutricionais de crianças entre 1 e 3 anos. 

No que respeita às dinâmicas de aprendizagem entre organizações congéneres destaca-se as seguintes: 

 Articulação períodica (realizada no final da da equipa  do Gai@prende+i da Cercigaia com a equipa da 

APPACDM de Vila Nova de Gaia e Câmara Municipal de Vila Nova Gaia para avaliação do respetivo 

projeto e definição de ações de melhoria;  

 Reflexão sobre o papel do psicólogo nas organizações para pessoas com incapacidade intectual  coma 

presença da Direção da Cercigaia, Presidente da Delegação Regional do Norte e Psicologos do CAO e 

CRI, em reunião que decorreu nas instalações da Cercigaia; 

 Participação de clientes e colaboradores de CAO no Projeto Pró-Equal Contra a Violência que pretende 

sensibilizar as pessoas com deficiência e incapacidade e colaboradores para as questões da igualdade 

de género e contra a violência doméstica, dinamizado pelo Espaço T.   

 Participação de clientes e colaboradores na Ação de Capacitação “Dar Voz” da responsabilidade da 

Plataforma Nacional de Autorrepresentantes, organizada pela Fenacerci. 

Em termos de auditorias internas, no ano de 2018 foi concluída a auditoria interna a todas as áreas da 

Organização e a todos os processos e procedimentos com base no referencial EQUASS Assurance 2018. 
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No que se refere à execução desta auditoria realizada no âmbito do diagnóstico com base no novo referencial 

foram  formalizadas as necessidades de revisão e/ou melhoria do Sistema da Qualidade, tendo sido elaborado 

um Cronograma da principais ações e um Plano de Conformidade EQUASS Assurance 2018, no qual é 

detalhado o trabalho a realizar. 

A Cercigaia desenvolveu, em parceria com outras organizações, manteve o projeto de inovação do “Bando 

das Cordas” e  desenvolveu e implementou o projeto de inovação “Vela Sem Barreiras”. 

Projeto “Bando das Cordas”:  resultou de uma candidatura da APPDA ao BPI Capacitar. Após a atribuição 

do prémio foram construídas bandolinas de uma só corda e foi celebrado um protocolo de parceria entre a 

APPDA, Cercigaia e APPACDM de Gaia. O projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento de novas 

de competências motoras, cognitivas e sociais aos clientes das organizações parceiras – Cercigaia, APPDA 

Norte, APPACDM Gaia proporcionando momentos divertidos e agradáveis e favorecer o desenvolvimento de 

novas relações. 

 1 outubro 2018: Apresentação espetáculo no Agrupamento de D. Pedro I; 

 12 outubro 2018: Apresentação espetáculo na União de Sindicatos do Porto; 

 6 dezembro 2018: Apresentação espetáculo na Escola Básica da Quinta das Chãs; 

 9 dezembro 2018: Apresentação de espetáculo no Sarau “Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência promovido pela Camara Municipal de Vila Nova Gaia em parceria com as 3 organizações; 

 14 dezembro 2018: Apresentação de espetáculo no Agrupamento de Sophia Mello Breyner. 

 Ao longo do ano foram realizados ensaios em videoconferência com outras organizacionais e 

estrangeiras, nomeadamente Moçambique; 

 Ao longo do ano foi mantida a articulação com o Conservatório de Música de Vila Nova Gaia. 

A participação em todos estes eventos implicou o envolvimento do monitor responsável pela atividade, bem 

como outros colaboradores da organização. O projeto terá continuidade no ano de 2020.  

Vela Sem Barreiras: 

A empresa BB Douro com o apoio da Associação Mutualista Montepio, desenvolveu um catamaran com 

adaptações técnicas que permite a utilização acessível a dez pessoas, incluindo quatro cadeiras de rodas,  

sendo o único catamaran adaptado do mundo. Com uma saída semanal para o rio Douro, o projeto permite 

dar oportunidade aos clientes que frequentam o Centro de Atividades Ocupacionais a praticarem a atividade 

de vela. De forma a dar oportunidade ao maior número de clientes de CAO foram criados grupos que 

participam na atividade rotativamente. 

Este projeto permite a acessibilidade de qualquer pessoa com ou sem limitações físicas e/ou cognitivas à 

prática de vela e pretende-se que os diferentes grupos que participam no projeto adquiram conhecimentos e 

competências na arte de velejar. Irá permitir o desenvolvimento da cooperação entre todos os participantes, 

o trabalho em equipa, o saber reagir face ao inesperado e também desfrutar de momentos de relaxamento e 

bem-estar. O projeto teve inicio em novembro de 2018 e prevê-se a avaliação da sua continuidade em julho 

de 2019.  



 
Relatório de Atividades 2018 

 
 

 

 
01 – 2018.03.16 | Aprovação ata nº xx da Assembleia Geral 55 / 67 
 

 

ANEXOS 

Recursos Humanos 

 

Colaboradores N.º Outsourcing 

 Coordenador/Responsável Serviço a) 7 Técnico Oficial de Contas 

Tesoureiro 1 Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

Psicólogo 6 HCCP 

Assistente Social 2 Recolha de OAU 

Fisioterapeuta 3 Apoio Jurídico 

Terapeuta da Fala 5 Consultoria ( Qualidade) 

Terapeuta Ocupacional 5 Mediador de Seguros 

Educadora Infância 3 Apoio informático/ software 

Auxiliar de Ação Educativa 8 Apoio ao sistema telefónico 

Vigilante 5 Apoio ao Marketing 

Monitor CAO 9                             Desratização 

Manutenção        Ascensores/elevadores 

                            Vigilância e Segurança 

                             Mecânica automóvel 

Auxiliar de Lar 8  

Total de Colaboradores 71 

 

Contrato Efetivos 62 

 

Contrato a Termo 9 

 

Estágios 3 

 

Técnicos que acumulam funções a) 

Administrativo 3 

Motorista 3 

Cozinheira 1 

Ajudante Cozinha  3 

Empregada Limpeza 3 

Serviços Gerais 1 

Estágio - Psicologia 1 

Estágio - Administrativo 1 
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Recursos Fisicos 

 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 
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Presidente da Direção  Edite Pinto  
 
 

Secretaria da Direção Celeste Carvalho  
 
 

Tesoureiro da Direção  Afonso Pereira  
 
 

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 
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CERCIGAIA 
 

 

RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL  

 

DO EXERCICIO  

 

DO ANO 2018 
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Conta DESCRITIVO 
CAO  

MATA 
CAO 
 SOL 

CAO  
Bem Estar Educ. LAR Int. Prec. CRI 

Creche 
Pirilampo 

Gaiaprende
+i TOTAL 2018 

            
71111 Vendas Pirilampo  11 908,21 11 908,21 11 908,21 0,00 11 908,21 11 908,22 11 908,22 11 908,21 

 
83 357,49 

71113 CD´s 
         

0,00 

71115 Vestuário 
       

746,00 0,00 746,00 

71   11 908,21 11 908,21 11 908,21 0,00 11 908,21 11 908,22 11 908,22 12 654,21 0,00 84 103,49 

            

72117 
Matrículas e 
mensalidades 27 331,99 48 891,98 14 061,39 

 
21 889,97 

  
92 845,15 5 337,50 210 357,98 

722 Quotizações 1 229,28 1 229,26 1 229,26 
      

3 687,80 

725 Aluguer de Sala 42,86 42,86 42,86 
 

42,86 42,85 42,85 42,86 
 

300,00 

72   28 604,13 50 164,10 15 333,51 0,00 21 932,83 42,85 42,85 92 888,01 5 337,50 214 345,78 

            

            

7431 
Subscrições de  
acções 

        
0,00 0,00 

7431 Subs acções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

7511329 
Centro Dist Seg 
Social 124 972,80 187 459,20 74 983,68 

 
147 892,32 69 568,80 

 
106 844,24 

 
711 721,04 

7513 DGEST 
      

244 656,75 
  

244 656,75 

7514 
Inst Emprego Form 
Prof 

  
1 697,13 

 
1 697,12 

  
6 655,28 

 
10 049,53 

7518 
Municipio Vila Nova 
de Gaia 

        
187 033,60 187 033,60 

75   124 972,80 187 459,20 76 680,81 0,00 149 589,44 69 568,80 244 656,75 113 499,52 187 033,60 1 153 460,92 
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Conta DESCRITIVO 
CAO  

MATA 
CAO 
 SOL 

CAO  
Bem Estar Educ. LAR Int. Prec. CRI 

Creche 
Pirilampo 

Gaiaprende
+i TOTAL 2018 

78111 
Donativos 
particulares 2 441,29 2 441,29 2 441,29 

 
2 441,29 2 436,32 2 436,27 2 678,85 

 

17 316,60 

7811301 Magop 68,57 68,57 68,57 
 

68,57 68,57 68,58 68,57 
 

480,00 

7811303 M F Martins 60,00 60,00 60,00 
 

60,00 60,00 60,00 60,00 
 

420,00 

7811305 
Maria Joao Amorim, 
Lda 71,43 71,43 71,43 

 
71,43 71,43 71,42 71,43 

 
500,00 

7811318 
SPGM-Soc 
Investimento 1 428,57 1 428,57 1 428,57 

 
1 428,57 1 428,57 1 428,58 1 428,57 

 

10 000,00 

7811347 
Fábrica de papel 
ponte redonda SA 6,28 6,28 6,28 

 
6,29 6,29 6,29 6,29 

 
44,00 

7811361 Metar. Artistica 64,29 64,29 64,29 
 

64,28 64,28 64,29 64,28 
 

450,00 

7811363 
Maria Luiza, Venda 
Unip Lda 80,03 80,03 80,03 

 
80,03 80,03 80,03 80,03 

 

560,21 

7811364 FullSport 
         

0,00 

7811365 Jumbo 19,34 22,29 19,34 
 

25,25 10,50 10,50 25,25 
 

132,47 

7811369 Irmãos Monteiro SA 3,81 5,06 3,81 
 

6,34 
  

6,34 
 

25,36 

7811370 Sika Portugal 
         

0,00 

7811372 
Ribeirinho & 
Nicolau Lda 65,14 65,14 65,14 

 
65,14 65,15 65,15 65,14 

 

456,00 

7811373 Doce Alto 21,54 21,54 21,54 
 

21,54 11,75 11,75 21,54 
 

131,20 

7811374 
Ortopedia 
Reumemaia 296,22 296,22 296,22 

 
296,22 

  
296,23 

 
1 481,11 

7811376 BNP Paribas 34,68 34,68 34,68 
 

34,68 34,68 34,63 34,68 
 

242,71 

7811378 
Alfredo Machado 
Leite 71,43 71,43 71,43 

 
71,43 71,43 71,42 71,43 

 

500,00 

7811379 
Paulicar Inspeções 
Auto Lda 71,43 71,43 71,43 

 
71,42 71,43 71,43 71,43 

 
500,00 
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7811380 Auto Industrial SA 71,43 71,43 71,43 
 

71,43 71,43 71,43 71,42 
 

500,00 

7811383 

Crialme - 
Fabricação 
Exp.Imp.Lda 71,42 71,43 71,43 

 
71,43 71,43 71,43 71,43 

 

500,00 

7811384 

Nicles-Serv. 
Gest.Administ. De 
bens Lda  71,43 71,42 71,43 

 
71,43 71,43 71,43 71,43 

 
500,00 

7811385 

Motorbus- 
Reparações e 
Peças Auto Lda 71,43 71,42 71,43 

 
71,43 71,43 71,43 71,43 

 
500,00 

7811386 Cofres Memoriais  71,43 71,42 71,43 
 

71,43 71,43 71,43 71,43 
 

500,00 

7811387 
Gesdaq Contabilid. 
Software Lda 178,57 178,57 178,57 

 
178,57 178,57 178,58 178,57 

 

1 250,00 

7811388 
Jose Amancio 
Santos B. Filhos 14,28 14,28 14,28 

 
14,29 14,29 14,29 14,29 

 

100,00 

7811389 
Abel Laureano 
Gomes F. Silva 26,67 26,67 26,67 

 
26,67 26,66 

 
26,66 

 

160,00 

7811390 
Las Priority 
Unipessoal Lda 

  
130,00 

      
130,00 

78114 
Acçoes - 
workshop`s 1,14 1,14 1,14 

 
1,14 1,14 1,15 1,15 

 

8,00 

78116 Fenacerci 42,82 42,82 42,82 
 

42,82 42,82 42,83 42,82 
 

299,75 

78117 

Cooperativa 
Serv.Quinta Bela 
Vista 54,28 54,28 54,28 

 
54,29 54,29 54,29 54,29 

 
380,00 

7817 
Consignação de 
IRS e Iva 813,43 813,43 813,43 

 
813,43 813,43 813,43 813,42 

 

5 694,00 

782 
Descontos P. 
Pagamento 

       
24,98 

 
24,98 

7882 

Excesso Estimativa 
Encargos com 
férias 

    
1 017,12 

 
2 355,11 

 
42,74 3 414,97 

7883 
imputação de 
subsidios 

       
10 685,37 

 

10 685,37 
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788841/4
3/86 Outros Reembolsos 84,13 561,71 45,65 

 
510,40 19,51 28,02 1 400,64 

 
2 650,06 

78888 
Prescrições 
Segurança Social  7 965,57 7 965,58 7 965,58 

 
7 965,57 7 965,57 7 965,57 

  

47 793,44 

79111 Juros Obtidos 
         

0,00 

7881   14 342,08 14 823,85 14 433,62 0,00 15 793,93 13 953,86 16 290,76 18 649,39 42,74 108 330,23 

            
79111 Juros Obtidos 0,97 0,97 0,65 

 
0,65 

  
3,18 

 
6,42 

            

 

TOTAL de 
Proveitos  179 828,19 264 356,33 118 356,80 0,00 199 225,06 95 473,73 272 898,58 237 694,31 192 413,84 1 560 246,84 

            

 

DESCRITIVO 
          

Conta 
 

CAO MATA CAO SOL 
CAO BEM 

ESTAR 
EDUCA
CIONAL LAR 

INT 
PRECOCE CRI Creche 

Gaiaprende
+i TOTAL 2018 

            

 

Custo com 
Pirilampo 6 191,30 6 191,30 6 191,30 

 
6 191,30 6 191,30 6 191,30 6 191,30 6 191,30 49 530,40 

 
  

          
61 CMV 6 191,30 6 191,30 6 191,30 0,00 6 191,30 6 191,30 6 191,30 6 191,30 6 191,30 49 530,40 

  
                    

 
DESCRITIVO 

          
            

Conta 
Outros 

fornecimentos 
CAO  

MATA 
CAO 
 SOL 

CAO  
Bem Estar Educ. LAR Int. Prec. CRI 

Creche 
Pirilampo 

Gaiaprende
+i TOTAL 2018 

6221 
Trabalhos 
especializados 2 913,91 2 917,60 2 902,83 

 
2 902,29 2 898,56 2 898,59 3 303,71 

 
20 737,49 

6222 Publicidade 32,07 32,07 32,07 
 

32,07 32,08 32,08 32,07 
 

224,51 

6223 Vigilância 32,07 32,08 4 170,77 
 

26,56 20,56 20,56 1 210,86 
 

5 513,46 
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6224 Honorários 85,71 85,71 85,71 
 

85,71 85,72 85,72 6 230,75 930,00 7 675,03 

6226 
Conservação e 
Reparação 4 727,00 5 509,41 5 065,21 

 
5 820,17 200,62 111,64 9 023,93 

 
30 457,98 

6227 Serviços Bancários 38,57 39,46 26,04 
 

44,26 
  

533,44 
 

681,77 

6231 
Ferramentas e 
Utensilios 71,06 71,06 71,06 

 
1 401,19 26,02 15,97 1 669,85 52,16 3 378,37 

6232 
Livros e 
Documentação 10,60 10,60 10,60 

 
10,59 8,61 8,61 10,59 

 
70,20 

6233 
Material de 
Escritório 467,19 467,19 350,20 

 
237,50 116,79 235,20 464,88 4,25 2 343,20 

6234 Artigos para Oferta 
         

0,00 

6235 Material Didatico 
    

5,50 49,48 
  

423,35 478,33 

62381 Artigos de Higiene 31,70 31,70 31,70 
 

38,17 
    

133,27 

62382 
Artigos 
Farmaceuticos 407,56 407,56 407,56 

 
442,67 84,76 82,26 415,82 56,21 2 304,40 

62383 
Vestuario e Calçado 
P/Creche 

       
1 034,30 

 

1 034,30 

62384 
Despesa com 
Alimentação 7 573,92 10 069,69 7 578,01 

 
12 688,80 38,41 76,45 12 509,28 499,94 51 034,50 

62388 
Outras despesas 
diversas 61,16 61,16 61,16 

 
59,63 48,41 51,66 145,04 

 

488,22 

6241 Eletricidade 80,51 5 684,54 15,38 
 

5 789,86 
  

2 446,74 
 

14 017,03 

6242 Combustiveis 5 868,56 5 868,56 2 934,31 
 

2 657,39 
  

1 973,76 
 

19 302,58 

6243 Àgua 246,58 308,20 461,85 
 

493,09 
  

848,72 
 

2 358,44 

6248 Gás  770,66 963,30 578,00 
 

1 541,14 
  

1 757,90 
 

5 611,00 

6251 Deslocações 353,31 344,90 333,97 
 

922,44 3 279,45 12 735,10 307,49 
 

18 276,66 

6262 Comunicação 2 912,48 3 390,24 1 130,01 
 

1 130,01 577,87 565,17 2 213,71 
 

11 919,49 

6231/626
32/62633 Seguros 1 251,59 1 440,58 625,64 

 
480,24 240,13 240,12 1 023,56 673,92 5 975,78 

6265 Contencioso e 4,28 4,28 4,28 
 

4,29 4,29 4,29 4,29 
 

30,00 



 
Relatório de Atividades 2018 

 
 

 
01 – 2016.03.29 | Aprovação ata nº 92 da Assembleia Geral 64 / 67 
 

Notariado 

6266 
Despesas de 
representação 6,00 6,00 6,00 

    
6,00 

 
24,00 

6267 
Limpeza Higiene 
Conforto 969,81 2 256,17 1 398,67 

 
1 848,78 112,17 

 
2 851,93 52,57 9 490,10 

6268266/
626822 

Terapias assistidas, 
Passeios, ASU 

 
1 592,50 

     
1 592,50 151 102,23 154 287,23 

62681/68
68216268
24/25 

Outras Despesas 
 21,49 61,49 21,49 

 
385,08 21,50 21,50 4 676,87 5 084,68 10 294,10 

  
Despesas não 
documenadas 22,95 30,60 22,95 

 
38,25 

  
38,25 

 

153,00 

 

Total Serv. 
Externos  28 960,74 41 686,65 28 325,47 0,00 39 085,68 7 845,43 17 184,92 56 326,24 158 879,31 378 294,44 

            

            

 

Gastos com o 
Pessoal 

CAO  
MATA 

CAO 
 SOL 

CAO  
Bem Estar Educ. LAR Int. Prec. CRI 

Creche 
Pirilampo 

Gaiaprende
+i TOTAL 2018 

63111 
/63113/63

13/6314 
Remunerações 
certas 87 866,25 160 731,79 77 103,37 0,00 120 856,80 49 040,42 211 261,02 127 919,06 20 863,03 855 641,74 

63121/2/3
/4/7/9 

Remunerações 
adicionais 5 841,48 7 362,81 4 527,14 0,00 27 423,42 900,00 561,00 2 772,48 1 106,78 50 495,11 

634 Indemnizações  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 118,03 0,00 0,00 4 118,03 

6351 
Encargos 
s/remunerações 20 877,92 37 381,58 18 105,87 0,00 32 943,60 11 136,82 47 236,35 29 193,36 4 958,90 201 834,40 

6353 
Fundo de 
Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,82 0,00 164,82 

636 Seg acid trabalho 1 486,32 1 627,56 542,56 0,00 542,56 271,23 271,23 813,79 0,00 5 555,25 

6387/638
9 

Out. Gast. 
c/pessoal  366,35 439,62 146,54 0,00 146,54 73,27 73,27 241,01 0,00 1 486,60 

63 
Total Custos com 
Pessoal 116 438,32 207 543,36 100 425,48 0,00 181 912,92 61 421,74 263 520,90 161 104,52 26 928,71 1 119 295,95 
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CAO  
MATA 

CAO 
 SOL 

CAO  
Bem Estar Educ. LAR Int. Prec. CRI 

Creche 
Pirilampo 

Gaiaprende
+i TOTAL 2018 

642 

Amortizações do 
exercicio 309,96 309,96 309,95   579,63     13 038,09   14 547,59 

  
          

0,00 

68 

Outros Gastos e 
Perdas 385,45 385,45 385,44 0,00 385,14 383,13 383,16 494,20 0,00 2 801,97 

681 
Imposto Selo / 
Taxas 76,57 76,57 76,57 

 
76,57 74,57 74,57 185,63 0,00 641,05 

688326 
Donativos 
Bombeiros 34,59 34,59 34,58 

 
34,28 34,29 34,30 34,29 0,00 240,92 

68832 
Quaotizações 
Fenecerci 274,29 274,29 274,29 

 
274,29 274,27 274,29 274,28 0,00 1 920,00 

6883 Outros Gastos 
        

0,00 0,00 

            

 

Gastos/Perdas 
Financiam. 527,41 527,41 527,41 0,00 527,40 527,39 527,37 2 356,01   5 520,40 

69 Juros emprestimos 
       

1 408,17 
 

1 408,17 

6915 Outros Juros 527,41 527,41 527,41 
 

527,40 527,39 527,37 947,84 
 

4 112,23 

            

 

TOTAL CLASSE 6 152 813,18 256 644,13 136 165,05 0,00 228 682,07 76 368,99 287 807,65 239 510,36 191 999,32 1 569 990,75 

  Descritivo CAO MATA CAO SOL 
CAO BEM 

ESTAR 
EDUCA
CIONAL LAR 

INT 
PRECOCE CRI Creche 

Gaiaprende
+i TOTAL 

Proveitos Total de proveitos 179 828,19 264 356,33 118 356,80 0,00 199 225,06 95 473,73 272 898,58 237 694,31 192 413,84 1 560 246,84 

Custos Total de custos 152 813,18 256 644,13 136 165,05 0,00 228 682,07 76 368,99 287 807,65 239 510,36 191 999,32 1 569 990,75 

  Resultado Liquido  27 015,01 7 712,20 -17 808,25 0,00 -29 457,01 19 104,74 -14 909,07 -1 816,05 414,52 --9 743,91 
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Parecer da Técnico Oficial de Contas 
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Parecer do Conselho Fiscal 
 

 

No exercício das competências que lhe estão atribuídas, este Conselho Fiscal verificou toda 

a contabilidade, nomeadamente documentos, balancetes, apuramentos de resultados e 

balanço, estando os mesmos devidamente arquivados. 

 

Durante o exercício, este Conselho Fiscal acompanhou com periodicidade a regularidade 

dos documentos, verificamos e validando os mesmos. Sempre que surgia alguma duvida, 

fomos devidamente esclarecidos pela Direção com toda a clareza. 

 

Apesar das dificuldades financeiras, estamos convictos que a Direção desta Organização, 

com a ajuda e sacrifício de todos nós, conseguirá concretizar os objetivos a que se tem 

vindo a propôr para uma continua melhoria da organização Cercigaia. 

 

Assim propomos à digníssima Assembleia Geral que aprove o Relatório de Contas de 

Resultados referente ao exercício de 2018. 

 

O nosso agradecimento à Direção e a todos os colaboradores pelo trabalho desenvolvido. 

 

 

Vila Nova de Gaia, 19 de Março de 2019 

 

 


