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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 2020. 

Como é do conhecimento geral, e devido à Pandemia da Covid-19, não nos foi possível realizar todas 

as atividades planeadas para este ano, contudo ainda participamos em algumas iniciativas para as 

quais fomos convidados: 

 Inauguração do Pavilhão Municipal Carlos Resende – convite da Câmara Municipal  de Vila 

Nova de Gaia; 

 Concerto do Ano Novo – convite da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 

 Festejos do S. Gonçalo – convite da Junta de Freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da 

Afurada; 

 Entrega de Prémios 2.ª Edição Concurso Ecodesign – convite da Junta de Freguesia de 

Canidelo; 

 92.º Aniversário do Águias Sport de Gaia; 

 IV Gala do Jornal Audiência – convite do Jornal (realizada nos Açores); 

 Inauguração da Exposição de Artes Plásticas – Vieira da Silva – convite da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia; 

 96.º Aniversário do Sport Clube de Canidelo; 

 Participação em várias as iniciativas de e com a comunidade. 

 

Obrigado a todos pela preciosa ajuda que nos deram nesta fase de grandes dificuldades! 

“Não deixe que a tristeza do passado e o medo do futuro acabe com a luta do momento” 
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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. 
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Confidencialidade 

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

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

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

 

Políticas da Organização 

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

poderá ser consultado no Manual de Politicas e Código de Ética. Os textos poderão não estar totalmente 

conformes,uma vez que o Manual de Políticas e Código de Ética foi revisto e proposto para aprovação 

nesta Assembleia Geral. 

Política da Qualidade 

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

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

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

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

implementação e melhoria contínua. 

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

colaboradores, parceiros e comunidade em geral. 

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. 
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Política de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

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

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

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

Qualidade, assegurando o envolvimento dos todos os colaboradores. 

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

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

momentos de formação essencial à atualização de conhecimentos e práticas. 

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

em equipa, a consciência da dimensão humana e social da nossa missão e a formação profissional e 

académica.  

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

na nossa organização.  

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

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

deficiência intelectual e/ou com Multideficiência é um instrumento que a Cercigaia utiliza para promover 

os seus valores e ver respeitados os direitos dos seus clientes. 

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

situações de negligência, abuso e discriminação. 

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 
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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. 

 

2. Desempenho organizacional 2020 
 

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 do Plano de Contingência da Cercigaia. 

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. 
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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 estrura 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. 

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. Foram Este 

princípio foi refletido através das seguintes ações: 

 Manutenção das parcerias ativas em 2019, com a subsequente suspensão/ alteração da 

atividade inerente; 

 Parceria com o Mercadona na disponibilização de bens alimentares. 

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 2020, 

tendo, dentro dos possíveis, sido mantidas as dinâmicas possíveis, destacando-se:  
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 Realização de ensaios semanais do Bando das Cordas, projeto de parceria da Cercigaia, 

APPDA Norte e APPACDM de Vila Nova de Gaia; 

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

 Partcipação de clientes no Cortejo de Carnaval promovido pela Junta de Freguesia de Canidelo; 

 Participação no projeto Pedalar Sem Idade; 

 Celebração das várias festividades dentro de cada Resposta Social. 

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; 

 Disponibilização de EPI a colaboradores e clientes. 

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 nos meses 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 2020; 

 Certificação do Relatório de Atividades e Contas de 2019 pela CASES e validação pelas 

entidades financiadoras;  
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 Acompanhamento do Núcleo de Supervisão Técnica à ELI Gaia Sul no âmbito do Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI); 

 Divulgação de sugestões e reclamações.   

Melhoria Contínua 

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

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

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

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

ações: 

 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. 
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CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO 

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

insttituições acreditadas pelo Ministério da Educação, que apoiam e intensificam a capacidade da escola 

na promoção do sucesso educativo de todos os alunos. O trabalho de parceria pedagógica e de 

desenvolvimento com as escolas, visa a prestação de serviços especializados como facilitadores da 

implementação de políticas e de práticas de educação inclusiva. 

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

contribuir para a melhoria da funcionalidade dos alunos, com vista a otimizar as suas aprendizagens e a 

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

curriculares estabelecidos. 

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

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

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

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

Oliveira e Escola Secundária Dr. Joaquim Ferreira Alves.  

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

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

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

alunos.  

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

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

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

capacidades não permitam o exercício de uma atividade produtiva. 

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

qualidade através do desempenho de atividades ocupacionais e/ou socialmente úteis. 

LAR RESIDENCIAL – CASA DA ENCOSTA 

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

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

meio familiar. O seu principal objetivo é promover e disponibilizar condições que contribuam para uma 

vida com qualidade e para a plena integração social dos seus clientes. 
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4. Operacionalização dos Objetivos Estratégicos Anuais 

Objetivo Indicador 
Metas/ Resultados/Estado 

2018 2019 2020 

Qualidade e sustentabilidade na prestação de serviços 

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

Índice de satisfação dos clientes  95,2% 96,2%  85% -- -- 

Índice de satisfação de significativos  92,3% 93,7  85% -- -- 

Taxa de clientes envolvidos em atividades 
regulares na comunidade 

-- 79%  55% -- -- 

Clientes em ASU (CAO/LR)  8 11 7 -- -- 

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

50% 35%  51% -- -- 

Taxa de PI com sucesso (CAO/LR) 93% 91%  82% -- -- 

OB2 Promover a 
sustentabilidade da 
organização. 

Sócios efetivos 159 156  150 -- -- 

Taxa de venda de Pirilampos 91% 97% 100% -- -- 

Taxa de venda de outros produtos (Pirilampo)  83,4% 90,2% 100% -- -- 

Gestão de recursos humanos 

 

OB3 Promover as 
condições ao 
desenvolvimento 
dos colaboradores, 
com foco no seu 
desempenho e 
motivação. 

Taxa média da avaliação de desempenho 89.7% 91,7%  87% -- -- 

Dias férias oferecidos pela Cercigaia 
(avaliação de desempenho) 

197 195 197 -- -- 

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

30 34 45 -- -- 

Índice de satisfação dos colaboradores  86% 87,5%  85% -- -- 

Taxa de execução do Plano Anual de 
Formação 

89% 97% 100% -- -- 

Taxa de colaboradores envolvidos em 
formação 

86% 92% 100% -- -- 

Parcerias na prestação de serviços 

OB4 Promover o 
envolvimento com a 
comunidade. 

Índice de satisfação global (todas as partes 
interessadas) 

92% 92,5%  88% -- -- 

Parceiros 38 53 52 -- -- 

Parcerias 49 59 58 -- -- 

Estruturas da comunidade envolvidas nas 
atividades 

-- 38 28 -- -- 

Taxa de participação de clientes em parcerias 100% 100% 100% -- -- 

Comunicação e responsabilidade social [Clientes CAO/ LR] 

OB5 Promover o 
exercício da 
cidadania e a 
redução das 
desigualdades 
sociais. 

Atividades de sensibilização na comunidade 73 51  52 -- -- 

Taxa de clientes envolvidos nas atividades de 
sensibilização na comunidade 

50% 79%  53% -- -- 

Estruturas da comunidade envolvidas nas 
atividades de sensibilização 

40 38  42 -- -- 

Melhoria contínua e inovação 

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

Taxa de execução do Programa de Auditorias 
Internas 

100% 100% 100% -- -- 

Dinâmicas de benchmarking e benchlearning 3 6  3 -- -- 

Ações de melhoria  3 2  6 -- -- 

Projetos de inovação 1 2  2 -- -- 
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As condições de operação fortemente limitadas por efeitos da pandemia e respetivas orientações das 

entidades competentes, obrigaram à redefinição de modelos de funcionamento, completamente 

diferentes do habitual, marcados por períodos de confinamento, durante os quais a atividade foi 

completamente suspensa, e períodos de funcionamento, no qual a frequência dos clientes foi efetuada 

em modelos diferentes dos habituais, quer em número, quer na oferta de atividades. 

Assim, se em algumas respostas foi ainda possível a implementação de parte das ações através de 

modelos de intervenção presenciais e não presenciais, noutras, pelas suas características, a intervenção 

teve que ser totalmente repensada, não se conseguindo reunir as condições para alinhar a execução dos 

serviços com o previsto para o ano em análise. 

Assim, com o apoio e validação superior dao Conselho de Administração da Cercigaia foram 

implementadas as seguintes medidas: 

Global - toda a instituição 

 Decisão de não realização da avaliação de desempenho nos moldes definidos, uma vez que a 

atividade foi desenvolvida de modo execcional obrigando a um esforço coletivo de adaptação. 

Por esse motivo o Conselho de Adminstração decidiu pela atribuição, a título extraordinário, da 

classificação de “Muito Bom” a todos os colaboradores que reuniam as condições necessárias 

à avaliação, com os correspondentes mecanismos de reconhecimento; 

 Decisão de se adiar a conclusão do Plano Estratégico 2018-2020 para 2021, tendo as metas de 

2020 sido transpostas para 2021, uma vez que ao não estarem reunidas as condições para a 

sua implementação, o conjunto de resultados apurados revelou-se insuficiente para caraterizar 

o desempenho da Cercigaia. 

CAO e Lar Residencial 

 Suspensão da implementação do previsto no Plano Individual de Intervenção, quer pela reduzida 

e não sistemática frequência dos clientes, quer pela drástica diminuição da oferta de serviços e 

atividades, nomeadamente, todas as relacionadas com a comunidade. Neste âmbito, foi 

priorizada a capacitação dos clientes para o cumprimento de regras sociais e de segurança 

decorres da situação de pandemia, a segurança de colaboradores, clientes e famílias, o bem 

estar dos clientes e o apoio ás famílias; 

 Adiamento para 2021 da realização do processo global de avaliação da satisfação do clientes e 

famílias, por se considerar não estarem reunidas as condições necessárias a essa 

auscultação, sendo expectável um enviesamento de resultados fruto do cansaço das famílias e 

comunidade em geral com a atual situação pandémica e não com a instituição. No entanto, nos 

serviços onde a ação foi mais sistemática e para colaboradores, esta ação foi realizada; 

  Resultados dos indicadores de desempenho sem expressão tendo-se optado pela sua não 

apresentação de forma tão exaustiva como é habitual, uma vez que não são representativos da 

atividade desenvolvida em 2020.  
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5. Intervenção Precoce 

Principais Indicadores de Resultados 

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Crianças identificadas - 87 ≈ 87 77 77 

Crianças em intervenção 41 215 ≈ 264 224 211 

Crianças com PIIP 41 215 ≈ 235 216 206 

Reuniões de equipa ELI 45 41  42 41 41 

Colaboradores 5 6 ≈ 5 5 6 

Taxa de participação de colaboradores em formação 
interna/ externa 

100% 100% ≈ 100% 100% 93% 

Análise do Desempenho  

O ano de 2020, marcado por uma pandemia global, constitui-se um ano de enormes desafios para os 

colaboradores da Cercigaia afetos à ELI Gaia Sul.  Ao longo deste ano os colaboradores viram-se 

confrontados com o surgimento e agravamento de uma pandemia, com a alteração sistemática de 

dinâmicas, com a necessidade de adaptação contínua a novas formas de comunicação com as Crianças 

e suas Famílias e outros cuidadores, com a necessidade de adaptação a novos meios tecnológicos e 

acima de tudo, a gestão entre a necessidade de atividade presencial e o cumprimentos de todos os 

procedimentos de segurança de forma a combater a propagação do vírus Sars-Cov-2. 

Ao nível da intervenção durante o ano de 2020 podemos definir três momentos: 

A) Confinamento com a suspensão da atividade presencial – março 2020 

Os colaboradores tiveram necessidade de adaptar a sua intervenção para um modelo de intervenção à 

distância. Os contatos com as Famílias, avaliações de equipa, avaliações de PIIP e reuniões de 

articulação com outras entidades passaram a ser realizadas por meios telemáticos. As avaliações 

passaram a ser realizadas à distância e em contexto de domicilio o que permitiu um maior envolvimento 

das Famílias nesta fase do processo. Foi possível aumentar o numero de avaliações realizadas por 

semana uma vez que deixaram de existir as deslocações entre os diferentes contextos. Durante este 

período é de destacar o reforço da relação dos colaboradores e as Famílias, foi realizada uma 

intervenção ainda mais ajustada às necessidades da Família, consolidou-se a consultoria junto das 

Famílias e as Famílias sem recursos digitais foram prejudicadas neste processo pois não permitiu uma 

articulação de forma sistemática. Durante este período foi fundamental a articulação com outros serviços 

da comunidade. 
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B) Retoma da atividade presencial com base na Orientação Técnica n.º1/2020 de 08/06/2020 – 
maio 2020 

Neste período foi realizada a articulação com todas as Famílias para avaliar a pertinência da retoma 

presencial quer em contexto de domicílio, quer em contexto de creche/ama/estabelecimento de 

educação pré-escolar. Desta articulação resultou a definição da intervenção em três modalidades 

possíveis: acompanhamento presencial, acompanhamento presencial e à distância e manutenção do 

acompanhamento à distância. Foi realizada a articulação com todos os Agrupamentos de Escolas da 

área de intervenção, bem como com todas as IPSS e estabelecimentos privados de ensino com o 

objetivo de tomar conhecimento dos respetivos planos de contingência. Foi necessário ativar o 

fornecimento de equipamentos de proteção individual. Foi realizada a articulação com serviços da 

comunidade a fim de dar resposta às necessidades da Família, bem como para a disponibilização de 

espaços físicos de forma a garantir acompanhamento presencial quando os contextos de domicílio não 

reuniam as condições de segurança preconizadas pela DGS ou por Famílias não disporem de recursos 

digitais. Ao nível das avaliações de equipa (realizadas pelos técnicos da Cercigaia) sempre que a 

Família autorizou e sempre que se encontravam garantidas as regras preconizadas pela DGS, o 

mediador de caso passou a estar presente no domicilio. 

C) Retoma da atividade presencial – setembro 2020 

A partir de setembro foi retomada a atividade de acordo com a Orientação Técnica n.1/2020. Foi-se 

assistindo a um agravamento da pandemia que se traduziu em Salas de Jardim de Infância e Famílias 

em isolamento Profilático. Esta situação implicou por diversas vezes o adiamento de reuniões para 

avaliação de PIIP e observações realizadas em contexto de jardim de infância. Uma das preocupações 

presente durante este período esteve relacionada com a ausência de informação por parte de alguns 

estabelecimentos escolares sobre a existência de casos positivos.  

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. Durante o ano de 2020 não foram comunicados os 

resultados à candidatura ao PROOOP realizado em agosto de 2019 e outubro de 2019.  

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

outras ELI’s) 87crianças. 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). O numero 

de avaliações de equipa foi superior à meta uma vez que foi alterada a dinâmica das avaliações (foram 

realizadas três avaliações por semana).   

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.  
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Em 2020 foi realizada a substituição da fisioterapeuta da equipa que iniciou funções em novembro. Um 

dos elementos da equipa esteve a realizar teletrabalho durante 10 dias no mês de novembro por se 

encontrar em isolamento. Esta transição para teletrabalho foi uma orientação do SNIPI em caso de 

algum colaborador testar positivo para Covid-19. 

Os técnicos da Cercigaia realizaram formação especifica na sua área de formação e outras, 

fundamentais para o bom exercício da sua intervenção com as crianças e suas famílias. Os técnicos 

estiveram presentes em 21 formações especificas das suas áreas de intervenção. 

Os técnicos de intervenção precoce dinamizaram dois workshops sobre “Comportamentos Desafiantes” 

e “Desenvolvimento da Comunicação e Linguagem” na Creche Pirilampo Cresce dirigida aos 

colaboradores e Pais que frequentam esta estrutura da Organização. 

Os técnicos da Cercigaia participaram numa reunião promovido pela Subcomissão de Coordenação da 

Região Norte para o SNIPI sobre o ponto de situação do SNIPI na Região Norte em contexto Covid-19 e 

Orientação Técnica n.º1/2019  e num webinar sobre a retoma da atividade presencial. 

Ao longo do ano foram realizadas semanalmente reuniões de equipa. A partir de março as reuniões 

foram realizadas por meios telemáticos. No entanto, em março não foram realizadas duas reuniões por 

necessidade de adaptação e não foram realizadas duas reuniões por não se encontrarem ao serviços 

elementos suficientes. A passagem das reuniões para esta modalidade permitiu a rentabilização do 

tempo útil da reunião e uma maior capacidade de escuta entre os participantes. No entanto, conduziu à 

perda de contato pessoal e de interação entre os elementos da equipa. Mensalmente foi realizada 

reunião 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 e preenchimento de formulários de parecer do subsidio por frequência 

em estabelecimento de educação especial. 

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 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Grau de concretização dos objetivos do Projeto 
Pedagógico 

≥ 80% 94% ≈ 98,6% 95% 94% 

Taxa de execução do Plano de Atividades de Sala - 96% - 97,7% 95% 94,5% 

Crianças integradas 48 48 ≈ 48 48 48 
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Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

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

Grau de concretização dos objetivos do PI ≥ 75% 96% ≈ 96% 92% 94% 

Taxa de sucesso do PI da Criança ≥ 80% 87%  97,9% 96% - 

Famílias/ significativos 48 48 ≈ 48 48 48 

Ações realizadas com a família 17 11 ≈ 19 17 7 

Taxa de participação das famílias ≥ 50% 80%  73,4% 72% 76% 

Taxa de famílias/significativos auscultados 
100
% 

100% ≈ 100% 48 100% 

Índice de satisfação de significativos (famílias) ≥ 85% 98,5% ≈ 98,5% 98% 96,6% 

Colaboradores 12 11 ≈ 13 12 12 

Reuniões entre educadores 11 11 ≈ 11 11 43 

Reuniões de equipa 11 11 ≈ 11 11 12 

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

Jovens integrados em ASU 4 4 ≈ 4 5 5 

Intercâmbios com o CAO da Cercigaia 9 5  19 15 3 

Análise do Desempenho  

O presente relatório revela-nos os resultados de um período bastante conturbado e com imensas 

oscilações nas dinâmicas da nossa creche. 

Vivemos um período de grande instabilidade, onde tivemos que nos reorganizar por diversas vezes, 

começando pelo início do ano letivo, onde fomos conhecendo e acolhendo as novas crianças e ao 

mesmo tempo, onde readaptamos aquelas que já frequentavam a creche, que após um período de 

férias, vêm sempre mais “instáveis”.  

Continuamos a acolher 48 crianças, entre os 0 e os 36 meses, com as quais desenvolvemos um leque 

de atividades diversificados que primam pelo desenvolvimento sensorial. Entendemos que é pela 

experimentação que estas conseguem reconhecer tudo o que as rodeia, o que as leva ao entendimento 

daquilo que observam diariamente. 

Depois, passamos por uma fase, que foi sem dúvida uma das mais difíceis de ultrapassar. A creche 

esteve encerrada durante o período de 17 de março a 15 de maio de 2020 e nesse tempo tivemos de 

delinear novas estratégias de trabalho, tivemos que pensar nas necessidades e interesses não só de um 

grupo, mas de cada uma das crianças, que agora afastadas, tinham de continuar a conhecer-nos, tinham 

de continuar a crescer e desenvolver todas as competências que tínhamos idealizado para cada uma 

delas. Recorremos ao envio de planificações semanais com propostas de trabalho adequadas a cada 
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faixa etária, fizemos filmagens das músicas preferidas dos pirilampos, encenamos pequenos teatros 

caseiros, quisemos marcar o dia de aniversário de cada criança, com um vídeo de toda a equipa a cantar 

os Parabéns e semanalmente, fizemos telefonemas aos Encarregados de Educação para perceber de 

que forma as nossas metodologias estavam a surtir algum efeito ou de que forma poderíamos melhorar 

e alterar. Foi imprescindível a ajuda destes que, agora mais do que nunca, estiveram ao nosso lado e 

tentaram ao máximo, realizar as nossas propostas, fotografar e registar para que as pudéssemos vê-los 

crescer. 

No entanto, como já era espectável, os dados apresentados nas tabelas anteriores, mostram-nos 

oscilações nas percentagens, uma vez que, os objetivos e algumas propostas de atividades não eram 

exequíveis nas circunstâncias em que estávamos.  

Após a reabertura, adotámos novas metodologias e implementamos novas regras, quer à equipa da 

Creche, quer aos Encarregados de Educação, os quais estão definidos no Plano de Contingência. 

Ressalvamos que, devido ao brio e zelo de toda a equipa pedagógica, cuidado e responsabilidade de 

todas as famílias, não registamos qualquer caso positivo de COVID-19.  

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. 

 

 

7. 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. 

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,a saber, António Sérgio, Canelas, Dr. Costa Matos, Madalena, Escultor António 

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

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

Oliveira e Escola Secundária Dr. Joaquim Ferreira Alves. 
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Principais Indicadores de Resultados  

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Planos de Ação 2018/2019 16 16 ≈ 16 16 16 

Grau de implementação dos Planos de Ação 
2019/2020 

100% 100% ≈ 100% 98,9% 98,3% 

Total de alunos  356 366  321 401 366 

Total de alunos – intervenção de retaguarda/ 

consultoria 
 60 64  -- -- -- 

Psicologia – total de alunos acompanhados 

(individual/grupo) 
118 118 ≈ 97 -- -- 

Psicologia – total de alunos acompanhados 

(retaguarda/consultoria) 
 20 11  31 -- -- 

Psicologia  - Consultoria (TT; DT, DEE, Alunos, 

materiais e outros) 
 250 355  265 -- -- 

Psicologia  - Consultoria (Reuniões EMAEI)  30 53  37 -- -- 

Terapia da Fala – total de alunos acompanhados 

(individual/grupo) 
133 135 ≈ 111 -- -- 

Terapia da Fala – total de alunos acompanhados 

(retaguarda/consultoria) 
 20 22 ≈ 54 -- -- 

Terapia da Fala - Consultoria (TT; DT, DEE, Alunos, 

materiais e outros)  
 450 477  449 -- -- 

Terapia da Fala - Consultoria (Reuniões EMAEI)   30 13  68 -- -- 

Terapia Ocupacional – total de alunos 

acompanhados (individual/grupo) 
154 158 ≈ 127 -- -- 

Terapia Ocupacional – total de alunos 

acompanhados (retaguarda/consultoria) 
 20 8  26 -- -- 

Terapia Ocupacional - Consultoria (TT; DT, DEE, 

Alunos, materiais e outros) 
 350 373 ≈ 369 -- -- 

Terapia Ocupacional - Consultoria (Reuniões EMAEI)   30 11  64 -- -- 

Fisioterapia – total de alunos acompanhados 

(individual/grupo) 
 25 26 ≈ 27 -- -- 

Fisioterapia - Consultoria (TT; DT, DEE, Alunos, 

materiais e outros) 
 5 74  8 -- -- 

Fisioterapia - Consultoria (Reuniões EMAEI)  4 6  0 -- -- 

Taxa de Sucesso do Plano de Intervenção  75% 77,8% ≈ 82% 75% 99% 

Total de Agrupamentos e Escolas não Agrupadas 

que participam nas dinâmicas de consultoria sobre 

temáticas pré-definidas 
 8 2  -- -- -- 

Total de dinâmicas de consultoria sobre temáticas 

pré-definidas realizadas 
 8 3  -- -- -- 

Significativos (famílias) auscultados na avaliação da 

satisfação 
 200 168  110 180 231 

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

Docentes auscultados na avaliação da satisfação ≥ 200 95  135 180 202 

Grau de satisfação de docentes  85% 95%  93% 95% 94% 
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Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Órgãos de Gestão auscultados na avaliação da 

satisfação 
16 22  16 7 14 

Grau de satisfação de Órgãos de Gestão  85% 94%  93% 90% 93% 

Colaboradores 14           15  17 17 17 

Reuniões de equipa 30          35  36 32 34 

Taxa de participação de colaboradores em formação 

interna/ externa 
 95% 

100% ≈ 100% 100% 100% 

Análise do Desempenho  

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da Cercigaia, no ano letivo 2019/2020, deu continuidade às 

parcerias estabelecidas com 13 agrupamentos de escolas e 3 escolas não agrupadas, no concelho de 

Vila Nova de Gaia.  

A intervenção dos técnicos do CRI, desenvolveu-se em três modalidades de intervenção: apoio de 

consultoria, apoio em grupo e apoio individual, enquadrado no modelo de educação inclusiva, Decreto-

Lei nº54/2018. 

Das modalidades de intervenção em contexto escolar, podemos verificar que a intervenção individual e 

de grupo, continuam a ser privilegiadas pelos AE/E, em todas as valências. A equipa acompanhou 366 

alunos, em apoio individual e de grupo. Os Planos de intervenção  

A equipa acompanhou ao longo do ano letivo, 366 alunos, em apoio individual e de grupo. Foram 

elaborados 349 planos de intervenção. O Grau de Concretização dos Objetivos do Plano de Intervenção 

foi de 79%.  

Foram acompanhados 64 alunos no apoio de consultoria, dos quais 41 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. Os outros 23 alunos correspondem a um apoio indireto/retaguarda ao aluno e docente, 

variável ao longo do ano letivo.  

Verifica-se um aumento significativo do número de horas para o trabalho colaborativo de consultoria, que 

a equipa entendo como sendo um indicador positivo da compreensão da sua função colaborativa, 

mediante a prestação de apoio de consultoria aos professores, pais, pares e outros profissionais, 

transversal às diferentes fases do processo educativo (avaliação, planeamento e intervenção) e visando 

a capacitação da equipa educativa.  

Foram desenvolvidos 5 Planos Individuais de Transição (PIT) em contexto de escola e na comunidade, 

com atividades de caracter funcional. O Grau de Concretização dos Objetivos do PIT foi de 77%.  
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Foram realizadas 3 ações de formação, a saber: dezembro 2019 e fevereiro 2020, no AE Valadares e 

em março 2020, na ES Arquiteto Oliveira, destinada aos docentes titulares/diretores de turma, docentes 

de educação especial e docentes coadjuvantes.   

Este foi um ano letivo atípico, com um primeiro período dentro do funcionamento normativo. Mas a partir 

de 14 março em virtude da situação pandémica um novo desafio chegou à nossa vida pessoal e 

profissional. Com a supensão da atividade letiva presencial, os técnicos do CRI passaram para um 

regime de teletrabalho, mantendo-se até o fim do ano letivo. Foi necessário com cada AE/E e EMAEI 

refletir e reorganizar para cada aluno o tipo de acompanhamento, de acordo com as suas necessidades 

e da sua família, os recursos telemáticos disponíveis e o horário disponível de pelo menos um elemento 

da família/cuidador para auxiliar o aluno no acesso aos meios telemáticos. A equipa reuniu e articulou 

regularmente com a EMAEI/docentes no sentido de proporcionar a resposta necessária, que em muito 

casos foi variável ao longo do ano letivo (momentos sincronos, assincronos, envio de material/atividades 

em suporte digital, em papel, intervenção em grupo com alunos, pais).  

Ao longo do ano letivo integraram a equipa 15 técnicos, nas áreas de psicologia, terapia da fala, terapia 

ocupacional e fisioterapia. A equipa CRI reuniu, semanalmente, tendo sido registadas 35 reuniões, que 

até 14 março ocorreram nas instalações da instituição e posteriormente on line. A equipa realça como 

um aspeto muito positivo, a maior articulação e proximidade com as famílias.  

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 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Clientes protocolados 62 62 ≈ 62 62 62 

Clientes envolvidos nas dinâmicas de 
Desenvolvimento Pessoal e Social 

≥ 20 20 ≈ 25 - - 

Clientes envolvidos nas dinâmicas de Treino de 
Empowerment 

≥ 15 15 ≈ 14 - - 

Colaboradores 19 19 ≈ 20 19 19 

Reuniões de equipa técnica (CAO Sol e CAO Mata) ≥ 4 4 ≈ 1 5 6 

Reuniões de equipa técnica (CAO Bem-Estar) ≥ 6 3  3 7 7 
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Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

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

Reuniões conjuntas CAO Sol e CAO Mata ≥ 12 12  19 1 4 

Taxa de participação de colaboradores em formação 
interna/ externa 

100% 100% ≈ 100% 74% 100% 

 

Análise do Desempenho  

O ano de 2020 revelou-se um ano atípico em todos as dinâmicas de funcionamento do Centro de 

Atividades Ocupacionais. Todos os colaboradores da Organização que direta ou indiretamente 

intervieram com os clientes de CAO demonstraram ao longo de todo o ano toda a sua dedicação, 

resiliência, capacidade de inovação e adaptação aos novos desafios. Os clientes de CAO foram 

surpreendentes pela sua capacidade de adaptação a novas rotinas e regras implementadas, bem como 

conseguiram manter a sua motivação e satisfação em frequentar o CAO apesar de terem sido 

suspensas atividades do seu agrado, especialmente, as atividades de intercambio com outras estruturas 

da Organização e atividades desenvolvidas na comunidade.  

Apesar da incerteza que se avizinhava, devido ao evoluir da pandemia Covid-19, os meses de janeiro e 

fevereiro decorreram dentro do que estava planeado. A 16 de março foi decretada a suspensão dos 

serviços presenciais de CAO resultante do decreto que regulamenta o estado de emergência e 

consequente confinamento. 

Entre 16 a 25 de março foi realizada a reorganização dos colaboradores da resposta de CAO para apoio 

dos clientes do Lar Residencial no período das 09H00 às 17H00 que desde essa data tem-se mantido 

nestas instalações. 

De 25 março a 17 maio os monitores de CAO permaneceram em domicilio, após acordo verbal com a 

Direção, na condição de, em caso de necessidade, substituírem as equipas de Lar. Durante este período 

foi solicitada a realização da atualização de documentação da sua responsabilidade. Foram realizadas 

reuniões de equipa, por meios telemáticos para partilha de informação sobre clientes e, também, partilha 

de oportunidades de formações, de legislação e orientações sobre a reabertura de CAO. Durante este 

período foi realizado contacto semanal com os significativos dos clientes pelas coordenações de CAO 

com o objetivo de aferir as necessidades que poderiam estar a emergir, avaliar o quadro de saúde do 

cliente e da sua família e, também, atualizar a família sobre orientações formais que foram divulgadas 

pelos diferentes organismos. Mediante este levantamento de necessidades as Coordenações e/ou 

elementos da equipa técnica realizaram articulação com os serviços da comunidade. 

No início do mês de maio e tendo prevista a abertura do CAO foi realizada reunião entre coordenações e 

equipa técnica para análise de possíveis cenários de retoma e definição de plano para apresentar à 

Direção. Foram realizados contatos com os significativos dos clientes, pelas coordenações, no sentido 
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de informar as possíveis alterações ao funcionamento de CAO e quais as regras de segurança que 

poderiam ser implementadas. Foi abordado com as Famílias a necessidade do uso de máscara por parte 

dos jovens durante a permanência em CAO e a necessidade de realizarem esta adaptação enquanto 

estão em domicílio. Foram informados da possibilidade de a retoma ao CAO ser realizada de forma 

gradual e alternada para garantir as regras de distanciamento social exigidas. Em reunião com a Direção 

foi apresentado o plano para uma retoma gradual entre o período de 18 maio a 29 maio. 

Durante o período de 18 maio a 29 maio  foi implementado o plano de retoma gradual com as seguintes 

orientações: 

 Clientes de CAO/Lar: ocupação das instalações do Lar Residencial, sem cruzamento com 

restantes colegas de CAO e colaboradores e com horário de almoço desfasado.  No período das 

09H00 às 17H00 os clientes de CAO/Lar contaram com o acompanhamento de 2 monitores de 

CAO e uma vigilantes; 

 Clientes CAO Sol e CAO Mata: ocupação das instalações do CAO Sol. Foi proposta a 

integração dos clientes mais autónomos e adaptados ao uso de máscara, durante 15 dias, de 

forma contínua para a interiorização de regras e rotinas. Esta estratégia teve como objetivo que 

os clientes mais autónomos pudessem ser modelos para os colegas que iriam integrar os CAO 

posteriormente. Os clientes foram divididos em grupos com o acompanhamento de um monitor 

que se manteve inalterável durante este período. O almoço dos clientes foi realizado com 

distanciamento social e em horário desfasado de restantes colegas e colaboradores.  

Foi elaborado um folheto explicativo sobre as regras de funcionamento do CAO. Este folheto foi 

enviado para todas as famílias (uso de bata, suspensão da higiene oral, lanche apenas de 

manhã, higienização das mãos…) e um folheto com as informações mais significativas do Plano 

de contingência para enviar para todas as famílias.  

 Clientes CAO Bem-Estar: ocupação das instalações do CAO Bem Estar. As salas foram 

preparadas para ganho de espaço, permitindo garantir das distancias estipuladas entre clientes. 

A equipa foi preparada para novas rotinas de higiene dos espaços, receção dos clientes e nos 

cuidados a ter no momento das refeições, alíás seguindo as orientações das DGS e Segurança 

social  também  aplicados nas outras respostas sociais.  Os clientes apesar das suas graves 

limitações foram sensibilizados para a novas rotinas.Apenas regressaram 9 clientes, sendo estes 

dividos pelas duas salas permitindo assim a sua frequência diária.  

Durante este período foi realizada a auscultação das Famílias sobre o possível regresso dos seus 

familiares ao CAO. Às Famílias dos clientes que apresentam co-morbilidades  e maior risco foi 

aconselhada a articulação com o médico de família ou especialidade para avaliar o risco. 

A 1 de junho foi realizado o alargamento da frequência de clientes de CAO Mata e CAO Sol com 

diferentes modalidades de frequência (diariamente, duas vezes por semana, três vezes por semana ou 

parte do dia). Inúmeras Famílias consideraram que a retoma nesta altura ainda era muito precoce devido 

ao risco de contágio. 
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A 22 de junho foi realizada a abertura das instalações do CAO Mata para os clientes deste serviço e foi 

alargada a integração de clientes. 

No final do mês de outubro a atividade do CAO Sol foi suspensa, durante 20 dias, por orientação da 

Delegação de Saúde Publica devido a surto de Covid-19 ocorrido no Lar Residencial. Durante este 

período os monitores de CAO e elementos da Equipa Técnica foram canalizados para dar apoio ao Lar 

Residencial nos diferentes turnos, mediante a necessidade da resposta social e a sua disponibilidade. 

As atividades desenvolvidas foram sendo adequadas de acordo com as Orientações preconizadas pela 

Direção Geral de Saúde, tendo como principais linhas orientadoras o privilegiar o espaço exterior, 

atividades que os clientes manifestam maior satisfação em desenvolver, atividades que permitam a 

utilização de materiais individuais e atividades que não exijam trabalho em grande grupo. Foi também 

necessário definir limite de capacidade nas diferentes estruturas: 

CAO Mata: capacidade máxima de 10 clientes 

CAO Sol: capacidade máxima de 15 clientes 

CAO Bem Estar: capacidade máxima de 12 clientes 

No que respeita ao CAO Sol e CAO Mata foram implementadas as atividades de Informática, 

Manualidades, Jardinagem e Desenvolvimento Pessoal e Social. Ao nível do DPS com a temática do 

“Combate ao Covid-19” foram definidas 6 sessões dinamizadas pela psicóloga do CAO. As sessões 

foram dinamizadas para os clientes de CAO e clientes de CAO/LAR Residencial. O grupo de jovens foi 

sendo alterado à medida que foram sendo integrados novos elementos no processo de retoma ao CAO.  

As sessões de DPS tiveram como objetivo geral promover a autodeterminação, promover a aquisição de 

comportamentos e sentimentos positivos e adquirir conhecimento relativamente à situação da pandemia 

Covid-19.   Em julho foi realizada uma formação em contexto de trabalho intitulada “Orientações para 

combate à Covid-19 (atualizações)” para os clientes do Lar Residencial, CAO Mata e CAO SOL, bem 

como para os seus colaboradores, com o objetivo de relembrar as orientações de segurança e 

distanciamento social e outras regras de funcionamento. Foram abordados os seguintes assuntos: 

aspetos principais do plano de contingência da Cercigaia, orientações de funcionamento para frequência 

no CAO e visualização de vídeos da Direção Geral de Saúde. A formação foi dinamizada pela equipa 

técnica.  

Tendo em conta a impossibilidade de realizar atividades no exterior, como a realização da época balnear 

e outras atividades realizadas, habitualmente, neste período, foi implementado um Plano de Atividades 

Alternativo: 

 Clientes de CAO Sol e CAO Mata: Plano de atividades com a temática da “Volta ao Mundo” que 

consistiu em cada dia realizar atividades relacionadas com um determinado país. Para além das 

atividades, sempre que possível, foi realizada uma experiencia gastronómica relacionada com o país. 

Clientes de CAO/Lar Residencial: Plano de atividades alternativo, diferente das atividades que foram 

sendo dinamizadas desde a abertura dos CAOs, com a temática “Artistas e Cientistas em casa” 

durante o qual os clientes experienciaram diversas técnicas artísticas bem como experiências 

científicas. 
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Clientes de CAO Bem Estar: Realização de atividade com material aquático no espaço exterior do 

CAO. Realização de atividades de musica, caminhada, sensações, fisioterapia, sempre que possível, 

com utilização do espaço exterior. 

A partir de setembro o Plano de Atividades do CAO Sol e CAO Mata foi redefinido tendo em conta os 

gostos e interesses dos clientes e, fundamentalmente, promover o bem estar físico e emocional. 

CAO Sol: Jardinagem, Atelier do Conhecimento, Karaoke, Cinema, Informática, Atelier de Pintura e 

Jogos. 

CAO Mata: Expressão Corporal, Pintura, Culinária, Música, Karaoke, Atelier do Conhecimento e 

Cinema. 

Tendo em conta, o evoluir da pandemia e as orientações da DGS algumas das atividades planeadas 

para 2020 não se concretizaram, nomeadamente, todas as atividades desenvolvidas na comunidade  e 

em parceria com outras respostas sociais da Organização e/ou outras entidades/organizações: Teatro 

em articulação com Espaço T, Bando das Cordas, Treino de Empowerment, Catamaran, “Está na Hora”, 

intercâmbios entre as diferentes estruturas de CAO, intercâmbios com a creche Pirilampo Cresce e 

Atividades Socialmente Úteis. 

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, o ano de 2020, também se revelou um ano atípico. Em janeiro e 

fevereiro foi possível contar com dois voluntários do Colégio dos Cedros que interromperam o seu 

contributo aquando do confinamento geral. Manteve-se a colaboração diária de uma voluntária que 

apenas esteve ausente de 12 março a 22 julho. 

Convém realçar que apesar do evoluir da pandemia e do seu agravamento em 2020 foram realizados 

todos os esforços para implementar regras de distanciamento social e de etiqueta respiratória. Dos 

colaboradores de CAO cinco testaram positivo para Covid 19, e um cliente. No entanto, não se verificou 

nenhum surto entre clientes/colaboradores nesta resposta social. 

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

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

Atividades Ocupacionais e Vigilantes. O número de colaboradores indicado é superior ao previsto 

unicamente porque um colaborador cessou as suas funções em CAO e teve que ser substituído. Para 

além do corpo técnico foi fundamental a presença contínua (09H00/16H00) da voluntária no CAO Sol, 

bem como com o contributo dos restantes voluntários e estagiários.  

 

 

 

 

                                                 
1 Comum a outras Respostas Sociais; a tempo parcial 
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Outros indicadores a destacar: 

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Total de clientes 62 63 ≈ 66 68 64 

Saídas de clientes - 1 - 3 6 2 

Candidatos em lista de espera - 46 - 40 43 49 

Candidatos informados sobre outras opções da 

comunidade (listagem) 
- 46 - 40 43 36 

Taxa de respostas a inscrições realizadas no período 

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

Novos clientes - 1 - 3 6 2 

Contratos estabelecidos - 63 - 66 66 64 

Rescisão de contratos - 1 - 3 6 2 

Mudança de residência - 0 - - 1 - 

Inadaptação à organização - 0 - - 1 - 

Motivos pessoais - 1 - 3 2 1 

Outros motivos - 0 - 1 2 1 

Taxa de rescisão de contratos - 1,61% - 4.5% 9,7% 3,2% 

Ocorrências - 1 - 8 15 20 

Emergência - 0 - - 3 3 

Comportamental - 0 - 8 10 17 

Saúde - 1 - - 2 - 

Outros - 0 - - - - 

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

Durante o ano de 2020 verificou-se uma  rescisão de contrato por motivos pessoais e algumas Famílias 

optaram por manter, durante determinados períodos, os seus familiares mais resguardados no domicilio. 

O número de candidatos em Lista de Espera diz respeito a inscrições realizadas em 2020 e em anos 

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

diz respeito a inscrições formalizadas em 2020. 

Verificou-se no CAO Sol uma ocorrência relacionada com saúde.  

No cumprimento dos objetivos gerais desta resposta social, na prossecução na manutenção do bem-

estar 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 
2020 

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 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Clientes protocolados 12 12 ≈ 12 12 12 

Clientes de carácter permanente 9 9 ≈ 9 10 9 

Acolhimentos temporários ≥ 55 7  62 53 61 

Colaboradores 11  ≈ 14   

Reuniões gerais da RS ≥ 10 10 ≈ 10 10 10 

Taxa de participação de colaboradores em formação 
interna/ externa 

100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

Análise do Desempenho  

Até março de 2020, foram cumpridos na integra, as ações e atividades previstas no Plano de Atividades.  
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A partir da segunda semana de março de 2020, o Lar Residencial “Casa da Encosta”, foi de 

sobremaneira atingido pelo flagelo da pandemia Covid-19, que acabou por ter fortes impactos na vida de 

todos os seus residentes e colaboradoras. 

Ao nível do Lar Residencial, a política do Conselho de Administração da Cercigaia, pautou-se por 

cumprir e fornecer as mesmas informações que as 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. 

Para fazer face ao panorama e quadro de continuidade de disseminação da Covid-19 foi elaborado o 

Plano de Contingência da Organização, sujeito a várias atualizações face à evolução do contexto 

epidemiológico e orientações da Direção Geral da Saúde, que apresentou um conjunto de 

procedimentos alternativos ao bom funcionamento do LR e foi disseminado, amplamente, por todos os 

colaboradores, clientes e significativos do Lar Residencial. 

Todas as Medidas de Prevenção Covid-19, preconizadas através do acompanhamento mensal a 

estabelecimentos de apoio social de cariz residencial foram implementadas, nomeadamente, os circuitos 

e procedimentos a adotar, a divulgação das orientações de caráter preventivo e os procedimentos a 

garantir perante casos suspeitos de infeção por SARS-Cov-2, medidas dirigidas aos clientes e 

colaboradores, procedimentos de prevenção e controlo da infeção, gestão de resíduos de doentes 

Covid-19, manuseamento de roupas da cama, refeições, e elaboração do Plano para Operacionalização 

de Visitas. 

O número de clientes protocolados com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social permaneceu o 

mesmo (12), sendo que nove clientes usufruem dos serviços com caráter permanente. 

Os acolhimentos de caráter temporário foram muito menores do que o previsto, apenas 7, pois por um 

lado, em janeiro de 2020 foi detetado um surto de Escabiose no Lar Residencial e, por imposição do 

Conselho de Ministros de 12 de março de 2020 em que aprova várias Medidas Extraordinárias de 

resposta à epidemia do Coronavírus – Covid-19, foi decretado o encerramento dos Lares Residenciais e 

a impossibilidade de realização de visitas aos clientes. 

No início do ano de 2020, o Lar Residencial, viu aumentado o seu quadro pessoal, ao nível da Equipa 

Operacional, para que as questões de gestão de férias e folgas das Auxiliares de Lar Residencial fosse 

realizada de forma a não sobrecarregar os horários dos restantes elementos da Equipa. Esta decisão 

revelou-se fulcral pois assegurou a otimização dos horários de forma a assegurar o máximo de descanso 

possível, em consonância com as necessidades do serviço em causa. 

Durante o período do primeiro confinamento, entre 16 de março e 18 de maio, os clientes de Lar 

Residencial ficaram sem enquadramento diurno devido ao encerramento dos Centros de Atividades 

Ocupacionais em que estava integrado durante a semana. 

Logo o horário de laboração continua do Lar Residencial foi completamente reformulado, de forma a 

diminuir, ao máximo, o risco de contágio do coronavírus covid-19, passando os turnos a terem uma 

duração de 12 horas cada, assegurando o desfasamento das equipas de trabalho. 
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Para fazer face ao encerramento dos Centros de Atividades Ocupacionais, foram temporariamente 

redefinidas as funções e tarefas para que, durante o período diurno continuarem a ser planificadas e 

realizadas atividades ocupacionais e de lazer para todos os clientes, dinamizadas pelas Auxiliares de Lar 

Residencial. 

Assegurar uma resposta qualificada aos desafios impostos pela necessidade da reorganização das 

equipa 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 

Bem-Estar), e 10 Auxiliares de Lar Residencial (a tempo inteiro). 

Entre 16 de março e 18 de maio, 3 colaboradoras de Lar Residencial, passaram a usufruir da Medida 

Extraordinária de Apoio à Família para apoio a filhos menores de 12 anos de idade. 

As reuniões gerais do Lar Residencial, durante este ano, foram realizadas on-line, e foram incentivadas a 

serem curtas e regulares, para permitir que todas as colaboradoras expressassem as suas 

preocupações e dificuldades, bem como serviram como motivação à prestação mútua de apoio entre 

pares.  

Passou a haver também maior disponibilidade para abordagens mais individualizadas com todas as 

colaboradoras da Equipa, no que se referiu especialmente a problemas de emergência Covid-19, de 

forma a mitigar as preocupações das colaboradoras. 

Todas as colaboradoras, 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 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” no seu período de férias. 

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) 

No cumprimento dos objetivos gerais desta resposta social, na prossecução na manutenção do bem-

estar 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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Atividades Periocidade 2020 

Alojamento (permanente ou temporário) Diária 

Cuidados de Higiene Pessoal Diária 

Cuidados de Imagem Diária 

Apoio Psicossocial Diária 

Treino de Empowerment  Diária 

Refeições Diária 

Apoio na Refeição Diária 

Tratamento de Roupa Diária 

 

As atividades lúdicas, que se previam realizar semanalmente, passaram a ser diárias a partir do primeiro 

confinamento, uma vez que os Centros de Atividades Ocupacionais encerraram e os clientes começaram 

a realizar as atividades no Lar Residencial com a Auxiliares de Lar. A partir de 18 de maio, não sendo 

possível o regresso dos clientes de Lar Residencial, às instalações dos Centros de Atividades 

Ocupacionais onde estavam integrados, foi criado o CAO/LR, nas instalações do Lar Residencial, onde 

os clientes passaram a usufruir das atividades lúdicas e ocupacionais, com a dinamização de Monitores 

de Atividades Ocupacionais, Vigilantes e Auxiliares de Lar Residencial. As atividades na Comunidade 

foram canceladas a 16 de março e não foram retomadas até ao final de 2020. 

Relativamente ao Acompanhamento em Cuidados de Saúde, todas as Consultas Externas de Rotina e 

Exames Complementares de Diagnóstico agendados, foram desmarcados/remarcados pelas Instituições 

de Saúde que acompanham os clientes de Lar Residencial entre os meses de março e junho, retomando 

muito gradualmente a atividade planeada de acompanhamento através de marcação de Teleconsultas. 

De salientar que, durante o ano de 2020, dos 126 Acompanhamentos em Cuidados de Saúde, foram 

realizadas 14 Consultas Externas em meio hospitalar, 24 Teleconsultas e 88 Acompanhamentos 

Individuais de sintomas Covid-19 e Acompanhamentos ao registo de auto reporte, na plataforma 

informática Trace Covid-19, com os agentes dos Cuidados de Saúde Primários. 

Outros indicadores a destacar: 

Indicador 
2020  Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Total de clientes  -  21  -  20 20 20 

Novos clientes - 1 - 1 1 0 

Candidatos em lista de espera - 53 - 47 44 48 

Candidatos informados sobre outras opções da 

comunidade (listagem) 
- 53 - 47 44 39 

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

Rescisão de contratos - 0 - 1 1 0 
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Indicador 
2020  Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Inadaptação à organização - 0 - 1 - - 

Outros motivos - 0 - - 1 - 

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

Taxa de respostas a inscrições realizadas no período 

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

Ocorrências - 15 - 6 22 9 

Emergência - 0 - 1 2 - 

Comportamental - 11 - 5 16 9 

Saúde - 4 - - 4 - 

Outros - - - - - - 

Em 2020, o total de clientes permaneceu o mesmo. Foi admitida, com sucesso, uma nova cliente para 

preencher a vaga de um cliente que rescindiu contrato no final de 2019, devido à inadaptação à 

organização. 

O número de candidatos em Lista de Espera passou a ser 53, revelando um ligeiro aumentou da 

procura, por parte dos significativos, desta Resposta Social face aos anos anteriores.  

Ao longo dos 12 meses do ano, registaram-se quinze ocorrências no Lar Residencial. Destas, onze 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 o 

contágio 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 

Foi detetado na “Casa da Encosta”, a 21 de outubro, confirmado pela Delegação de Saúde Pública, um 

surto de Covid-19 que infetou 9 clientes de Lar e 6 Auxiliares de Lar Residencial. Todo o processo de 

acompanhamento ao surto foi realizado, conjuntamente pela Delegação de Saúde Publica do ACES 

Gaia, pelo Centro Distrital de Segurança Social e pela Proteção Civil de Vila Nova de Gaia até à 

determinação do momento da cura. 

Desde o momento da presença do primeiro sintoma suspeito de Covid-19, foi acionado o Plano de 

Contingência e, de acordo com o fluxograma de intervenção, todos os procedimentos foram iniciados. 

Devido à existência de Auxiliares de Lar infetadas, foi necessário recorrer aos colaboradores de outras 

Respostas Sociais da Cercigaia, nomeadamente aos colaboradores dos Centros de Atividades 

Ocupacionais e outros, que se voluntariaram para as substituir assegurando, desta forma, conjuntamente 

com a Equipa Técnica e as Auxiliares de Lar Residencial não infetadas, todo o apoio aos clientes de Lar. 
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Nesta fase de doença, a prioridade, para além de assegurar os cuidados básicos de vida diária e de 

saúde, foi também promover o bem-estar e integridade emocional de todos, mantendo o grupo ocupado 

com atividades do seu agrado. 

Paralelamente, foi realizada uma articulação individual diária com os significativos dos clientes para que 

pudessem acompanhar a evolução dos sintomas dos seus familiares, bem como do conteúdo das 

informações partilhadas entre a Equipa Técnica do Lar Residencial com as Equipas de Saúde do ACES 

Gaia e das Unidades de Saúde Familiar afetas ao acompanhamento clínico dos clientes. 

Este grande desafio foi debelado, com sucesso, sem perdas elevadas para a vida e saúde de todos, com 

o grande esforço e mérito, por parte de toda a Organização – Conselho de Administração, 

Colaboradores, Clientes, Significativos, Parceiros Sociais, bem como pela Equipa de Saúde Pública 

ACES Gaia que tudo fizeram para minimizar o impacto do vírus na Cercigaia.. 

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. 

 

10. Projeto de Parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

Principais Indicadores de Resultados 

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

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

≥ 17 17 ≈ -- -- -- 

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

3 3 ≈ ---- -- -- 

Total de clientes de CAO ≥ 3 3 ≈ -- -- -- 

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

≥ 100 28  127 146 -- 

Índice de satisfação de significativos (famílias) ≥ 90% 92% ≈ 89% 90% -- 

Índice de satisfação da Equipa ≥ 80% 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.   

Ao longo do ano foi dada continuidade à parceria, com o desenvolvimento das ações previstas. No 

entanto, com a suspensão da atividade letiva e o confinamento em função da evolução da situação 
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pandémica, a maioria das atividades foram suspensas, a partir de 14 março. Passou para um regime não 

presencial e com adaptação das atividades/conteúdos, nomeadamente a cinoterapia e a hipoterapia, que 

são dinamizadas por entidades externas à Cercigaia.  

A articulação com os responsáveis por este Programa na C.M.G, foi regular, assim como com as outras 

instituições parceiras. 

Das atividades de interrupção letiva, foi realizada a do Natal de 2019, com a frequência de 28 

crianças/jovens, nas instalações da EB Fernando Guedes. Foi efetuada a avaliação de satisfação das 

famílias e da equipa, corrrespondente a este período, mantendo-se muito positiva.  

Com os alunos do 2º e 3º ciclo, em contexto escolar, semanalmente, foram desenvolvidas as atividades 

de Manualidades, Dança e Bem estar, com ínicio em outubro 2019. Nestas atividades também estiveram 

envolvidos três clientes do CAO, que em conjunto com os monitores dinamizavam as atividades. Não foi 

possível efetuar a avaliação de satisfação a colaboradores e clientes de CAO envolvidos, uma vez o 

período foi muito curto.  

Os técnicos responsáveis pela dinamização de acções de formação/sensibilização junto da comunidade 

educativa, mais especificamente no AE Valadares, manteve as suas reuniões de articulação entre 

técnicos das três instituições e com o AE Valadares. No entanto, a ação que estava a ser preparada para 

as turmas do 6º ano teve de ser suspensa em março. A prespetiva  é que seja retomada no próximo ano 

letivo. 

 

 

11. Serviços de Suporte 

11.1 Gestão de Transportes 

O serviço de transporte deu resposta: 

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

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

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

(acompanhamento médico); 

 Clientes da Creche no âmbito de saídas à comunidade; 

 Deslocações de técnicos das diferentes respostas sociais; 

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

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Clientes abrangidos pelo serviço de transportes  - 63 - 62 265 242 

Taxa de clientes abrangidos pelo serviço de 

transportes 
- 100% - 100% 100% 100% 



 
Relatório de Atividades 2020 

 

 
01 – 2021.04.16 | Aprovação Ata N.º 111/AG 34 / 50 
 

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Requisições de viaturas - 116 - 553 445 486 

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

Situações registadas durante o serviço de transportes - 0 - 3 2 12 

   

11.2 Nutrição e Alimentação 

No decorrer do ano de 2020 a Cercigaia disponibilizou as seguintes refeições: 

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

que ainda permanecem na resposta social às 18H00; 

CAO: Almoço; 

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

Colaboradores: Almoço. 

Foram contabilizadas e servidas um total de 29 018 refeições. 

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 2021 

 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 a centralização da análise das solicitações de revisão de Acordos de 

Cooperação, as quais deixam de considerar o conhecimento efetivo da organização, 
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fundamental para uma análise crítica abrangente. Acresce que as candidaturas efetuadas via 

PROCOOP, apresentam um elevado tempo de análise ficando, por vezes, sem resposta; 

 Apesar dos esforços da Direção, 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, a quebra nos apoio especializados 

durante grande parte do ano, com a subsequente sobrecarga das famílias e retrocesso nas 

competências dos clientes, dificultando o processo de apoio e prestação de serviços. 

 

12.2 Gestão de Sugestões e Reclamações 

No decorrer de 2020, fruto das dinâmicas e especificidades da operação, as sugestões de melhoria 

foram parte integrante do processo de adaptação contínua à alteração das condições de operação 

tendo, por isso, sido implementadas de imediato, não havendo lugar a registo e contabilização. 

Foram apresentados três Elogios, dois de famílias da Creche e um por um colaborador. 

Não foi apresentada qualquer reclamação. 

12.3 Avaliação da Satisfação das Partes Interessadas  

A avaliação formal da satisfação das diferentes partes interessadas, tal como explicitado nos pontos 

anteriores, não decorreu conforme previsto, nem envolveu todos as partes habitualmente auscultadas 

neste âmbito.  

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

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Índice de satisfação de significativos – Creche ≥ 85% 98,5%  98,5% 98% 97% 

Índice de satisfação de significativos – CRI ≥ 85% 92%  89% 89% 89% 

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

Índice da satisfação do Órgãos de Gestão – CRI ≥85% 94%  93% 90% 93% 

Índice de satisfação de colaboradores da Cercigaia ≥85% 89,7% ≈ 87,5% 86% 90% 
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Análise de Resultados 

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 acima 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 são acompanhados mais de 300 alunos, apenas responderam 168 

famílias. Também ao nível dos docentes a participação foi bastante escassa, só tendo sido registadas 

respostas de 95 docentes num universo de 13 Agrupamentos de Escolas e 3 escolas não agrupadas.  

No entanto, o principal aspeto negativo a destacar foi a não auscultação dos alunos, sendo este um 

indicador relevante do trabalho efetuado. A opção de não incluir os alunos prendeu-se com a dificuldade 

de muitos na utilização destas tecnologias sem apoio ou suporte. 

Apesar dos constrangimentos, por comparação com os resultados obtidos no ano letivo anterior nos 

grupos auscultados, verifica-se uma subida genérica dos valores registados, com o Índice Global de 

Satisfação com a Parceria de CRI a subir de 92 para 94% ,o Índice de Satisfação das Famílias , com a 

alteração mais relevante, subindo dos 89 para os 92%, provavelmente como consequência do trabalho 

mais próximo de articulação com a equipa do CRI, o Índice de Satisfação dos Docentes a subir dos 94 

para os 95% e Índice de Satisfação do Orgão de Gestão a subir dos 93% para os 94. 

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 e 

Apreciação Global. 

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

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

índice de satisfação por sala.  

Assim: 

Berçário Sala 1 ano Sala Mista Sala 2 anos 

98% 96% 98% 97% 

Foi realizada a avaliação de satisfação das Famílias das crianças que frequentam a creche “Pirilampo 

Cresce”.  Apesar dos esforços da Cercigaia, gerou mudanças nas dinâmicas familiares quer pelo receio 

ao nível da segurança, quer em termos económicos, os quais de traduziram, também, em alterações 
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para a Creche. Não tendo sido apresentadas, pelas Famílias, sugestões de melhoria, registou-se com 

agrado dois elogios pelo trabalho efetuado. 

Colaboradores 

A atual situação de Pandemia gerou mudanças nas dinâmicas de funcionamento e foi solicitado aos 

colaboradores uma constante adaptação às novas exigências do dia a dia. 

Foi realizada a avaliação da satisfação dos colaboradores em julho, tendo sido distribuídos questionários 

a cada colaborador mas o seu preenchimento foi facultativo. Foram distribuídos 64 questionários e 

respondidos 48, o que corresponde a um Índice de Resposta de 75%. 

O Índice de satisfação Global dos Colaboradores, 89,7%, mantém-se em linha com os resultados de 

2019, 89,8%, evidenciando que a introdução das novas metodologias procedimentos de segurança 

relativos ao COVID 19 foram, glonbalmente, bem aceites pelos colaboradores.  

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%. Nas questões relacionadas com os procedimentos de segurança 

relativos ao COVID19, o valor mais baixo foi registado na questão 33 “Disponibilização dos 

equipamentos de proteção individual” com 84%, e o valor mais elevado foi registado na questão 34 

“Condições de higiene dos espaços” com 94%.  

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. 

 

 

13. Gestão e Desenvolvimento de Colaboradores 

13.1 Avaliação Desempenho dos Colaboradores  

Deliberação, por unanimidade, do Conselho de Administração da Cercigaia na reunião de 25/11/2020: 

“O processo de Avaliação de Desempenho de colaboradores da Cercigaia tem vindo a afirmar-se como 

um importante instrumento de comunicação entre o Conselho de Administração, Coordenações e 

colaboradores, evidenciando a relevância que o desempenho individual tem no crescimento profissional 

do colaborador e na qualidade dos serviços prestados pela organização, afirmando-se como um 

processo aberto e interativo, que privilegia e reconhece o mérito e promove o crescimento individual. 

A atual situação de pandemia, com a subsequente alteração de dinâmicas profissionais e privadas, fez 

com que numa primeira fase o Conselho de Administração da Cercigaia adiasse a realização deste 

importante momento da nossa vida coletiva para o final do ano. 

No entanto, a tendência atual de agravamento da situação de pandemia, os constrangimentos 

crescentes ao desenvolvimento das atividades, a alteração sistemática de dinâmicas, sempre com o 
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objetivo máximo de garantir a segurança individual e coletiva de colaboradores e clientes, tem vindo a 

exigir um esforço adicional de todos os colaboradores, realidade que o Conselho de Administração da 

Cercigaia reconhece e agradece. 

Nesse sentido, o Conselho de Administração considera que apesar de não estarem reunidas as 

condições necessárias à realização de um processo de avaliação de desempenho, o esforço de todos os 

colaboradores deve e tem de ser devidamente apreciado e reconhecido. Nesse sentido, o Conselho de 

Administração delibera que o processo de avaliação de desempenho 2020, reconheça o esforço e 

sentido de união demonstrado pelos colaboradores da Cercigaia, através da atribuição direta a todos os 

colaboradores da classificação de "Muito Bom" com a oferta dos três dias de férias adicionais 

correspondentes.“ 

 

13.2 Recrutamento e Gestão de colaboradores 

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Necessidades de recrutamento - 13 - 12 10 9 

Entrevistas de recrutamento - 14 - 14 2 3 

Admissão de novos colaboradores - 13 - 12 9 9 

Estágios académicos/curriculares - 2 - 10 3 18 

Total de colaboradores - 75 - 84 71 83 

Voluntários - 3 - 6 8 5 

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

psicólogos, quatro terapeutas ocupacionais e um terapeuta da fala), Intervenção Precoce (uma 

fisioterapeuta), Gai@prende+i (um professor) e Suporte (duas empregadas de limpeza e uma ajudante 

de cozinha). 

 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 ou por transferência entre serviços mas assumindo novas funções. 

A Cercigaia  acolheu dois estágios curriculares de Fisioterapia de 160 horas que decorreram no mês de 

janeiro e fevereiro de 2020 no CAO Bem Estar. 

Durante o mês de janeiro e fevereiro a Cercigaia acolheu o voluntariado de dois alunos do Colégio dos 

Cedros integrado no Programa de Voluntariado – Smart Choices. Este voluntariado foi interrompido com 

a declaração do estágio de emergência. De forma a prevenir potenciais casos de contágio foi 

determinado a suspensão dos voluntariados de apoio pontual, mantendo apenas a manutenção da 
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voluntária no apoio direto a clientes de CAO com carater diário. A voluntária esteve ausente de 12 março 

a 22 julho. 

13.3 Formação e Desenvolvimentos dos colaboradores 

A Formação, tal como todas as restantes dinâmicas desenvolvidas pela Cercigaia, devido à 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. 

A situação orçamental da organização não permitiu a realização de um plano amplo e abrangente, com 

recurso a formadores externos. 

Assim, a formação realizada foi possível através do estabelecimento de sinergias entre entidades 

formadoras certificadas externas e também, em grande medida, devido à rentabilização dos recursos 

humanos internos da organização que proporcionou formação em contexto de trabalho. 

Um dos grandes desafios, ao nível da execução do Plano de Formação, ao longo deste ano, foi manter 

os colaboradores informados e atualizados sobre o COVID-19, e das diversas formas como o combater 

física e mentalmente, contando com fontes cientificas e oficiais emanadas por organizações com o 

Ministério da Saúde, da Segurança Social, da Proteção Civil e da Organização Mundial de Saúde. 

Por fim, mas não menos desafiante, foi a necessidade da adaptação às novas tecnologias por parte de 

todos os colaboradores da Cercigaia, para terem acesso à formação on-line, uma vez que, desde março 

de 2020, foi este o único meio possível de a concretizar. 

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

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Ações de formações previstas 71 71 ≈ 40 18 20 

Ações de formações não previstas - 39 - 30 36 27 

Ações de formações realizadas - 110  69 52 47 

Taxa de execução do Plano Anual de Formação 

(PAF) 
100% 57%  97% 89% 90% 

Taxa de colaboradores envolvidos na formação 100% 87% ≈ 92% 86% 87% 

Volume global de formação - 1548 - 1977 2122 1005 

Colaboradores envolvidos na formação - 65 - 69 61 71 

Pela atipicidade do ano de 2020, o Plano Anual de Formação (PAF) exigiu uma revisão drástica em 

março e, consequentemente um acompanhamento e monitorização mais próximos. Das 71 ações 

planeadas foram realizadas 71, aumentando o número de ações realizadas por relação a anos anteriores 

uma vez que a grande aposta de formação recaiu nos Webinars para maximizar o foco em temas 

particulares e muito atuais. 
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A taxa de execução do PAF foi de 57%, revelando a necessidade gradual de adaptação dos 

colaboradores principalmente às novas tecnologias para terem acesso à formação não presencial, bem 

como a sua incapacidade de frequentar formação em horário laboral ou misto, devido à exigência da 

nova gestão dos horários de trabalho das equipas. 

A taxa de colaboradores envolvidos em formação foi de 87%, sendo que, apenas para 10 dos 75 

colaboradores, provenientes de diversas respostas sociais/serviços da Cercigaia, não foi possível, por 

motivos diversos, concretizaram nenhuma hora de formação. 

Complementarmente ao PAF, foram identificadas e divulgadas 39 ações de formação cuja temática foi 

considerada pertinente para a ação da Organização e desenvolvimento profissional dos colaboradores.  

Com todos os constrangimentos vividos, em contexto de pandemia, pela grande capacidade de 

adaptação vivenciada, pela generalidade dos colaboradores da Cercigaia, foi atingido o volume global de 

1548 horas de formação durante o ano de 2020. 

 

 

14. Gestão de Parcerias 

Ao longo dos anos a Cercigaia tem estabelecido parcerias formais e informais com diferentes 

organizações, entidades públicas e privadas, entidades financiadoras e organizações representativas, 

conforme evidenciado no quadro abaixo: 

Indicador 
2020 Resultados 

Meta Resultado Estado 2019 2018 2017 

Parceiros  51 52  53 38 44 

Parcerias  56 59  59 - 51 

Parcerias Institucionais - 44 - 44 22 38 

Parcerias de prestação de serviços - 15 - 15 16 13 

O desenvolvimento e consolidação de um forte rede de parcerias na comunidade tem sido assumido  

como essencial para uma resposta mais capacitada na qual são reforçados os recursos existentes e 

potenciada a dos serviços. Adicionalmente, o papel vital da organização na sensibilização a contínua 

sensabilização da comunidade para a problemática da deficiência e incapacidade, num esforço de 

aumentar as oportunidades de inclusão, praticamente sem expressão durante o ano de 2020, obrigará, 

certamente, a um esforço aumentado durante os próximos anos, de modo a contrariar e/ou evitar efeitos 

negativos da crise social que se adivinha. 
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15. Melhoria Contínua e Projetos de Inovação 

Ao longo do ano de 2020, a inovação e melhoria contínua, associadas ao engenho, esforço, 

compromisso e dedicação de todos os que colaboram na implementação da Missão da Cercigaia foi, 

mais do que nunca, uma realidade constante e diária na dinâmica da organização. 

A existência do Sistema de Gestão da Qualidade e a organização transversal que advém da sua 

implementação foi fundamental para a apoiar a definição de todas as novas metodologias, rotinas, 

circuitos, regras, entre outros, que suportaram o desenvolvimento da atividade e prestação de serviços 

no decorrer de 2020. 

 A rotina já implementada de registar como se faz, evidenciar como se fez e a capacidade de rastrear 

toda a história, ajudou em todo o processo de reorganização de pessoas e métodos. 

Não sendo relevante em termos de indicadores, nem tendo qualquer significado em termos de 

comparabilidade de períodos, o desempenho e maturidade do SGQ, revelaram-se fundamentais no 

esforço coletivo. 
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ANEXOS 

Recursos Humanos 

 

Colaboradores N.º Outsourcing 

 Coordenador/Responsável Serviço a) 7 Técnico Oficial de Contas 

Tesoureiro 1 Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

Psicólogo  6 HCCP 

Assistente Social 2 Recolha de OAU 

Fisioterapeuta 3 Apoio Jurídico 

Terapeuta da Fala 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 

9 

Nutrição  

                            Desratização 

Manutenção        Ascensores/elevadores 

                            Vigilância e Segurança 

                             Mecânica automóvel 

Auxiliar de Lar 10  

Total de Colaboradores 75 

 

Contrato Efetivos 67 

 

Contrato a Termo 8 

 

Técnicos que acumulam funções a) 

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: 

2 Salas atividades ocupacionais 

1 Gabinete de técnicos 

3 Wc’s | 1 Copa 

Edifícios do CAO Bem-estar, Serviço 

Intervenção Precoce e CRI localizado na 

Escola E/B1 de S. Paio, devidamente 

equipado composto por: 

2 Salas atividades ocupacionais 

1 Sala Pedagógica 

1 Sala de Intervenção 

3 Gabinete de técnicos 

1 Sala de reuniões/formação 

1 Sala de Snozelen 

1 Cozinha | 3 Wc’s | 1 Arrumo 

Edifícios do CAO do Sol e Lar 

residencial Casa da Encosta localizado 

em Canidelo, devidamente equipado 

composto por: 

1 Sala de convívio 

1 Gabinete de Direção com 1 WC 

7 Quartos duplos 

1 Quarto com 1 wc 

1 Gabinete auxiliar 

1 Refeitório com cozinha 

1 Despensa | 4 Wc’s 

5 Salas ocupacionais 

1 Gabinete de técnico 

1 Secretaria 

3 Wc’s | 1 Despensa | 1 Garagem 

2 Arrumos | 1 Arrumos do serviço de economato 

Edifícios da Creche localizado em 

Lavadores, devidamente equipado 

composto por: 

4 salas de atividades 

2 gabinetes de técnicos 

1 Refeitório | 1 Cozinha | 1 arrumos | 2 Despensa  

1 Lavandaria 

1 vestiário feminino c/ wc 

1 vestiário masculino c/ wc 

1 sala de funcionários 

1 secretaria 

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

1 Garagem 

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 
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CERCIGAIA 
 

 

RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL  

 

DO EXERCICIO  

 

DO ANO 2020 
 

 

                      

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório de Atividades 2020 

 

 
01 – 2021.04.16 | Aprovação Ata N.º 111/AG 46 / 50 
 

Conta DESCRITIVO CAO MATA CAO SOL CAO BEM 
ESTAR 

LAR INT 
PRECOCE 

CRI Creche Gaiaprende+i TOTAL 2020 

                      

71111 Vendas Pirilampo 2 146,84 2 146,84 2 146,84 2 146,82 
 

0,00 2 146,82 0,00 10 734,16 

71113 Rifas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71115 Vestuário     0,00 0,00 0,00 0,00 266,03 0,00 266,03 
71   2 146,84 2 146,84 2 146,84 2 146,82 0,00 0,00 2 412,85 0,00 11 000,19 

                      

72117 Matrículas e mensalidades 22 643,66 36 105,94 12 062,86 16 348,56 0,00 0,00 116 579,73 210,00 203 950,75 

722 Quotizações e Joia 1 884,75 1 884,75 1 884,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 654,26 

725 Aluguer de Sala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
72   24 528,41 37 990,69 13 947,62 16 348,56 0,00 0,00 116 579,73 210,00 209 605,01 

                      

                      

7431 Subscrições de  acções               0,00 0,00 
7431 Subs acções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                      

                      

7511329 Centro Dist Seg Social 134 707,31 201 644,51 81 157,55 160 578,82 72 837,10 0,00 121 325,34 0,00 772 250,63 

7513 DGEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 870,01 0,00 0,00 253 870,01 

7514 Inst Emprego Form Prof 4 411,14 1 027,32 1 369,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 808,24 

7515 Municipio Vila Nova de 
Gaia 

142,86 142,86 571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 230 142,85 231 000,00 

7518 Junta Freguesia S.Pedro 
Afurada 

1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 

75   140 461,31 202 814,69 83 098,76 160 578,82 72 837,10 253 870,01 121 325,34 230 142,85 1 265 128,88 

 

    

CAO MATA CAO SOL CAO BEM 
ESTAR 

LAR INTER. 
PERCOS 

CRI Creche Gaiaprende 
+ 

TOTAL 2020 

78111 Donativos Particulares                   

78111 Donativos particulares 1 298,50 1 298,50 1 298,50 1 298,50 0,00 0,00 1 308,50 0,00 6 502,50 

7811301 Magop 100,00 100,00 100,00 176,00 0,00 0,00 176,00 0,00 652,00 

7811303 M F Martins 84,00 84,00 84,00 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 420,00 

7811318 SPGM-Soc Investimento 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 6 000,00 

7811315 Cooperativa Serv.Quinta Bela 
Vista 

76,00 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 

7811349 Norsecur-Mediação de 
Seguros 

20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 100,00 

7811361 Metar. Artistica 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 450,00 

7811367 Ornix EX 104,00 104,00 104,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 520,00 

7811372 Ribeirinho & Nicolau Lda 57,00 57,00 57,00 57,00 0,00 0,00 57,00 0,00 285,00 

7811389 Abel Laureano Gomes F. 
Silva 

0,00 0,00 603,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,93 

7811393 Alargâmbito -Pub Unipessoal 
Lda 

239,15 239,15 239,15 239,15 0,00 0,00 239,14 0,00 1 195,74 

7811397 Rissolaria Tradicional 94,00 117,50 70,50 70,50 0,00 0,00 117,50 0,00 470,00 

7811398 Irmãdona supermercados SA 15 391,82 18 809,56 11 370,10 11 974,03 0,00 0,00 18 809,56 0,00 76 355,07 

7811399 Farmacia Leonardo 95,91 95,91 95,91 95,91 0,00 0,00 95,91 0,00 479,55 

78113051 Aviludo 69,00 138,00 0,00 69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 345,00 
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78114 Confecoop Prog. Apoio 
Reforça 

1 482,58 1 482,58 1 482,58 1 482,58 0,00 0,00 1 482,59 0,00 7 412,91 

78117 Publicidade 476,03 476,03 476,03 476,03 0,00 0,00 476,02 0,00 2 380,14 

7817 Consignação de IRS,  VA e 
FC 

1 139,54 1 139,54 1 139,54 1 139,54 1 056,47 1 056,47 1 139,54 0,00 7 810,64 

7881 Correção Ano anterior 16,40 16,40 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 131,14 

7883 imputação de subsidios 833,33 833,33 833,34 0,00 0,00 0,00 10 685,37 0,00 13 185,37 

78127 / 78884 Outros Reembolsos e 
correções 

278,32 278,32 170,72 223,28 0,00 0,15 688,91 0,00 1 639,70 

788871 Correções nas depreciações 0,00 0,00 0,00 0,00 53,62 107,24 0,00 0,00 160,86 

79111 Juros Obtidos                 0,00 
7881   23 145,58 26 655,82 19 527,69 18 815,91 1 126,48 1 180,25 36 859,43 16,39 127 327,55 

                      

79111 Juros Obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                      

  TOTAL de Proveitos 190 282,14 269 608,04 118 720,91 197 890,11 73 963,58 255 050,26 277 177,35 230 369,24 1 613 061,63 

 

  DESCRITIVO                   

                      

Conta 
  

CAO MATA CAO SOL CAO BEM 
ESTAR 

LAR INT 
PRECOCE 

CRI Creche Gaiaprende
+i 

TOTAL 2020 

                      

  Custo com Pirilampo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    

61 CMV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

  DESCRITIVO                   

  

Outros fornecimentos CAO MATA CAO SOL CAO BEM 
ESTAR 

LAR INT 
PRECOCE 

CRI Creche Gaiaprende
+i 

TOTAL 2020 

6221 Trabalhos especializados 3 227,72 3 227,70 3 227,70 3 227,73 3 227,73 215,25 3 393,82 0,00 19 747,65 

6223 Vigilância 1 405,77 57,02 1 966,97 23,12 0,15 1,20 2 626,62 0,00 6 080,85 

6224 Honorários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 155,00 33 948,00 36 103,00 

6226 Conservação e Reparação 4 840,01 6 656,34 503,28 6 675,82 0,00 0,00 27 818,00 0,00 46 493,45 

6227 Serviços Bancários 19,89 19,89 13,25 13,25 0,00 0,00 172,83 0,00 239,11 

6231 Ferramentas e Utensilios 72,00 74,12 358,20 379,88 0,12 0,92 425,30 0,00 1 310,54 

6233 Material de Escritório 563,00 803,59 880,70 240,85 240,87 2 056,61 1 005,36 110,00 5 900,98 

6235 Material Didatico 0,38 0,56 0,19 0,18 0,19 1,50 252,65 306,19 561,84 

62381 Artigos de Higiene 95,91 95,91 95,91 125,65 0,00 0,00 99,41 0,00 512,79 

62382 Artigos Farmaceuticos 357,86 358,84 356,82 66,48 0,00 0,00 53,65 0,00 1 193,65 

62383 Vestuario e Calçado 
P/Creche 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,56 0,00 1 776,56 

62384 Despesa com Alimentação 18 631,70 22 842,21 14 420,93 14 421,84 0,00 0,00 22 842,32 0,00 93 159,00 

62388 Outras despesas diversas 32,81 37,21 28,72 266,85 0,00 0,00 134,19 74,98 574,76 

6241 Eletricidade 0,00 6 288,13 0,00 6 288,12 0,00 0,00 1 755,24 0,00 14 331,49 

6242 Combustiveis 1 695,30 11 685,28 1 695,30 0,00 0,00 0,00 862,70 0,00 15 938,58 

6243 Àgua 237,13 496,69 177,86 437,43 0,00 0,00 951,23 0,00 2 300,34 

6248 Gás 285,38 499,42 214,04 428,05 0,00 0,00 2 742,43 0,00 4 169,32 

6251 Deslocações 148,72 147,62 147,62 0,00 0,00 6 305,46 413,83 56,46 7 219,71 

6262 Comunicação 3 119,45 3 306,43 1 108,30 1 125,64 551,00 551,00 2 326,17 0,00 12 087,99 
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6231/62632/62633 Seguros 1 045,97 818,55 870,42 766,43 52,09 104,18 818,57 0,00 4 476,21 

6265 Contencioso e Notariado 293,50 278,50 278,50 268,50 12,50 0,00 268,50 0,00 1 400,00 

6267 Limpeza Higiene Conforto 9 024,23 10 930,04 8 282,88 8 136,07 0,00 0,00 2 334,97 0,00 38 708,19 

6268266/626822 Terapias assistidas, 
Passeios, ASU 

0,00 240,00 0,00 0,00 
  

0,00 4 256,06 189 599,85 194 095,91 

  Total Serv. Externos 45 096,73 68 864,05 34 627,59 42 891,89 4 084,65 9 236,12 79 485,41 224 095,48 508 381,92 

                      

                      

                      

  

Gastos com o Pessoal CAO MATA CAO SOL CAO BEM 
ESTAR 

LAR INT 
PRECOCE 

CRI Creche Gaiaprende
+i 

TOTAL 2020 

3111 
/63113/6313/6314 

Remunerações certas 111 279,64 129 917,18 84 829,30 120 787,60 43 304,72 171 999,66 118 910,35 5 377,98 786 406,43 

6312/2/4/7 Remunerações adicionais 7 397,19 4 992,61 5 746,26 49 233,04 7 913,38 27 767,98 21 957,22 1 151,77 126 159,45 

634 Indemnizações 0,00 0,00 0,00 0,00 1 327,78 3 451,46 0,00 0,00 4 779,24 

6351 Encargos s/remunerações 25 878,43 29 426,68 19 932,09 37 664,16 11 483,35 44 733,22 31 834,99 1 441,00 202 393,92 

6353 Fundo de Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

636 Seg acid trabalho 1 223,80 1 223,80 611,90 917,79 361,59 556,21 1 223,80 0,00 6 118,89 

6387/6389 Out. Gast. c/pessoal 29,68 29,68 14,84 22,26 7,42 14,84 29,68 0,00 148,40 

63 Total Custos com Pessoal 145 808,74 165 589,95 111 134,39 208 624,85 64 398,24 248 523,37 173 956,04 7 970,75 1 126 006,33 

                      

    

CAO MATA CAO SOL CAO BEM 
ESTAR 

LAR INT 
PRECOCE 

CRI Creche Gaia 
prende+ 

TOTAL 2020 

642 Amortizações do exercicio 5 653,07 5 653,07 5 653,07 579,63     11 870,88   29 409,72 
                  0,00 

68 Outros Gastos e Perdas 663,48 0,00 663,48 701,97 527,38 184,39 756,55 0,00 4 199,23 
681 Imposto Selo / Taxas 0,00 38,50 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 

6882 Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6883 Quaotizações 374,72 374,72 374,72 374,71 450,46 107,44 456,46 0,00 2 513,23 

6888 Outros Gastos 288,76 288,76 288,76 288,76 76,92 76,95 300,09 0,00 1 609,00 

                      

  Gastos/Perdas Financiam. 488,17 488,17 488,18 0,00 0,00 0,00 0,00   1 464,52 
69116 Juros emprestimos 488,17 488,17 488,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,52 

6918 Outros Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                      

                      

  TOTAL CLASSE 6 197 710,19 240 595,24 152 566,71 252 798,34 69 010,27 257 943,88 266 068,88 232 066,23 1 669 461,72 

           

  

Descritivo CAO MATA CAO SOL CAO BEM 
ESTAR 

LAR INT 
PRECOCE 

CRI Creche Gaiaprende
+i 

TOTAL 

Proveitos Total de proveitos 190 282,14 269 608,04 118 720,91 197 890,11 73 963,58 255 050,26 277 177,35 230 369,24 1 613 061,63 

Custos Total de custos 197 710,19 240 595,24 152 566,71 252 798,34 69 010,27 257 943,88 266 068,88 232 066,23 1 669 461,72 

  Resultado Liquido -7 428,05 29 012,80 -33 845,80 -54 908,23 4 953,31 -2 893,62 11 108,47 -1 696,99 -56 400,09 
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Parecer da Técnico Oficial de Contas 

 
 

 

  Ex.mos Sr.s                         Cercigaia – Coop.Ed.Reab.Inadaptados.CRL  

  

   

 

Parecer do Contabilista Certificado 

 
No cumprimento da minha responsabilidade como Contabilista Certificado, no âmbito 

Contabilístico e Fiscal relativo ao exercício económico de 2020 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 (2020), sendo o 

resultado líquido negativo no valor de 56.400.09€. 

 

 

CC – 46000 MARIA JOÃO AMORIM 
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Parecer do Conselho Fiscal 
 

 

No exercício das competências que nos estão atribuídas, o Conselho Fiscal verificou toda a 

contabilidade, nomeadamente os documentos, balancetes, e apuramento de resultados e 

balanço. 

 

Este órgão de fiscalização, durante o exercício de 2020 acompanhou regularmente os 

movimentos de tesouraria, conferindo, verificando e validando todos os documentos, 

mensalmente. 

 

Com a ajuda de todos nós, principalmente neste momento de pandemia Mundial onde os 

gastos aumentam e os proveitos descem, o Conselho de Administração tenta estabilizar 

financeiramente a organização e continuará a conseguir concretizar os objetivos a que se 

tem vindo a propor para uma melhoria contínua da organização Cercigaia. 

 

Assim propomos à digníssima Assembleia Geral que aprove o Relatório de Contas e 

Resultados referente ao exercício de 2020. 

 

Reiteramos o nosso agradecimento ao Conselho de Administração, aos Colaboradores e a 

todos os clientes pelo trabalho desenvolvido. 

 

Vila Nova de Gaia, 31 de março de 2021  

 

 

 

 

 


