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Enquadramento
O Conselho de Administração da Cercigaia, de acordo com as disposições legais em vigor, vem
propor a aprovação do Relatório e Contas do Ano 2021.
Como é do conhecimento geral, a situação de pandemia associada à Covid-19, limitou a participação
da organização nas atividades planeadas para este ano, contudo participamos em algumas iniciativas
para as quais fomos convidados:


Presença na tomada de posse dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões;



Oferta de 50 bicicletas pela Antero Motas;



Participação na Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões;



Entrevista do Diretor Afonso Pereira ao Jornal Gaia Semanário;



Participação na Assembleia Geral da Federação das Coletividades de Gaia;



Participação na Assembleia Geral do Crédito Agrícola;



Participação na Gala do jornal “O Gaiense”;



Presença nas cerimónias fúnebres do Vice Presidente da FENACERCI e Presidente da
Direção da Cercipeniche, Dr. Rogério Cação;



Participação na reunião sobre a descentralização de competências da área da saúde, ação
social e educação promovida pela Camara Municipal de Vila Nova Gaia;



Presença na tomada de posse da Dra. Manuela Carvalho como Diretora da Escola
Secundária Inês de Castro;



Participação em reunião na FENACERCI sobre campanha do Pirilampo Mágico;



Assinatura de protocolo de parceria com a DHL;



Presença na cerimónia de tomada de posse dos titulares dos Órgãos Autárquicos da Camara
Municipal de Vila Nova Gaia para o mandato 2021-2025;



Presença na cerimónia de tomada de posse da Assembleia de Freguesia de Canidelo;



Presença na cerimónia de tomada de posse da Assembleia de Freguesia de Santa Marinha e
Afurada:



Presença na cerimónia de tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Madalena;



Participação no 20º aniversário do Grupo Folclórico da Madalena;



Presença na Gala de Homenagem ao “Sport Clube Candalense” e “Grupo Dramático de Vilar
Paraíso” promovido pela Federação das Coletividades de Gaia;



Presença na Romagem ao Cemitério de Chouselas promovido pela Junta Freguesia de
Canidelo;



Presença na inauguração do Centro de Inclusão Social gerido pela Câmara Municipal de Vila
Nova Gaia;
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Presença na visita da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana
Mendes Godinho ao CRPG;



Participação na palestra sobre Inclusão Social do Instituto Politécnico da Maia;



Participação na inauguração da Praça Natal dinamizada pela Camara Municipal de Vila Nova
Gaia;



Participação do Diretor Afonso Pereira como orador nas “Conferências Hoje: Acção Social e
Solidariedade” promovida pelo jornal O Gaiense em parceria com a Camara Municipal de Vila
Nova Gaia;



Presença na inauguração da iluminação da árvore de Natal da Junta de Freguesia de
Madalena.

Obrigado a todos pela preciosa ajuda que nos deram nesta fase de grandes dificuldades!
“Ser diferente não é um problema, o problema é ser tratado de forma diferente.”
Ana Peláez, membro do Comité das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas com
Deficiência
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1. Princípios de Ação
Missão
Prestar serviços nos domínios da ação social, educação, ocupação e reabilitação pelo
desenvolvimento de ações que promovam a inclusão, em articulação com a comunidade.

Visão
Uma organização com qualidade, sustentável, capaz de responder às necessidades e expectativas
dos clientes e suas famílias.

Valores
Responsabilidade
Assumir um compromisso permanente com Missão da organização, na qual todos têm e
concretizam o seu papel, e são responsáveis individual e coletivamente por desenvolver a solução
mais adequada às necessidades das partes interessadas.
Ética
Atuar sempre com isenção, profissionalismo, transparência e no respeito pela confidencialidade,
privilegiando os interesses da organização e dos seus clientes sobre os próprios, no estrito respeito
pela cultura da organização.
Respeito
Compreender a individualidade, privacidade, características e condições dos clientes, colaboradores
e famílias. Reconhecer e promover os direitos fundamentais dos clientes, contribuindo para o
exercício pleno da sua cidadania.
Cooperação
Potenciar um ambiente de colaboração e ajuda mútua entre os colaboradores, clientes e parceiros
da comunidade, como forma de contribuir para uma organização mais forte e coesa.
Solidariedade
Acolher e receber de forma aberta todos os que recorrem aos serviços da organização, no respeito
pelas suas necessidades e especificidades.
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.
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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.

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.
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.
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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.
O resultado desta avaliação é traduzido por existência ou não de maus tratos, negligência e abusos
cabendo à Direção da Cercigaia a avaliação final.
A atuação da Direção será sempre dentro do decreto de lei da Proteção de crianças e jovens em perigo,
artigo 5º, 6º e 7º, lei nº147/99 de 1 setembro, do código Penal artigo 152ª – maus tratos e infração de
regras de segurança e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.
A Cercigaia desenvolveu e tem em implementação um processo em que visa informar/sensibilizar os
colaboradores, nomeadamente no que se refere à avaliação, diagnostico, prevenção e atuação perante
situações de maus tratos aos clientes.

Política de Participação e Envolvimento de Clientes e Outras Partes Interessadas
A Cercigaia considera o Cliente como essencial na sua estratégia, através de uma intervenção
focalizada na pessoa, nas suas necessidades e expectativas, respeitando o seu modelo de qualidade de
vida, o seu contributo individual, desde o planeamento das atividades e serviços até à sua avaliação e
revisão para desta forma conquistar e manter a confiança dos seus clientes. O sucesso da intervenção
passa pelo envolvimento dos clientes/famílias/significativos em todo processo.
A Cercigaia atua e procura desenvolver parcerias para responder às necessidades de recursos
existentes, aumentar a capacidade de resposta da Organização, promover a inovação e continuidade de
serviços aos clientes, estabelecendo canais de comunicação, participação e consulta com as partes
interessadas internas e externas, divulgando a política.
A Cercigaia acredita que as parcerias são essenciais para a promoção da inclusão social através da
participação dos clientes em diferentes contextos e para o desenvolvimento de uma imagem positiva das
pessoas com deficiência. O trabalho em parceria contribui para uma gestão mais aberta, participativa e
transparente.
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2. Desempenho organizacional 2021
2.1 Destaques
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;



Desenvolvimento e implementação do Plano de Contingência da Cercigaia;



Acolhimento de oito pessoas do programa de serviço cívico em articulação com o Instituto de
Reinserção Social.



Dinamização da Campanha do Pirilampo Mágico com o envolvimento de todas as partes
interessadas.

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;



Reconhecimento equitativo do desempenho de todos os colaboradores;



Mobilidade de colaboradores entre respostas sociais.



Participação dos colaboradores em formação sobre o adequado uso de equipamentos de
proteção individual nas organizações sociais promovida pelas Forças Armadas;



Participação na formação sobre voluntariado inclusivo promovido pela Pista Mágica;
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Dinamização de formação sobre a “Dor” para todos os colaboradores da Organização.

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:


Adaptação sistemática da estrutura e dos serviços com o objetivo de garantir o apoio contínuo de
clientes e famílias;



Destacamento de um colaborador da Organização para a participação nos Plenários do CLAS da
Câmara Municipal de Vila Nova Gaia.

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:


Disseminação do plano de Contingência da Cercigaia;



Apoio contínuo a todos os clientes com o objetivo de garantir a atempada identificação de
potenciais situações de abuso físico, mental e financeiros dos clientes, em face do risco
aumentado como consequência das atuais condições sociais;



Articulação continua com a Delegação de Saúde Pública do Aces Gaia.

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:


Manutenção das parcerias ativas em 2020, com a subsequente suspensão/ alteração da
atividade inerente;



Parceria com o Mercadona na disponibilização de bens alimentares;



Participação com artigos na venda de Natal a convite do Colégio Oceanus;



Participação no evento da Praça de Natal promovido pela Camara Municipal de Vila Nova Gaia;



Angariação de alimentos pela Juventude de Gaia;



Oferta de uma máquina de lavar roupa ao CAO Bem Estar pela Hisense Iberia Portugal;
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Oferta de bens alimentares pelos alunos da Escola Básica de S. Paio resultante de uma
campanha dinamizada pela Gaiense Kids.

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. A implementação
das dinâmicas que espelham este Princípio foi, obviamente, bastante comprometida durante 2021,
tendo, dentro dos possíveis, sido mantidas as dinâmicas possíveis, destacando-se:


Realização de três saídas de clientes de CAO no âmbito do projeto “Catamaran”;



Celebração do aniversário da Cercigaia pelas diferentes respostas sociais através de meios
telemáticos;



Celebração das várias festividades dentro de cada Resposta Social;



Participação de clientes na venda do Pirilampo Mágico em três estabelecimentos escolares;



Apresentação do vídeo realizado pelos clientes do Lar Residencial aos estudantes do Colégio de
Lamas por meios telemáticos no âmbito da Campanha Pirilampo Mágico;



Divulgação do vídeo realizado pelos clientes do Lar Residencial aos estudantes da Escola da
Bandeira no âmbito da Campanha Pirilampo Mágico;



Participação dos clientes e colaboradores de CAO no concurso EcoDesign promovido pela Junta
Freguesia de Canidelo;



Participação de clientes e colaboradores do CAO Mata no desafio #CleaningChallenge
promovido pelo Projeto Mares Circulares;



Participação dos clientes de CAO na oficina online dinamizada pelas Águas do Norte no âmbito
do Dia Nacional de Água;



Acolhimento de visita de estudantes do IPMAI às instalações do CAO|CACI.

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:


Adaptação constante e sistemática da metodologia de intervenção e oferta de atividade, com o
objetivo de maximizar o apoio possível de ser prestado;



Capacitação de clientes para as regras de segurança e conduta social a observar;



Disseminação do Plano de Contingência;
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Disponibilização de EPI a colaboradores e clientes;



Participação dos clientes em formação sobre o adequado uso de equipamentos de proteção
individual nas organizações sociais promovida pels Forças Armadas;



Participação de seis clientes numa palestra sobre inclusão social promovido pelo Instituto
politécnico da Maia;



Dinamização de uma atividade de música por parte de 3 voluntários do projeto VO.U.
(Associação de Voluntariado Universitário) direcionada para os clientes do Lar Residencial
(carater semanal/meios telemáticos);



Dinamização de sessões de Desenvolvimento Pessoal e Social sobre “Ferramentas para manter
a saúde psicológica”.

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
devidamente adaptado;



Funcionamento anual da Creche, com Programa de Férias no mês de julho.

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:


Acompanhamento do Plano de Atividades e Orçamento de 2021;



Certificação do Relatório de Atividades e Contas de 2020 pela CASES e validação pelas
entidades financiadoras;



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:

01 – 2021.03.25 |

11 / 55

Relatório de Atividades 2021


Envio de folhetos informativos para significativos sobre as regras e orientações a ter na
frequência de CAO|CACI;



Revisão do Manual de Políticas e Código de Ética;



Iniciada a revisão dos processos e procedimentos da Organização com o objetivo de garantir a
sua conformidade com as prática se com o referencial EQUASS Assurance;



Melhoria contínua das metodologias e articulações entre colaboradores, clientes e famílias,
visando a segurança e bem-estar de todos.

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
instituições acreditadas pelo Ministério da Educação, que apoiam e intensificam a capacidade da escola
na promoção do 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.
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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 não agrupadas 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 Gomes 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 inerência o CRI entraram num processo de reorganização e ajustamento para que
consigam responder à diversidade das necessidades e potencialidades 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.
Atualmente encontra-se em desenvolvimento o processo de transição do Centro de Atividades
Ocupacionais (CAO) para o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), em
conformidade com o disposto pela entidade financiadora e reguladora.
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.
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4. Operacionalização dos Objetivos Estratégicos Anuais
Objetivo

Indicador

Metas/ Resultados/Estado
2019

2020

2021

Índice de satisfação dos clientes

96,2%

-

 85%

97,7%

Índice de satisfação de significativos

93,7%

-

 85%

93,7%

79%

-

 60%

70%

11

-

7

1

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

35%

-

 52%

15%

Taxa de sucesso do PI (CAO/LR)

91%

-

 85%

98,2%

Sócios efetivos

156

-

 150

147

Taxa de venda de Pirilampos

97%

-

100%

73%

90,2%

-

100%

76%

Qualidade e sustentabilidade na prestação de serviços

OB1 Promover uma
abordagem
centrada nos
clientes, na sua
participação e
inclusão.

OB2 Promover a
sustentabilidade da
organização.

Taxa de clientes envolvidos em atividades
regulares na comunidade
Clientes em ASU (CAO/LR)

Taxa de venda de outros produtos (Pirilampo)

Gestão de recursos humanos
91,7%

-

 89%

93,2%

Dias férias oferecidos pela Cercigaia (avaliação
de desempenho)

195

-

197

250

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

34

-

45

0

87,5%

-

 88%

93,3%

97%

-

100%

100%

92%

-

100%

99%

92,5%

-

 90%

98%

Parceiros

53

-

53

51

Parcerias

59

-

60

56

Estruturas da comunidade envolvidas nas
atividades

38

-

30

6

100%

-

100%

100%

51

-

 55

5

79%

-

 54%

70%

38

-

 44

5

Taxa de execução do Programa de Auditorias
Internas

100%

-

100%

--

Dinâmicas de benchmarking e benchlearning

6

-

3

--

Ações de melhoria

2

-

6

--

Taxa média da avaliação de desempenho
OB3 Promover as
condições ao
desenvolvimento
dos colaboradores,
com foco no seu
desempenho e
motivação.

Índice de satisfação dos colaboradores
Taxa de execução do Plano Anual de
Formação
Taxa de colaboradores envolvidos em
formação

Parcerias na prestação de serviços
Índice de satisfação global (todas as partes
interessadas)
OB4 Promover o
envolvimento com a
comunidade.

Taxa de participação de clientes em parcerias

Comunicação e responsabilidade social [Clientes CAO/LR]
OB5 Promover o
exercício da
cidadania e a
redução das
desigualdades
sociais.

Atividades de sensibilização na comunidade
Taxa de clientes envolvidos nas atividades de
sensibilização na comunidade
Estruturas da comunidade envolvidas nas
atividades de sensibilização

Melhoria contínua e inovação
OB6 Promover a
melhoria contínua e
a inovação na
prestação de
serviços e inclusão
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Objetivo
social de clientes.

Indicador

Metas/ Resultados/Estado
2019

2020

2

-

Projetos de inovação

2021
2

2

-

4.1 Outros Indicadores (PAO 2021)
1.

Promover uma abordagem centrada nos clientes, focada na promoção de condições de
participação e segurança:


Média diária de crianças a frequentar a Creche - 48



Média diária de clientes a frequentar o CAO – (BE 7) + (CAO SOL 15 até outubro e depois
28) + (CAO Mata 10 e depois 12) + (CAO BE 12)

2.



Total de crianças apoiadas em IP - 223



Total de alunos apoiados pelo CRI - 360



Total de clientes em Lar Residencial - 9

Promover o acompanhamento da evolução da situação epidemiológica de clientes com impacto
direto no funcionamento da organização:


Total de casos suspeitos confirmados nas respostas de Creche e CAO – Creche 4 | CAO
Mata 4 | CAO BE 5


3.

Total de casos suspeitos confirmados em Lar Residencial - 9

Promover o acompanhamento da evolução da situação epidemiológica de colaboradores:


Total de casos suspeitos confirmados em colaboradores com funções operacionais - Creche
2 | CAO BE 1



Total de casos suspeitos confirmados em colaboradores com outras funções ou em regime
de teletrabalho – 1 colaborador transversal ao CAO e Lar

4.

Promover condições de apoio psicossocial e/ou a cuidados de saúde a clientes/ famílias/
significativos e/ou colaboradores em condições mais frágeis:

5.



Total de clientes/ famílias/ significativos apoiados – todos;



Total de colaboradores apoiados – acompanhamento sistemático.

Promover a avaliação da satisfação de todas as partes interessadas relativamente às medidas
de contingência, prestação de serviços e apoio promovidas durante a situação de pandemia:


Índice de satisfação de clientes, / famílias/ significativos, colaboradores e parceiros (ver
avaliação da satisfação das partes interessadas)

01 – 2021.03.25 |

15 / 55

Relatório de Atividades 2021

4.2 Análise dos resultados
A análise dos dados acima apresentados permite aferir o esforço da Organização na proteção de
clientes e colaboradores inerentes à situação de pandemia, a qual voltou a marcar o ano e,
simultaneamente, o esforço de desenvolver os serviços trabalhando para os objetivos e metas a que se
propôs. Assim, importa destacar os seguintes resultados:
 A elevada taxa de sucesso do Plano Individual (CAO e Lar), evidenciando o esforço das
equipas em manter a abordagem centrada no cliente, ainda que, a funcionar em condições
menos favoráveis;
 Os resultados significativos ao nível do absentismo de colaboradores evidenciando o
compromisso com a Organização;
 Avaliação de satisfação – os bons resultados obtidos ao nível dos clientes, famílias,
colaboradores e parceiros são reveladores do esforço da Organização em manter a qualidade
e diversidade dos serviços, apesar dos constrangimentos estruturais e conjunturais.
 A efetiva promoção de condições de participação em segurança, evidenciada pelos níveis
significativos de frequência dos diferentes serviços e respostas sociais e, simultaneamente,
pelo reduzido nível de casos positivos entre clientes e colaboradores;
 Manutenção do envolvimento e comprometimento da Direção e dos 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, bem como
ao nível do sucesso do Plano individual. Os restantes resultados, apesar de aquém do planeado,
referem-se a dinâmicas fortemente influenciadas pelas medidas de contingência associadas à
situação de pandemia, sendo, no entanto, evidente a tentativa de ativação dessas dinâmicas
sempre que adequado. O objetivo 2 foi, também, concretizado com sucesso apesar dos
resultados da Pirilampo Mágico não terem atingido os valores que se pretendia sendo, também,
afetados pela situação pandémica.



Gestão de recursos humanos – O objetivo 3 consolidou a tendência que tem vindo a ser
registada nos últimos anos a tendência registada desde 2017 ao nível da satisfação dos
colaboradores, níveis de absentismo e formação de colaboradores, registando, em termos
gerais, resultados muito positivos.



Parcerias na prestação de serviços – O objetivo 4 voltou a apresentar resultados positivos,
apesar de ser um dos mais afetados pelas medidas de contingência decorrentes da situação de
pandemia. A elevada satisfação dos parceiros revela-se como um fator positivo para a retoma
das dinâmicas de articulação com parceiros e comunidade.

01 – 2021.03.25 |

16 / 55

Relatório de Atividades 2021


Comunicação e responsabilidade social [Clientes CAO/ LR] – O objetivo 5 apresenta um
decréscimo generalizado dos seus resultados, o qual, tal como no objetivo anterior, está
diretamente relacionado com a implementação das medidas de contingência e afastamento
social.



Melhoria contínua e inovação – No objetivo 6, formalmente, apenas foi cumprido o
estabelecido ao nível dos projetos de inovação, tendo sido incido um novo projeto e dada
continuidade a um anterior. No que se refere aos restantes indicadores, apesar de terem sido
efetuadas dinâmicas de comparação de práticas, maioritariamente relacionadas com a gestão da
situação de pandemia, com outras Organizações, estas assumiram sempre um caráter informal.
Já no que se refere às ações de melhoria a implementação do plano de Contingência obrigou a
uma monitorização constante das atividades e serviços tendo sido implementadas diversas
melhorias plasmadas nas várias versões do plano em vigor ao longo do tempo. Acresce que
também se deu continuidade à implementação do Plano de Conformidade de suporte à transição
do Sistema da Qualidade para a versão 2018 do referencial EQUASS Assurance, ao abrigo do
qual tem sido revista a documentação de suporte com a consequente introdução de melhorias
nas práticas e registos associados, estando prevista a realização de auditorias aos processos
quando for finalizado o trabalho em curso e retomada a normalidade dos serviços.

Os resultados obtidos permitiram alcançar uma Taxa de Sucesso do Plano de Atividades de 80%.

5.

Intervenção Precoce

Principais Indicadores de Resultados
Indicador

2021

Resultados

Meta

Resultado

Estado

2020

2019

2018

-

147



87

87

77

Crianças em intervenção

41

223

≈

215

264

224

Crianças com PIIP

41

223

≈

215

235

216

Reuniões de equipa ELI

45

42

≈

41

42

5

5

≈

6

5

5

100%

100%

≈

100%

100%

100%

Crianças identificadas

Colaboradores
Taxa de participação de colaboradores em formação
interna/ externa

41

Análise do Desempenho
O ano de 2021 manteve-se marcado por um conjunto de desafios pessoais e profissionais, de inúmeras
aprendizagens e de melhoria contínua para os colaboradores da Cercigaia afetos à ELI Gaia Sul.
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Os colaboradores mantiveram-se flexíveis, resilientes e inovadores pois foram confrontados com a
alteração sistemática de dinâmicas em função dos casos positivos/isolamentos profiláticos das crianças
e suas famílias, com a necessidade de ajustar os canais de comunicação e a gestão entre intervir
presencialmente nos diferentes contextos e o cumprimento de todos os procedimentos de segurança de
forma a conter a propagação do Víris Sars-Cov2.
O Acordo de Cooperação estabelecido entre a Cercigaia e o Centro Distrital de Segurança Social prevê
a intervenção junto de 41 crianças e suas famílias. No entanto, e como tem sido prática habitual o
número de crianças apoiadas por parte dos técnicos da Intervenção Precoce foi muito superior uma vez
que intervém em todos as fases do processo de intervenção.
Foram referenciadas pelas diferentes entidades (Hospital, Jardim Infância, Família, Aces, Creche, e
outras ELI’s) 147 crianças. Todas as crianças e suas famílias iniciaram a intervenção com uma primeira
reunião com assistente social da equipa e outro elemento destacado.
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). Foram
realizadas 85 avaliações de equipa em diferentes modalidades (presencial, meios telemáticos ou com
um elemento da equipa presencialmente e restante equipa por vídeo-chamada).
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.
Um dos elementos da equipa esteve a realizar teletrabalho durante um período em maio e outro em
dezembro por se encontrar em isolamento/isolamento profilático. Esta orientação para realização de
teletrabalho foi uma orientação do SNIPI para as situações em que colaborador testar positivo para
Covid-19 ou ter tido contato com caso positivo.
Os técnicos da Cercigaia realizaram formação específica na sua área de formação e outras,
fundamentais para o bom exercício da sua intervenção com as crianças e suas famílias. Os técnicos
estiveram presentes em 20 formações específicas das suas áreas de intervenção.
A psicóloga da equipa dinamizou um workshop sobre “Desenvolvimento Socioemocional: Medos e
Outras Preocupações” na Creche Pirilampo Cresce dirigida aos colaboradores e Pais que frequentam
esta estrutura da Organização, e a terapeuta da fala dinamizou um workshop sobre “Desenvolvimento
fonológico da criança a partir dos 18 meses”.
Ao longo do ano foram realizadas semanalmente reuniões de equipa. A meta de reuniões não foi
atingido porque à data de definição do plano de atividades, ainda não estava definido o calendário de
interrupção da Organização. Mediante a evolução da pandemia as reuniões foram presenciais ou por
meios telemáticos. A realização das reuniões por meios telemáticos permitiu a rentabilização do tempo
útil da reunião e uma maior capacidade de escuta entre os participantes. No entanto, conduziu à perda
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de contato pessoal e de interação entre os elementos da equipa. Mensalmente foi realizada uma
reunião, por meios telemáticos, com o Núcleo de Supervisão Técnica e, na sua generalidade, foram
discutidos os procedimentos do SNIPI decorrentes do modelo de intervenção em contexto de pandemia,
esclarecimentos sobre legislação/orientações técnicas, preenchimento de formulários de parecer do
subsidio por frequência em estabelecimento de educação especial e apresentação de um estudo de
caso.

Concretização dos objetivos
Com base nos resultados acima apresentados e respetiva análise das condições de operação,
considera-se que os objetivos estabelecidos foram totalmente cumpridos.

6. Creche
Principais Indicadores de Resultados
Indicador
Grau de concretização dos objetivos do Projeto
Pedagógico

2021
Meta

Resultados

Resultado Estado

2020

2019

2018

≥ 80%

93%

≈

94%

98,6%

95%

Crianças integradas

48

48

≈

48

48

48

Clientes (crianças) com PI

48

48

≈

48

48

48

Grau de concretização dos objetivos do PI

≥ 75%

93%

≈

96%

96%

92%

Taxa de sucesso do PI da Criança

≥ 82%

100%



87%

97,9%

96%

Famílias/ significativos

48

48

≈

48

48

48

Ações realizadas com a família

13

8



11

19

17

Taxa de participação das famílias

≥ 50%

80%

≈

80%

73,4%

72%

Taxa de famílias/significativos auscultados

100%

95%



100%

100%

48

Índice de satisfação de significativos (famílias)

≥ 85%

98.1%

≈

98,5%

98,5%

98%

Colaboradores

11

11

≈

11

13

12

Reuniões entre educadores

11

11

≈

11

11

11

Reuniões de equipa

11

11

≈

11

11

11

100%

100%

≈

100%

100%

100%

Jovens integrados em ASU

≥2

0



4

4

5

Intercâmbios com o CAO da Cercigaia

≥4

1



5

19

15

Taxa de participação de colaboradores em formação
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Análise do Desempenho
O ano de 2021 foi recheado de inúmeros sucessos, muitas conquistas, mas também, da continuação de
uma dura batalha pela melhoria num sistema educativo totalmente alterado, que nos modificou hábitos e
costumes tão enraizados na Creche.
O presente relatório vem demonstrar que as mudanças/alterações e melhorias impostas, surtiram efeitos
positivos, os quais só foram possíveis devido a um esforço enorme por parte de toda a Equipa e Direção,
em manter a qualidade, de acordo com os padrões que sempre nos identificaram.
O ano letivo foi calendarizado tendo em conta o momento que estávamos a atravessar que, à
semelhança do ano anterior, nos retirou os momentos de convívio e lazer entre os nossos Parceiros e
Famílias.
Iniciámos o setembro com as 48 crianças, com idades compreendidas entre os 0 e os 36 meses e
quisemos fazer um período de acolhimento gradual e de forma acolhedora, para que as Famílias (que
não podendo entrar nas instalações) pudessem perceber o que estávamos a fazer e de que forma o seu
filho(a) se estava a sentir.
Demos prioridade às atividades e momentos no espaço exterior, para que fosse possível uma maior
interação e dinamismo entre os novos Pirilampos e os que já frequentavam a Creche.
As experiências sensoriais são, desde sempre, a forma ideal de os estimular e levá-los a entender que
estão num ambiente seguro e divertido. Como tal, quisemos “usar e abusar” destas, para garantir que o
ano letivo decorria sem grandes contratempos e da forma mais calma possível.
No entanto, entre o dia 25 de janeiro e 12 de março, voltamos a recorrer às tecnologias para
acompanhar os Pirilampos e as suas Famílias, devido a um novo confinamento decretado pelo governo.
As planificações semanais, as videochamadas, os telefonemas aos encarregados de educação, os
pequenos vídeos caseiros e a delineação de novas propostas de atividades, tendo em conta as
possibilidades de cada Família, fizeram parte desta nova fase.
Contudo, assim que regressamos, quisemos retomar as atividades (ressalvando todas as restrições que
nos eram impostas) e delineamos uma proposta muito especial para as Famílias e para os nossos
Pirilampos – “Momento Pirilampo” – que nos ajudou a terminar um ciclo de crescimento de forma
divertida, alegre e sem a “sombra” que nos tem perseguido nestes últimos tempos.
Salvaguardamos que, mais uma vez, não registamos qualquer caso positivo de COVID-19, nem da parte
da Equipa Educativa, como da Comunidade Escolar.
Continuaremos a trabalhar na perspetiva de uma melhoria constante e galopante, para fazer da Creche
Pirilampo Cresce, um local de referência num sistema educativo em transformação.

Concretização dos objetivos
Com base nos resultados acima apresentados e respetiva análise das condições de operação,
considera-se que os objetivos estabelecidos foram totalmente cumpridos.
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7.

Centro de Recursos para a Inclusão

Principais Indicadores de Resultados
Indicador

2021
Meta

Resultados

Resultado Estado

2020

2019

2018

Total de alunos - Intervenção individual/grupo

 360

360



366

321

401

Total de alunos – intervenção de retaguarda/
consultoria

 30

74



64

--

--

Alunos auscultados na avaliação da satisfação

 180

262



--

156

249

Grau de satisfação de alunos

 90%

92%



--

98%

96%

Significativos (famílias) auscultados na avaliação da
satisfação

 180

103



168

110

180

Grau de satisfação de significativos (famílias)

 85%

89%

≈

92%

89%

92%

Docentes auscultados na avaliação da satisfação

≥ 150

176



95

135

180

Grau de satisfação de docentes

 85%

95%

≈

95%

93%

95%

16

13



22

16

7

 85%

97%

≈

94%

93%

90%

16

16

≈

16

16

16

100%

100%

≈

100%

100%

98,9%

115

117

≈

118

97

--

 20

27



11

31

--

 282

365



355

265

--

 30

34

≈

53

37

--

129

135

≈

135

111

--

 20

35



22

54

--

 387

459



477

449

--

 30

14



13

68

--

163

175



158

127

--

 20

11



8

26

--

 288

246



373

369

--

 30

15



11

64

--

 28

38



26

27

--

Órgãos de Gestão auscultados na avaliação da
satisfação
Grau de satisfação de Órgãos de Gestão
Planos de Ação 2020/2021
Grau de implementação dos Planos de Ação
Psicologia – total de alunos acompanhados
(individual/grupo)
Psicologia – total de alunos acompanhados
(retaguarda/consultoria)
Psicologia - Consultoria (TT; DT, DEE, Alunos,
materiais e outros)
Psicologia - Consultoria (Reuniões EMAEI)
Terapia da Fala – total de alunos acompanhados
(individual/grupo)
Terapia da Fala – total de alunos acompanhados
(retaguarda/consultoria)
Terapia da Fala - Consultoria (TT; DT, DEE, Alunos,
materiais e outros)
Terapia da Fala - Consultoria (Reuniões EMAEI)
Terapia Ocupacional – total de alunos
acompanhados (individual/grupo)
Terapia Ocupacional – total de alunos
acompanhados (retaguarda/consultoria)
Terapia Ocupacional - Consultoria (TT; DT, DEE,
Alunos, materiais e outros)
Terapia Ocupacional - Consultoria (Reuniões
EMAEI)
Fisioterapia – total de alunos acompanhados
(individual/grupo)
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Indicador

2021

Resultados

Fisioterapia - Consultoria (TT; DT, DEE, Alunos,
materiais e outros)

5

162



74

8

--

Fisioterapia - Consultoria (Reuniões EMAEI)

4

4

≈

6

0

--

 75%

83%

≈

77,8%

82%

75%

7

10



--

--

--

Grau de concretização dos objetivos do PIT

 75%

86%



--

--

--

Taxa de sucesso do PIT

 75%

88%



--

--

--

Total de Agrupamentos e Escolas não Agrupadas
que participam nas dinâmicas de consultoria sobre
temáticas pré-definidas

8

1



2

--

--

Total de dinâmicas de consultoria sobre temáticas
pré-definidas realizadas

8

2



3

--

--

Colaboradores

14

14

≈

15

17

17

Reuniões de equipa

36

39



35

36

32

100%

≈

100%

100%

100%

Taxa de Sucesso do Plano de Intervenção
Alunos com PIT

Taxa de participação de colaboradores em formação
interna/ externa

 95%

Análise do Desempenho
O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da Cercigaia, no ano letivo 2020/2021, deu continuidade às
parcerias estabelecidas com 13 agrupamentos de escolas e 3 escolas não agrupadas, no concelho de
Vila Nova de Gaia.
Em virtude da situação pandémica, este foi mais um ano letivo atípico, com alteração do calendário
escolar e um período de suspensão da atividade letiva presencial. A equipa, em articulação com a
EMAEI de cada AE/E deu resposta às diferentes necessidades de acordo com a organização dos AE/E,
com uma intervenção presencial e/ou por meios telemáticos.
A intervenção dos técnicos do CRI, manteve a orientação preconizada das três modalidades: apoio de
consultoria, apoio em grupo e apoio individual, enquadrado no modelo de educação inclusiva, Decreto-lei
nº54/2018.
A equipa acompanhou ao longo do ano letivo, 360 alunos, em apoio individual e/ou de grupo. Foram
elaborados 334 planos de intervenção, tendo o Grau de Concretização dos Objetivos do Plano de
Intervenção atingido os 83%.
Em apoio de consultoria, foram acompanhados 74 alunos, que correspondem a avaliações
especializadas a alunos identificados pela EMAEI, em uma ou mais valências para auxiliar na definição
ou revisão das medidas educativas de apoio à educação inclusiva; definição de estratégias e objetivos
de intervenção e alunos com acompanhamento indireto ao longo do ano letivo.
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Foram desenvolvidos em dois agrupamentos de escolas e uma escola não agrupada, 10 Planos
Individuais de Transição (PIT) em contexto de escola, com atividades de caracter funcional. O Grau de
Concretização dos Objetivos do PIT foi de 86%.
Foram realizados dois momentos de formação (2 e 16 junho) no AE Gaia Nascente, destinada aos
docentes titulares/diretores de turma, educadores de infância e docentes de educação especial, com
uma temática ajustada às necessidades identificadas pelo Agrupamento, a saber, “O Desenvolvimento
da Linguagem... da oralidade à escrita”.
A equipa, constituída por 14 técnicos, nas áreas de psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional e
fisioterapia, reuniu, semanalmente, tendo sido registadas 39 reuniões, distribuídas entre um regime
presencial ou por videochamada.
A taxa de participação dos colaboradores em formação foi atingida, uma vez que todos os técnicos
realizaram formação interna e/ou externa.

Concretização dos objetivos
Com base nos resultados acima apresentados e respetiva análise das condições de operação,
considera-se que os objetivos estabelecidos foram totalmente cumpridos.

8. Centro de Atividades Ocupacionais
Principais Indicadores de Resultados
Indicador

2021

Resultados

Meta

Resultado

Estado

2020

2019

2018

62

62

≈

62

62

62

Clientes envolvidos nas dinâmicas de
Desenvolvimento Pessoal e Social

≥ 20

23

≈

20

25

-

Clientes envolvidos nas dinâmicas de Treino de
Empowerment

≥ 15

36



15

14

-

Colaboradores

19

19

≈

19

20

19

Reuniões de equipa técnica (CAO Sol e CAO Mata)

≥6

8



4

1

5

Reuniões de equipa técnica (CAO Bem-Estar)

≥6

2



3

3

7

Reuniões gerais da RS – CAO Bem-Estar

≥ 35

35

≈

41

41

41

Reuniões conjuntas CAO Sol e CAO Mata

≥6

3



12

19

1

100%

100%

≈

100%

100%

74%

Clientes protocolados

Taxa de participação de colaboradores em formação
interna/ externa

Análise do Desempenho
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Durante o ano de 2021 as dinâmicas de funcionamento do CAO|CACI foram sendo ajustadas às
orientações resultantes da evolução da situação pandémica. De final de janeiro a final de abril o
CAO|CACI, por determinação do Governo de Portugal, esteve encerrado. Durante este período foi
realizada articulação entre a equipa técnica e as famílias, de forma a avaliar as necessidades e tomar
diligências necessárias – partilha de informação relevante, articulação com serviços da comunidade,
dinamização de atividades para o domicílio e fornecimento de refeições.
Foi mantido o funcionamento de CAO sem cruzamento entre as diferentes estruturas, ou seja CAO Sol,
CAO Mata, CAO Bem Estar e CAO_Lar. A dinâmica de CAO_Lar será explorada no capítulo do Lar
Residencial. O limite de capacidades nos diferentes espaços físicos foi sendo ajustado, com a orientação
da Delegação de Saúde Pública:


CAO Sol: De abril a outubro capacidade máxima de 15 clientes. A partir de outubro capacidade
máxima de 28 clientes;



CAO Mata: De abril a outubro capacidade máxima de 10 clientes. A partir de outubro capacidade
máxima de 12 clientes;



CAO BE: Manteve a capacidade máxima de 12 clientes.

De acordo com o número de clientes a frequentar foram ajustados os grupos de trabalhos
clientes/monitores, bem como os horários das refeições.
A nível do Plano Individual, e tendo em conta, todos os constrangimentos e as dinâmicas
implementadas, foram traçados objetivos mais direcionados para a preservação do bem-estar físico
(prevenção do contágio e manutenção das capacidades neuromotoras) e bem-estar emocional com o
desenvolvimento das atividades ajustadas aos gostos e motivação dos clientes.
Os planos de atividades ocupacionais foram ajustados conforme o grupo de jovens presente no
momento, de acordo com as orientações preconizadas pela DGS e Delegação de Saúde Pública e
privilegiando o desenvolvimento de atividades no exterior, atividades de maior interesse dos clientes e
atividades que possam ser desenvolvidas individualmente.
Sempre que surgiu oportunidade os clientes participaram em atividades dinamizadas por meios
telemáticos. Foram, também, realizadas algumas atividades no exterior sempre que se encontravam
garantidas as regras de segurança relacionadas com a pandemia:



Participação na semana de atividades integrada na comemoração do Dia Internacional da
Juventude dinamizado pela Casa da Juventude de Vila Nova Gaia;



Participação do CAO na oficina online organizada pelas Águas do Norte no âmbito do Dia
Nacional da Água;



Visita do CAO Sol ao Cantinho das Aromáticas e oferta de tabuleiros de plantas à Cercigaia;



Participação do CAO no concurso EcoDesign promovido pela Junta Freguesia de Canidelo;



Participação do CAO Mata no projeto Mares Circulares no desafio #CleaningChallenge que
consistiu na recolha de lixo do jardim junto às instalações do CAO;
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Participação de seis clientes numa palestra sobre inclusão social promovido pelo Instituto
politécnico da Maia;



Acolhimento de visita de estudantes do IPMAI às instalações de CAO|CACI.

Na primeira quinzena de agosto o CAO Sol e CAO Mata planearam duas semanas de atividades lúdicas
e os os clientes manifestaram muito agrado em participar.
Durante o mês de outubro decorreu a campanha do Pirilampo Mágico. Apesar de ter sido realizada a
articulação com diversos estabelecimentos escolares, não foi possível realizar as habituais atividades de
sensibilização devido aos planos de contingência das estruturas. Os clientes participaram em três
vendas de Pirilampo Mágico (Colégio Flori, Escola Básica D. Pedro I e EB1/JI S.Paio).
A partir de novembro foi retomada a atividade de Catamaran com carater semanal e rotativa de forma a
possibilitar a participação do maior número de clientes. Também, em novembro, foi retomado uma das
Atividades Socialmente Útil na creche Pirilampo Cresce direcionado para o apoio às crianças em sala.
Ao nível de CAO| CACI os resultados foram os seguintes:
CAO SOL

CAO Mata

CAO Bem Estar

Taxa execução atividades

62,8%

75,7%

91,8%

Grau concretização Objetivos

93,5%

78,.7%

93,3%

O CAO Sol atingiu uma taxa de execução das atividades de 62,8% no ano de 2021 o que reflete o facto
de os clientes terem estado ausentes durante longos períodos de tempo face às questões da Pandemia
por Covid-19, por imposição das diretrizes gerais da Direção Geral da Saúde ou por opção dos
significativos. No entanto, o grau de concretização dos objetivos neste mesmo ano atingiu 93,5% o que
revela uma maior aproximação a proposta dos objetivos às competências dos clientes.
No CAO Mata não se verificou uma concretização dos objetivos tão alta uma vez que para a maioria dos
clientes foi desafiante o cumprimento das regras de segurança relacionadas com a Covid19. Esta
dificuldade está relacionada com as competências individuais de cada um e com o espaço físico em que
estão integrados e que por si só dificulta o cumprimento das regras de distanciamento.

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

CAO
Bem-Estar

Mata

Sol

X

X

X

Expressão Corporal

X

X

Cinema

X

Treino de Empowerment

Culinária

X

X

X

Jardinagem

X

X

X
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Atividades

CAO
Bem-Estar

Mata

Sol
X

Lavandaria
Manualidades

X

X

X

Música

X

X

X

Música – Karaoke

X

Informática

X

X
X

Jogos de mesa

X

X

CAO Bel

X

X

Atividades de Vida Diária

X

X

Relaxamento

X

X

Sensações

X

Atelier do Conhecimento

X

X

X
X

ASU
Terapia Ocupacional

X

X

X

Caminhada

X

X

X

Catamaran

X

X

X

As reuniões de equipa (Equipa Técnica, Monitores e Vigilantes) do CAO Sol e CAO Mata não foram
realizadas tal como estava previsto, uma vez que foi necessário realizar reuniões frequentes informais de
acordo com as necessidades identificadas ao nível de funcionamento.
Relativamente ao Voluntariado manteve-se a colaboração da voluntária de carater regular e de apoio
direto aos clientes de CAO|CACI.
Durante o ano 2021 foram implantadas todas as estratégias para evitar possíveis contágios. Dos
colaboradores de CAO|CACI três testaram positivo para Covid 19, dos clientes e nove clientes. Convém
realçar que estes dados referem-se a clientes que frequentam diferentes espaços físicos de CAO e que
testaram positivo à Covid 19 em diferentes momentos, relacionados com surtos no em contexto de
domicílio.
Para a concretização dos objetivos gerais da resposta social, contou com a seguinte Equipa: uma
psicóloga, duas assistentes sociais (uma assistente social esteve em regime de teletrabalho) uma
fisioterapeuta, uma terapeuta Ocupacional, nove monitores de Atividades Ocupacionais e cinco vigilantes
(uma das monitoras de atividades ocupacionais esteve ausente por licença de maternidade). A equipa de
CAO|CACI foi gerida de forma a garantir o funcionamento do CAO_Lar entre as 09H00 e as 17H00. A
assistente social, fisioterapeuta, psicóloga e terapeuta ocupacional são transversais a outras respostas
sociais da organização.
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Outros indicadores a destacar:
Indicador
Total de clientes

2021
Meta

Resultados

Resultado Estado

2020

2019

2018

62

63

≈

63

66

68

Saídas de clientes

-

2

-

1

3

6

Candidatos em lista de espera

-

46

-

46

40

43

Candidatos informados sobre outras opções da
comunidade (listagem)

-

46

-

46

40

43

Taxa de respostas a inscrições realizadas no
período de 5 dias

-

100%

-

100%

100%

100%

Novos clientes

-

1

-

1

3

6

Contratos estabelecidos

-

63

-

63

66

66

Rescisão de contratos

-

2

-

1

3

6

Mudança de residência

-

-

-

0

-

1

Inadaptação à organização

-

-

-

0

-

1

Motivos pessoais

-

-

-

1

3

2

Outros motivos

-

2

-

0

1

2

Taxa de rescisão de contratos

-

3,2%

-

1,61%

4,5%

9,7%

Ocorrências

-

1

-

1

8

15

Emergência

-

-

-

0

-

3

Comportamental

-

-

-

0

8

10

Saúde

-

1

-

1

-

2

Outros

-

-

-

0

-

-

Foi mantido o número de clientes protocolados com o Centro Distrital de Segurança Social do Porto.
Durante o ano de 2021 verificou-se duas rescisões de contrato por motivos pessoais e algumas Famílias
optaram por manter, durante determinados períodos, os seus familiares mais resguardados no domicílio.
O número de candidatos em Lista de Espera diz respeito a inscrições realizadas em 2021 e em anos
anteriores. O número referente a candidatos informados sobre outras opções da comunidade (listagem)
diz respeito a inscrições formalizadas em 2021.
Verificou-se no CAO Sol uma ocorrência relacionada com saúde.
No cumprimento dos objetivos gerais desta resposta social, na prossecução na manutenção do bemestar físico e emocional, verificou-se a mobilização dos serviços abaixo identificados, ajustado às
condições de frequência impostas pela entidade reguladora e orientações da DGS, nomeadamente:
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Serviços Mobilizados

Periocidade 2021

Atividades Estritamente Ocupacionais

Diária

Atividades bem-estar e lazer

Diária

Atividades Lúdico Terapêuticas

Semanal

Atividades Desenvolvimento Pessoal e Social

Semanal

Refeições

Diária

Apoio na Refeição

Diário

Administração Terapêutica

Diária

Transportes

Diário

Apoio Psicossocial

Diário

Concretização dos objetivos
Com base nos resultados acima apresentados e respetiva análise das condições de operação,
considera-se que os objetivos estabelecidos foram totalmente cumpridos.

9. Lar Residencial
Principais Indicadores de Resultados
Indicador

2021

Resultados

Meta

Resultado

Estado

2020

2019

2018

Clientes protocolados

12

12

≈

12

12

12

Clientes de carácter permanente

9

9

≈

9

9

10

Acolhimentos temporários

≥ 10

2



7

62

53

Clientes auscultados - avaliação da satisfação

≥9

5



-

7

7

≥ 85%

91%

≈

-

96.4%

94.4%

13

14

≈

15

14

11

Reuniões gerais da RS

≥ 10

7

≈

10

10

10

Taxa de participação de colaboradores em formação
interna/ externa

100%

100%

≈

100%

100%

100%

Grau de satisfação de clientes
Colaboradores

Análise do Desempenho
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O Lar Residencial “Casa da Encosta” continuou, no ano de 2021, a compadecer de várias mudanças ao
nível do seu modelo de funcionamento, devido à pandemia Covid-19, o que provocou algum impacto nos
seus residentes, colaboradores e familiares de clientes. Porém, com as devidas adaptações, foram
cumpridos na integra, as ações e atividades previstas no seu Plano de Atividades.
A política do Conselho de Administração da Cercigaia, ao longo do ano, pautou-se por disseminar e
cumprir, na “Casa da Encosta”, as normas e orientações das Autoridades Governamentais,
nomeadamente as orientações do Governo, Direção Geral de Saúde, Autoridade de Saúde Pública
Local, Proteção Civil e Instituto de Solidariedade e Segurança Social.
Ao longo de todo o ano de 2021, o Lar Residencial manteve um acompanhamento de grande
proximidade com as Médicas de Saúde Pública da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de
Centros de Saúde Grande Porto VII – Gaia, para a tomada de todas as decisões relativamente à
mudança e/ou abrandamento das medidas de proteção contra Covid-19, que foram sendo publicadas no
decorrer do ano, aplicadas às caraterísticas específicas do nosso espaço físico e caraterísticas dos
clientes.
A salientar que, ao longo de todo o ano, não ocorreu nenhum surto Covid-19 na “Casa da Encosta”,
sendo detetado apenas 1 caso positivo numa colaboradora em dezembro.
O número de clientes protocolados com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social permaneceu o
mesmo, sendo que nove clientes usufruem dos serviços com caráter permanente.
Os acolhimentos de caráter temporário (2) foram muito menores do que o previsto, devido às
características do espaço físico do Lar Residencial que não se compatibilizavam com algumas das
Medidas Extraordinárias de resposta à epidemia do Coronavírus – Covid-19 que permaneceram
implementadas ao logo do ano, em Lares Residenciais.
Com vista a promover a qualidade de vida de todos os clientes de Lar Residencial, todos viram
implementado o seu Plano Individual (PI), nas instalações na “Casa da Encosta”, sendo dada
continuidade ao enquadramento diurno dos clientes, entre as 9h e as 17h. Este período específico
(CAO|Lar) que surgiu com o objetivo de diminuir, ao máximo, o risco de contágio do coronavírus covid19, foi dinamizado por 2 Monitoras de Atividades Ocupacionais e 1 Auxiliar de Lar Residencial.
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 a ambas as
Respostas Sociais.
Assegurar uma resposta qualificada aos desafios colocados pelos clientes e principalmente pela
necessidade da reorganização das equipas e procedimentos de trabalho exigiu, por parte de toda a
Equipa de colaboradoras, 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 de Bem-Estar), Terapeuta Ocupacional
(a tempo parcial; comum à Resposta Social de CAO do Sol, CAO da Mata e CAO de Bem-Estar),
Fisioterapeuta (a tempo parcial; comum à Resposta Social de CAO do Sol, CAO da Mata e CAO de
01 – 2021.03.25 |

29 / 55

Relatório de Atividades 2021
Bem-Estar), Animadora Sociocultural (3 horas/semana) e 9 Auxiliares de Lar Residencial (a tempo
inteiro).
As reuniões gerais do Lar Residencial, bem como as reuniões de Equipa Técnica foram realizadas,
maioritariamente on-line, e 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 interna e
externa, relevantes para as suas funções, adaptando-se às novas tecnologias (plataformas on-line).
Foi grande preocupação, no decorrer do ano, assegurar nestes momentos uma comunicação de boa
qualidade e um grande esforço para a atualização constante da situação pandémica a nível nacional,
territorial e das medidas de prevenção e combate ao coronavírus Covid-19, que em termos comunitários,
institucionais e pessoais.
O Plano de Atividades no Exterior do período de férias dos clientes de Lar Residencial previsto, não se
pode concretizar na comunidade, mas foi realizado um Plano de Atividade alternativo em que a Equipa
do Lar Residencial fez com que os residentes experienciassem sensações visuais, gastronómicas,
linguísticas e musicais multiculturais através de uma “Volta ao Mundo” a países escolhidos pelos
clientes. Paralelamente, foram realizadas outras atividades sugeridas pelos clientes que foram ao
encontro do lema “Férias no Lar Residencial… é Bestial!”
Apesar das restrições impostas pelas normas da DGS, ao nível da participação na comunidade, todas as
Festividades anuais foram celebradas (Ano Novo, Carnaval, Dia de São Valentim, Dia da Mulher,
Páscoa, Santos Populares, Halloween, Natal, entre outros), bem como, as actividades realizadas
diariamente com os clientes no sentido de um maior ajuste e interesse para o envolvimento de todos os
clientes do Lar Residencial, assim sendo participaram em actividades como yoga, massagem,
meditação, jogos de mesa, jogos de água, culinária com elaboração de patés, salamés, bolo e bolacha
na caneca, smoothies, entre outros e ainda passagens de modelos.
Ainda a salientar algumas atividades, realizadas com e na comunidade, que de forma direta ou indireta
promoveram o contacto dos clientes com o exterior:


ao nível da Campanha do Pirilampo Mágico – realização de um vídeo de apresentação que
chegou a várias organizações – escolas, colégios, Centros de Dia e ERPI´s da comunidade para a
dinamização da Campanha;



atividade de intercâmbio on-line através de videochamada com a apresentação da encenação do
Conto do Pirilampo Mágico com o Pré-escolar do Colégio de Lamas;



atividade de intercâmbio com a Direção Municipal para a Inclusão Social do Município de Gaia
(Projeto PIC) através de vários encontros, via videochamada, alusivos à Festividade dos Santos
Populares, com a realização de Marchas Joaninas;



realização de Passeios na Orla Marítima e ida ao café;



participação em videochamadas com colegas de diferentes Respostas Sociais para a
comemoração de dias ou épocas festivas;
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participação no Projeto VO.U Ser Melhor Que um Prozac, dinamizado pela Associação de
Voluntariado Universitário, em regime semanal, com uma atividade de Música, via videochamada;



participação no dia das boas acções com a colaboração das voluntárias do projecto VO.U Cuidar

Ainda na prossecução da necessidade de manter os laços entre os clientes e os seus familiares e entes
queridos, foram criadas condições para se manter a proximidade. Várias formas se encontraram,
destacando-se as visitas no Lar de acordo com o Plano de Visitas em vigor, a incrementação de
videochamada de caráter regular de acordo com as necessidades manifestadas pelos clientes e pelos
familiares e até a visita acompanhada, ao exterior, de clientes para visitar o seu familiar com caráter
qinzenal.
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, e até mesmo a intensificação, das
atividades programadas, com a exceção das atividades na Comunidade, que foram as seguintes:
Atividades

Periocidade 2021

Alojamento (permanente ou temporário)

Diária

Cuidados de Higiene Pessoal

Diária

Cuidados de Imagem

Diária

Apoio Psicossocial

Diária

Treino de Empowerment

Diária

Atividades lúdicas (inclui socioculturais)

Semanal

Atividades na Comunidade

De acordo com oportunidade

Refeições

Diária

Apoio na Refeição

Diária

Tratamento de Roupa

Diária

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:
Indicador

2021

Resultados

Meta

Resultado

Estado

2020

2019

2018

Total de clientes

-

21

-

21

20

20

Novos clientes

-

0

-

1

1

1

Candidatos em lista de espera

-

56

-

53

47

44

Candidatos informados sobre outras opções da
comunidade (listagem)

-

56

-

53

47

44
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Indicador

2021

Resultados

Contratos estabelecidos (inclui temporários)

-

21

-

21

20

20

Rescisão de contratos

-

0

-

0

1

1

Inadaptação à organização

-

0

-

0

1

-

Outros motivos

-

0

-

0

-

1

Taxa de rescisão de contratos

-

0

-

0

5%

5%

Taxa de respostas a inscrições realizadas no período
de 5 dias

-

100%

-

100%

100%

100%

Ocorrências

-

12

-

15

6

22

Emergência

-

1

-

0

1

2

Comportamental

-

9

-

11

5

16

Saúde

-

2

-

4

-

4

Outros

-

-

-

-

-

-

Em 2021, o total de clientes permaneceu o mesmo. O número de candidatos em Lista de Espera passou
a ser 56, evidenciando um ligeiro aumentou da procura, por parte dos significativos, desta Resposta
Social, face aos anos anteriores.
Ao longo do ano, registaram-se doze ocorrências no Lar Residencial. Destas, nove são do foro
comportamental, e foram preconizadas por um cliente que revelou maior instabilidade emocional perante
as alterações das rotinas do dia a dia para fazer face às medidas de prevenção contra a Covid-19.
Todas as ocorrências foram intervencionadas no momento, analisadas pelo Gestor de PI do cliente que
tomou as medidas adicionais necessárias, tendo levado ao reforço da articulação com os diferentes
serviços de saúde disponíveis na comunidade e consultas da especialidade ajustadas a cada situação
específica.

Concretização dos objetivos
Com base nos resultados acima apresentados e respetiva análise das condições de operação,
considera-se que os objetivos estabelecidos foram totalmente cumpridos.
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10. Projeto de Parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Principais Indicadores de Resultados
Indicador

2021

Resultados

Meta

Resultado

Estado

2020

2019

2018

Total de alunos envolvidos nas atividades de pré
escolar, 1º, 2º e 3º Ciclo

≥ 67

68

≈

17

--

--

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

2

2

≈

3

--

--

≥ 50

38



28

127

146

Total de crianças/jovens com frequência nas
Atividades de Interrupção Letiva
Índice de satisfação de significativos (famílias)

≥ 90%

96,4%



92%

89%

90%

Índice de satisfação da Equipa

≥ 80%

90,3%



84%

81%

83%

Análise do Desempenho
O Programa Educativo Gai@prende +i, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, apresenta atividades
direcionadas a todas as crianças/jovens que tenham necessidades educativas (NE), matriculados nos
estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Nova de Gaia.
No ano letivo 2020/2021, foi dada continuidade à parceria, com o desenvolvimento das ações previstas,
que foram ajustadas de acordo com alteração do calendário escolar e um período de suspensão da
atividade letiva presencial. As atividades de Dança e de Manualidades de acordo com a orientação da
coordenação do Programa desenvolveram a sua atividade em regime presencial e/ou por meios
telemáticos. A atividade de Dança foi dinamizada com alunos do pré escolar, 1º, 2º e 3º ciclo (em
Unidade). A atividade de Manualidades foi dinamizada com alunos do 2º e 3º ciclo em contexto de
Unidade. Semanalmente, usufruiram destas atividades 68 alunos.
Em virtude da situação pandémica nacional de Covid-19, as atividades de interrupção letiva do Natal de
2020 e da Páscoa de 2021 foram canceladas. Realizaram-se as Atividades de Verão de 2021, com
frequência de 38 crianças/jovens. A organização e dinamização destas Atividades, em função da
situação pandémica sofreu algumas alterações, nomeadamente na redução do número de inscrições de
crianças/jovens, redução do número de alunos por sala, tendo sido necessário a criação de mais grupos.
As atividades foram restritas, nomeadamente as desenvolvidas na comunidade. Foi desenvolvido um
Plano de Contingência com todos os procedimentos a adotar pelos colaboradores, pais, crianças/jovens,
na higienização das instalações da EB Fernando Guedes, nas saídas à comunidade e no transporte
diário das crianças/jovens.
Avaliação da Satisfação das Famílias e dos Colaboradores, referente às Atividades de Verão foi
efetuada através do Google forms. O índice de satisfação das Famílias,96,4%, foi muito significativo,
tendo sido o valor mais elevado obtido desde o início do Programa, constituindo um indicador muito
relevante da importância desta iniciativa para crianças/ jovens e famílias e, simultâneamente, da
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capacidade que a equipa revelou em ultrapassar as limitações decorrentes da situação pandémica e em
proporcionar um sentimento geral de segurança.
O índice de satisfação dos Colaboradores, 90,3%, sendo também um indicador significativo que a equipa
foi capaz de ultrapassar o desafio acrescido da situação pandémica.
Foi elaborado um artigo em formato digital, “Como Usar a Máscara com Segurança (Uso da Máscara?
Sim, para o Bem de Todos!) (Uso de Máscara? Sim, para Proteção de todos!) que foi disponibilizado
pela autarquia aos agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, no sentido de ser partilhado junto
dos professores, pessoal não docente e pais.
Manteve-se uma articulação, regular, com os responsáveis por este Programa na autarquia, assim como,
com as outras instituições parceiras.

11. Serviços de Suporte
11.1 Gestão de Transportes
O serviço de transporte deu resposta:
 Clientes de CAO nas deslocações entre casa e Cercigaia. A partir de setembro foram retomadas
algumas atividades na comunidade, como por exemplo, Catamaran de carater semanal;
 Clientes de Lar Residencial nas deslocações necessárias à promoção do seu bem-estar
(acompanhamento médico) e nas deslocações para a atividade de Catamaran;
 Clientes da Creche no âmbito de saídas à comunidade;
 Deslocações de técnicos das diferentes respostas sociais.
Em termos de resultados, apresentamos no quadro
Indicador

abaixo os principais indicadores:
2021
Meta

Resultados

Resultado Estado

2020

2019

2018

Clientes abrangidos pelo serviço de transportes

-

72

-

63

62

265

Taxa de clientes abrangidos pelo serviço de
transportes

-

100%

-

100%

100%

100%

Requisições de viaturas

-

226

-

116

553

445

Taxa de requisições de viaturas satisfeitas

-

100%

-

100%

100%

100%

Situações registadas durante o serviço de transportes

-

0

-

0

3

2

11.2 Nutrição e Alimentação
No decorrer do ano de 2021 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;
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Lar Residencial: Pequeno almoço, reforço da manha, almoço, lanche, jantar e ceia;
Colaboradores: Almoço.
Foram contabilizadas e servidas um total de 30.959 refeições. O numero de refeições aumentou por
relação ao ano anterior uma vez que ao longo do ano aumentou gradualmente o numero de clientes a
frequentar diariamente o CAO|CACI (de acordo com as orientações da Delegação de Saude Publica do
AcEs Gaia).
Relativamente aos clientes foram avaliadas, juntamente com os seus responsáveis legais, as
especificidades alimentares, e foram introduzidas todas as alterações necessárias.

12. Outros Resultados
12.1 Continuidade dos Serviços/ Barreiras ao Acesso
Serviços com continuidade para 2022
 Serviço Intervenção Precoce
 Creche
 Centro de Recursos para a Inclusão
 Centros de Atividades Ocupacionais
 Lar Residencial
 Parceria com CMG – Gaiaprende+i

Principais Barreiras ao acesso

 Mantêm-se as dificuldades financeiras da organização, transversais ao sector, as quais se
agravaram com o aumento de custos inerente à gestão da situação de pandemia. Acresce que,
apesar de ser evidente a necessidade de rever alguns dos Acordos de Cooperação, a
centralização da análise das solicitações e o elevado tempo de análise das candidaturas
efetuadas via PROCOOP, muitas vezes sem resposta, também contrbumem para um acentuar
de dificuldades;

 Mantem-se a necessidade de intervenção e melhorias ao nível das instalações, o que, por vezes,
condiciona o desenvolvimento de algumas dinâmicas;

 A situação de pandemia acentuou as dificuldades de garantir condições equitativas no acesso a
apoios e participação das pessoas com deficiência e/ou incapacidade, evidenciada pela falta de
oferta de soluções tecnológicas que permitam o acompanhamento/ apoio de modo não
presencial, a falta de literacia digital de clientes e famílias, às quais acrescem um elevado tempo
de restrições sociais, com o subsequente retrocesso nas competências dos clientes e dinâmicas
de apoio à inclusão social.
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12.2 Gestão de Sugestões e Reclamações
No decorrer de 2021 e tendo em conta a necessidade de continuidade de adaptação do funcionamento,
as ações de melhoria foram implementadas de acordo com as necessidade, não havendo lugar a registo
e contabilização.
As sugestões foram apresentadas através do sistema de avaliação da satisfação de partes interessadas.
Assim, foram apresentadas três sugestões por colaboradores, duas sugestões por famílias de
CAO|CACI, uma sugestão por parte de colaboradores que integraram o projeto Gai@prende +i e três
sugestões por parte das famílias das crianças de creche. Os clientes CAO|CACI apresentaram treze
sugestões/comentários relacionados com o desejo partilhado de voltarem a usufruir de toda a oferta de
atividades da organização.
Foram apresentados dois elogios por parte de colaboradores, um elogio de família de CAO|CACI, três
elogios dos colaboradores que integraram o projeto Gai@prende +i, quatro elogios das famílias das
crianças que integram o projeto Gai@prende +i, sete de famílias da Creche.
Não foi apresentada qualquer reclamação.

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 respostas sociais os questionários foram ap licados

em

Avaliação Satisfação Famílias - Creche

x

Tratamento e Divulgação da Avaliação Satisfação - Creche
Avaliação Satisfação CRI – Órgãos de Gestão, Docentes,
Famílias, Alunos

x
x

x

x

Tratamento e Divulgação da Avaliação Satisfação - CRI

x

Avaliação Satisfação Colaboradores

x

Avaliação Satisfação CAO – Clientes e Significativos

x

Avaliação Satisfação Parceiros

x

Tratamento e Divulgação da Av. Satisfação Colaboradores,
CAO e Parceiros

01 – 2021.03.25 |

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

diferentes momentos do ano.

x

36 / 55

Relatório de Atividades 2021

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 o Sistema Nacional de
Intervenção Precoce não autoriza a avaliação da satisfação de forma diferenciada.
Assim, ao nível das diferentes partes interessadas, foram obtidos os seguintes resultados principai s:
Indicador

2021

Resultados

Meta

Resultado

Estado

2020

2019

2018

Índice de satisfação de significativos – Creche

≥ 85%

98,1%

≈

98,5%

98,5%

98%

Índice de satisfação de significativos – CAO

≥ 85%

91,6%

≈

-

93%

91%

Índice de satisfação de clientes – CAO

≥ 85%

97,7%



-

95%

96,3%

Índice de satisfação de clientes – LAR

≥ 85%

90,7%

≈

-

94%

96,4%

Índice de satisfação de significativos – CRI

≥ 85%

89%

≈

92%

89%

89%

Índice de satisfação de docentes – CRI

≥85%

95%

≈

95%

93%

95%

Índice da satisfação do Órgãos de Gestão – CRI

≥85%

97%



94%

93%

90%

Índice de satisfação de colaboradores da Cercigaia

≥85%

93,3%



89,7%

87,5%

86%

Indice de satisfação dos Parceiros

≥90%

98%



-

92,7%

97%

Nota: No que se refere à Creche e CRI os valores apresentados são relativos ao ano letivo 2020/2021

Análise de Resultados
CAO|CACI
Em termos gerais os resultados obtidos junto das Familias/Significativos foram muito satisfatórios
situando-se, na totalidade das dimensões avaliadas, entre os 85% e os 96%, tendo o índice Global de
Satisfação registado 91,6%.
Verifica-se a satisfação de famílias/significativos com as medidas de segurança decorrentes da situação
pandémica implementadas pela Cercigaia, tendo o as questões neste âmbito registado o resultado de
91,5%. Também se denota apreço pelo apoio e cuidado demonstrado pela Organizaçao durante o
período de confinamento. Como resultado da situação pandemia, não foram efetuados acolhimentos
temporários, até à data da implementação do processo de avaliação da satisfação, pelo que não foi
realizada auscultação deste grupo.
Relativamente aos clientes os resultados foram muiro satisfatórios, tendo o Indice Global de Satisfação
de CAO|CACI registado o valor de 97,7% e de Lar o valor de 90,7%. É, no entanto, evidente o desejo
dos clientes de Lar em retomar as atividades da forma habitual, nos espaços de CAO|CACI e com os
restantes colegas, bem como das atividades e participação na comunidade.
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Centro de Recursos para a Inclusão
Em termos gerais os resultados obtidos foram bastantes satisfatórios, sendo que a avaliação da
continuidade e apoio do CRI, de forma genérica, por todos os grupos auscultados registou valores de
satisfação na ordem dos 90%.
Também o apoio prestado de forma não presencial durante o período de confinamento foi bastante
valorizado quer pelas famílias, quer pelos docentes, apresentando resultados semelhantes. Pela
negativa regista-se a participação dos diferentes grupos auscultados, sendo que, a título informativo,
num ano letivo onde foram acompanhados mais de 300 alunos, apenas responderam 103 famílias,
registando-se uma descida face ao ano anterior, no qual responderam 168 famílias. Ao nível dos
docentes registou-se uma maior participação face ao ano anterior, tendo sido registadas 176 respostas,
mais 81 que no período homólogo. Pela negativa regista-se o facto de não ter sido registada qualquer
resposta em uma das Escolas com que trabalhamos.
O principal ponto positivo desta avaliação foi o facto de ter sido possível auscultar os alunos, de modo
presencial e através do preenchimento do questionário em formato papel, tendo sido auscultados 271
alunos e registado um Índice Global de Satisfação bastante significativo, com todos os Agrupamentos de
Escolas e Escolas não agrupadas a registarem valores acima dos 90%. Por contraponto, e apesar do
valor de satisfação ter sido muito positivo, apenas foi registada a participação dos Órgãos de Gestão de
13 dos 16 Agrupamentos de Escolas/Escolas Secundárias com as quais temos parceria.
Por comparação com os resultados obtidos no ano letivo anterior nos grupos auscultados, verifica-se
uma tendência de estabilidade nos níveis de satisfação registados, com o Índice Global de Satisfação
com a Parceria de CRI a registar 93%,o Índice de Satisfação das Famílias, descendo dos 92 para os
89%, provavelmente como consequência do cansaço e frustração decorrentes do prolongamento da
situação de pandemia, o Índice de Satisfação dos Docentes manter-se, 95%, e o Índice de Satisfação do
Órgãos de Gestão a subir dos 94% para os 97%.

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
determinação; Relacionamento, respeito e confidencialidade; Serviços; Inclusão e Comunidade;
Apreciação Global e os Procedimentos de Segurança relacionados com a COVID19.
Foram enviados 46 questionários e recebidos 46 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

97%

98%

99%

99%
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Apesar dos constrangimentos decorrentes da pandemia, é possível concluir que o trabalho desenvolvido
foi reconhecido de uma forma positiva. Foram apresentadas sugestões pelos significativos e registou-se
com agrado sete elogios pelo trabalho efetuado.

Colaboradores
A evolução da pandemia COVID19

obrigou a uma adaptação constante do funcionamento às

orientações por parte da DGS e da Delegação de Saude e consequentemente à flexibilidade por parte
dos colaboradores.
Foram distribuídos 61 questionários e respondidos 53, o que corresponde a um Índice de Resposta de
87%.
O Índice de satisfação Global dos Colaboradores, 93,3%, demonstra uma ligeira subida na satisfação por
relação ao ano de 2020. É de realçar que os colaboradores mostram bastante satisfação, 95,8%, no que
respeita aos procedimentos de segurança relativos ao COVID 19. E de uma forma global, todas as áreas
evoluíram positivamente.
O valor mais baixo foi registado na questão 18 “Remuneração, regalias e benefícios atribuídos pela
Cercigaia com 79%, e o valor mais elevado foi registado na questão 26 “Respeito pela privacidade e
intimidade do cliente” com 96%.
Considerando a globalidade dos valores obtidos é igual ou superior a 79%, não se identifica necessidade
de implementação de ações de melhoria. Foi apresentado um elogio por parte de um colaborador a
enaltecer o apoio da Organização a partir do período de pandemia.

Parceiros
A avaliação da satisfação foi medida por recurso à aplicação de um questionário do Google Forms. A
alteração do procedimento teve como objetivo facilitar/aumentar a participação dos parceiros no
processo de avaliação. Apesar do numero considerável de Parceiros da organização, apenas foram
preenchidos 11 questionários e apresentaram um Indice de satisfação de 98%.

13. Gestão e Desenvolvimento de Colaboradores
13.1 Avaliação Desempenho dos Colaboradores
O processo de Avaliação de Desempenho de Colaboradores da Cercigaia mantém-se como instrumento
fundamental na promoção de uma cultura de mérito, no desenvolvimento dos colaboradores e na
melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os dados que são apresentados retratam o desempenho da organização referente ao terceiro trimestre
de 2020 e primeiro semestre de 2021. 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
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Foram sujeitos a avaliação de desempenho todos os colaboradores que à data apresentavam vínculo
com a Organização. No período agendado para a realização da avaliação de desempenho, dos setenta e
quatro (74) colaboradores com vínculo à Organização, três não realizaram avaliação de desempenho por
se encontrarem de baixa médica, um colaborador por se encontrar de licença de maternidade e dois por
não terem cumprido o exercício das suas funções pelo período mínimo de 6 meses. Foram avaliados
sessenta e oito (68) colaboradores, que corresponde a uma taxa de colaboradores avaliados de 91,9%.

Global

Grupo Funcional

Organização
93,2%

Suporte
96,2%

Operacional
94,7%

Técnicos
87,8%

Gestão
97%

Compromisso com a Organização

93,7

95,7

95,5

88,8

97,1

Orientação para o cliente

89,8

91,1

90,5

84,9

97,9

90

98,2

92,4

79,7

93,7

Trabalho em equipa

97,1

97,8

98,6

94,7

96,4

Respeito pelo Outro

95,6

97,6

95,4

92,9

100

94

95,8

95,4

90,4

95,2

Capacidade de resolução de
problemas

96,6

99,4

96,9

92,9

100

Liderança e Gestão de Equipas

96,4

Autonomia e Iniciativa

Comunicação e Empatia

96,4

Resposta Social/Serviço
Creche

IP

CRI

CAO
MATA e
CAO SOL

CAO Bem
Estar

Lar
Residencia
l

Gaiaprende+
i

Suporte

96,6%

88,8%

89%

95,9%

96,7%

93,7%

73,4%

96,2%

Previamente à implementação do processo de avaliação de desempenho foi realizada a revisão do
Plano de Desenvolvimento do Colaborador (PDI) de forma a adequar as evidencias do questionário à
realidade atual e à necessidade de o número de objetivos propostos por colaborador ser transversal a
todos os colaboradores.
A análise global dos resultados, nomeadamente as diferenças registadas nas competências entre
respostas sociais/ serviços evidenciam de forma clara algumas das fragilidades enunciadas pelos
colaboradores e respetivos superiores hierárquicos relativamente ao processo implementado, das quais
se destacam:


Debilidade das evidências identificadas, as quais, nem sempre, correspondem ao que se
pretende avaliar e/ou retratam de forma clara o que se pretende para o desempenho de cada
função, dificultando a identificação das mesmas por parte dos colaboradores e respetivos
superiores hierárquicos;
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Estilo dos avaliadores, nomeadamente no que se refere ao que é mais valorizado por cada um
dos superiores hierárquicos e que, ainda que transversal a todas as avaliações de determinado
serviço ou resposta social, não é garantida a equidade de aplicação dos critérios e,
subsequentemente, da avaliação das competências, entre os diferentes superiores hierárquicos;



Necessidade de comparação, necessidade sentida pelos colaboradores que ao invés de se
focarem no seu desempenho de modo individual, insistem em realizar a avaliação por
comparação ao ocorrido noutras avaliações, enviesando, assim, os objetivos e resultados da
mesma.

Em face do exposto, considera-se pertinente uma avaliação do processo implementado e a sua eventual
revisão, com especial atenção para os seguintes pontos:


Escala de avaliação, a qual deverá ter mais um nível de frequência porque tendencialmente a
avaliação tende para o Quase Sempre (3) e Sempre (4);



Evidências associadas aos comportamentos avaliados, as quais devem ser mais objetivas e
permitir a clara identificação do pretendido para cada função ativa na Organização;



Recolha de informação de suporte à avaliação, a qual deve ser efetuada de forma mais regular,
de modo a que o momento formal de avaliação seja, mais que um exercício de memória, assente
em informações concretas e sistematicamente recolhidas;



Dinâmicas de sensibilização, com o objetivo de garantir o entendimento coletivo do que é
pretendido com o processo de avaliação de desempenho, com enfoque nos seus objetivos os
quais passam pela criação de um momento de reflexão sobre o desempenho individual e o seu
impacto no desempenho da Organização e a criação de oportunidades de mudança e melhoria
em cada um e, consequentemente, na Organização.

13.2 Recrutamento e Gestão de colaboradores

Indicador

2021
Meta

Resultados

Resultado Estado

2020

2019

2018

Necessidades de recrutamento

-

12

-

13

12

10

Entrevistas de recrutamento

-

12

-

14

14

2

Admissão de novos colaboradores

-

12

-

13

12

9

Estágios académicos/curriculares

-

0

-

0

10

3

Total de colaboradores

-

74

-

75

84

71

Voluntários

-

4

-

3

6

8
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Os novos colaboradores foram admitidos em diferentes respostas sociais, nomeadamente CRI (três
psicólogos, dois terapeutas ocupacionais, dois terapeutas da fala), Gai@prende+i (dois professores),
creche (uma técnica de ação educativa) e suporte (duas empregadas de limpeza).
Apesar de terem sido realizadas um número significativo de entrevistas, nem sempre foram cumpridos
todos os procedimentos associados, nomeadamente ao nível da utilização do Guião de Entrevista, uma
vez que uma parte significativa das admissões foram de candidatos que já haviam exercido as mesmas
funções na Organização.
A Cercigaia não acolheu estágios devido às orientações relacionadas com a pandemia Covid19.
Durante o ano a voluntária de carater regular manteve a sua colaboração no apoio prestado aos clientes
de CAO|CACI. Foi dinamização uma atividade de música por parte de 3 voluntários do projeto VO.U.
(Associação de Voluntariado Universitário) direcionada para os clientes do Lar Residencial (carater
semanal/meios telemáticos).

13.3 Formação e Desenvolvimentos dos colaboradores
A formação continua dos colaboradores, encarada como uma oportunidade de desenvolver a prestação
profissional de cada um dos colaboradores, é também uma oportunidade de melhorar o serviço prestado
por toda a organização.
A formação, tal como todas as restantes dinâmicas desenvolvidas pela Cercigaia, devido ao decorrer da
situação pandémica, viu a sua planificação alterada, reestruturada e ajustada às condições possíveis
para a melhor concretização do plano de formação definido para este ano.
Assim, a formação realizada foi possível através do estabelecimento de sinergias entre entidades
formadoras certificadas externas e a rentabilização dos recursos humanos internos da organização que
proporcionou formação em contexto de trabalho.
Em maio de 2021, todos os colaboradores passaram a recorrer à Plataforma NAU – Ensino e Formação
Online, cujos cursos são administrados em formato MOOC e produzidos por entidades reconhecidas e
relevantes na sociedade.
Ao nível da execução do plano de formação, ao longo deste ano, para além da administração de
formação nas mais diversificadas áreas de conhecimento, relevantes para o desenvolvimento
profissional e pessoal de cada colaborador, manteve-se a necessidade de manter todos os
colaboradores informados e atualizados sobre o COVID-19, e das diversas formas como o combater
física e mentalmente.
Não menos desafiante foi estimular a literacia digital e a adaptação às novas tecnologias, junto de todos
os colaboradores da Cercigaia, para terem acesso à formação on-line, uma vez que este continuou a ser
o meio mais seguro para a sua concretização.
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Em termos de resultados, apresentamos no quadro abaixo os principais indicadores:
Indicador

2021

Resultados

Meta

Resultado

Estado

2020

2019

2018

171

171

≈

71

40

18

Ações de formações não previstas

-

47

-

39

30

36

Ações de formações realizadas

-

218



110

69

52

Taxa de execução do Plano Anual de Formação
(PAF)

100%

100%

≈

57%

97%

89%

Taxa de colaboradores envolvidos na formação

100%

99%

≈

87%

92%

86%

-

5149

-

1548

1977

2122

72

71



65

69

61

Ações de formações previstas

Volume global de formação
Colaboradores envolvidos na formação

Relativamente à sua execução, as 171 ações planeadas foram todas realizadas. De salientar que, à
exceção das formações modulares, com uma carga horária de 25 horas, a maioria massiva de ações
(webinares, workshops, sessões de esclarecimento de entidades da área da saúde e educação, …)
caraterizou-se por ter uma baixa carga horária de forma a maximizar o foco em temas particulares e
muito atuais.
A taxa de execução do PAF foi de 100%, revelando uma grande aderência dos colaboradores às ações
planeadas, mas principalmente o grande progresso de todos os colaboradores na adaptação às novas
tecnologias para terem acesso à formação on-line, bem como o esforço das equipas de todas as
Respostas Sociais/Serviços para a frequência da formação em horário laboral ou misto, devido à
exigência da nova gestão dos horários de trabalho.
A taxa de colaboradores envolvidos em formação foi de 99%, sendo que apenas 1 colaborador não
concretizou nenhuma hora de formação durante este ano, integrado no triénio de formação 2020/2022.
Complementarmente ao PAF, foram identificadas 47 ações, que perfizeram um volume total de 235
horas de formação oriundas de outras oportunidades de formação cuja temática foi considerada
pertinente para a ação da Organização e desenvolvimento profissional dos colaboradores.
Atingimos neste ano de 2021 um volume global de 5149 horas de formação onde estiveram envolvidos
no processo de formação 71 colaboradores, com uma taxa média de eficácia de 97%.

14. Gestão de Parcerias Dados
Ao longo dos anos a Cercigaia tem estabelecido parcerias formais e informais com diferentes
organizações, entidades públicas e privadas, entidades financiadoras e organizações representativas,
conforme evidenciado no quadro abaixo:

Indicador

2021

Resultados

Meta

Resultado

Estado

2020

2019

2018

Parceiros

 53

51

≈

52

53

38

Parcerias

 60

56

≈

59

59

-
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Indicador

2021

Resultados

Parcerias Institucionais

-

43

-

44

44

22

Parcerias de prestação de serviços

-

13

-

15

15

16

Apesar de dois anos difíceis e com bastantes restrições ao desenvolvimento de dinâmicas em parceria,
quer internamente quer na comunidade, a Cercigaia tem conseguido manter uma rede sólida de
parceiros, fundamentais para o enriquecimento dos serviços e para a vida da Organização. Esperamos,
em 2022, conseguir uma maior dinamização e diversificação das oportunidades de parceria, bem como a
inclusão ativa dos clientes, com a subsequente inclusão social, nessas dinâmicas.

15. Melhoria Contínua e Projetos de Inovação
Em 2021 o foco nas medidas de contigência com a implementação do respetivo plano, fizeram com que
também o foco das ações de melhoria estivesse centrado nessa gestão, evidenciada pelas diferentes
versões do plano, pela normalização de rotinas, pelo esforço na diversificação de atividades, pelo
acompanhamento sitemático e apoio ao clientes e respetivas famílias, confirmado pelos elevados níveis
de satisfação d clientes, colaboradores e outras partes interessadas, bem como pelo elevado sucesso
obtido na implementação do Plano Individual.
Tendo existido vários momentos de partilha de boas práticas, nomeadamente no que se refere à
normalização de rotinas e serviços decorrentes da implementação das medidads de contingência
Acresce que, ao longo de 2021 foi possível dar continuidade à implementação do Plano de
Conformidade de suporte à transição do Sistema da Qualidade para a versão 2018 do referencial
EQUASS Assurance, ao abrigo do qual tem sido revista a documentação de suporte com a consequente
introdução de melhorias nas práticas e registos associados, estando prevista a realização de auditorias
internas aos processos no decorrer de 2022. De realçar que, no ano de 2021 foi efetuada a visita de
acompanhamento da Segurança Social a qual inclui a verificação da conformidade de processos e
práticas com as orientações da tutela, estando em fase de implementação as sugestões/melhorias
efetuadas.
Em termos de projetos de inovação, temos a destacar:


Catamaran, atividade de carater semanal e rotativa por todos os clientes que frequentam CAO.
O projeto, resultado da parceria com BB Douro, tem como objetivo a aquisição de
conhecimentos e competências na arte de velejar, bem como o desenvolvimento de cooperação
entre todos os participantes, o trabalho em equipa, saber reagir face ao inesperado e também
desfrutar de momentos de relaxamentos e bem-estar.



Educação financeira, é um projeto pioneiro de Inclusão e Formação Financeira, concebido
pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, para combater a falta de literacia financeira
de pessoas com défice cognitivo. É um programa estruturado de capacitação financeira,
baseado em recursos pedagógicos especialmente concebidos e adequados ao público-alvo, à
melhoria dos níveis de conhecimento e de confiança na gestão quotidiana do dinheiro.
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ANEXOS
Recursos Humanos

Colaboradores

N.º

Outsourcing

Coordenador/Responsável Serviço a)

7

Técnico Oficial de Contas

Diretor Serviços Admnistrativos

1

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho

Psicólogo

5

HCCP

Assistente Social

2

Recolha de OAU

Fisioterapeuta

3

Apoio Jurídico

Terapeuta da Fala

6

Consultoria (Qualidade)

Terapeuta Ocupacional

6

Mediador de Seguros

Educadora Infância

1

Apoio informático/ software

Auxiliar de Ação Educativa

3

Apoio ao sistema telefónico

Vigilante

8

Apoio ao Marketing

Monitor CAO

5

Nutrição

9

Desratização
Manutenção

Ascensores/elevadores
Vigilância e Segurança
Mecânica automóvel

Auxiliar de Lar

10

Administrativo

4

Motorista

3

Cozinheira

1

Ajudante Cozinha

3

Empregada Limpeza

3

Serviços Gerais

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:
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 Gabinete de técnicos
3 Wc’s | 1 Copa
2 Salas atividades ocupacionais
1 Sala Pedagógica
1 Sala de Intervenção
3 Gabinete de técnicos
1 Sala de reuniões/formação
1 Sala de Snozelen- encontra-se em remodelações
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

4 salas de atividades

Lavadores, devidamente equipado

2 gabinetes de técnicos

composto por:

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

7 Viaturas ligeiras

1 Viatura com 5 lugares
3 Viaturas com 9 lugares
3 Viaturas com 7 lugares + 2 lugares adaptados
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Diretora Técnica do CAO Bem Estar Sandra Dias
Diretora Técnica do CAO da Mata Sílvia Gonçalves
Diretora Técnica do CAO do Sol Sara Santiago Alves
Diretora Técnica do Lar Residencial – Casa da Encosta Sandra Reis
Coordenadora do Serviço de Intervenção Precoce Sílvia Gonçalves
Coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Mónica Almeida
Coordenadora da Creche Pirilampo Cresce Andreia Dias
Coordenadora da Gestão da Qualidade Sílvia Gonçalves

O Conselho de Administração
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CERCIGAIA
RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL
DO EXERCICIO
DO ANO 2021
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Parecer da Técnico Oficial de Contas

Ex.mos Sr.s
Cercigaia – Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Gaia

Parecer do Contabilista Certificado

No cumprimento da minha responsabilidade como Contabilista Certificado, no âmbito
Contabilístico e Fiscal relativo ao exercício económico de 2021 venho pela presente expor.

Todos os procedimentos fiscais e contabilísticos foram cumpridos, de acordo com os
respetivos códigos fiscais em vigor, de acordo com o SNC Sistema de Normalização
Contabilística, princípios de Normalização Contabilística e Diretrizes Comunitárias, estando
assim assegurada toda a informação transmitida pelas Demonstrações Financeiras do
Exercício económico da minha responsabilidade (2021), sendo o resultado líquido positivo
no valor de 105.650,09 €.
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Parecer do Conselho Fiscal
No exercício das competências que nos são atribuídas, verificamos toda a contabilidade
nomeadamente documentos, extratos bancários, extratos de contas, balancetes, e o
apuramentos de resultados e balanço, estando os mesmos devidamente arquivados por
ordem sequencial numérica e os balancetes e as contas finais devidamente emitidas.
Durante o exercício, acompanhamos com periodicidade toda a atividade do Conselho de
Administração, quem em situação de dúvida, nos foram esclarecidas.
Assim propomos à Digníssima Assembleia Geral que aprove o Relatório de Atividades e
Contas do exercício do ano 2021.
Obrigados aos elementos da Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração,
Cooperantes e Colaboradores pelo trabalho desenvolvido.

Vila Nova de Gaia, 11 de Março de 2022
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