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Enquadramento 

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

Relatório e Contas do ano 2019. De várias atividades ocorridas, algumas realizadas por nós, outras 

nas quais foram convidados, destacamos os seguintes: 

 Participação nos Festejos de S. Gonçalo promovidos pela Junta de Freguesia Santa Marinha 

e Afurada; 

 Participação no jantar do 8º aniversário do Movimento de Cidadãos por Gaia; 

 Participação na comemoração do 5º Aniversário da Associação de Morangos de Canidelo; 

 Participação no evento “O Poder da colaboração” promovido pela Camara Municipal de Vila 

Nova Gaia no âmbito do Ano Nacional da Colaboração; 

 Participação no evento comemorativo do dia mundial dos diretios do consumidor organizado 

com o apoio da Junta Freguesia Santa Marinha e Afurada – Palestra “Desencanto das 

Comunicações” pelo Prof. Dr, Mário Frota; 

 Participação na Assembleia Geral da Fenacerci em Pombal; 

 Participação na comemoração do Dia Mundial do Autismo promovido pela APPDA-Norte; 

 Formalização do acordo de Cooperação/parceria com a empresa DHL para a distribuição dos 

artigos no âmbito da  Campanha Pirilampo Mágico 2019; 

 Presença no lançamento do concurso publico para a extensão da linha amarela do metro do 

Porto; 

 Presença no torneio Internacional de Andebol “Handgaia” com banca de exposição de artigos 

realizados por clientes de CAO e LR; 

 Participação na comemoração do 20º aniversário da ASSIC; 

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

Canidelo; 

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

Marinha e Afurada; 

 Participação nas comemorações do 25 de Abril promovidas pela Camara Municipal de Vila 

Nova de Gaia; 

 Participação na comemoração do 20º aniversário da ACIP; 

 Participação na cerimónia de apresentação do Pirilampo Mágico 2019 em Lisboa; 

 Participação na cerimónia de encerramento da Mostra Educativa promovida pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia; 

 Presença na sessão de esclarecimento sobre o Corredor Metrobus dinamizada pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia; 

 Participação na XIII Gala de Finalistas do Ensino Secundário de Gaia promovida pela Câmara 

Municipal de Gaia; 

 Participação na comemoração do 90º aniversário da Santa Casa da Misericórida de Vila Nova 

Gaia; 



 
Relatório de Atividades 2019 

 

 
01 – 2020.06.16 |  4 / 65 
 

 Participação na inauguração da exposição de homenagem a Maria Alberta Menéres 

promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 

 Participação nas comemorações do Dia do Municipio da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia; 

 Participação no jantar de S. João dinamizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 

 Presença na cerimónia de abertura e encerramento da Douro Cup e Cruzeiro das Pontes; 

 Presença na cerimónia de abertura da época balnear promovida pelas Águas de Gaia com 

respetiva entrega de Bandeiras das Bandeiras Azuis e das Bandeiras das Praias Acessíveis; 

 Participação nas comemorações do Dia Internacional das Cooperativas dinamizado pela 

Confecoop em Coimbra; 

 Presença no Festival de Folclore organizado pelo Grupo Folclórico da Madalena; 

 Presença na sessão de esclarecimento sobre os novos compromissos da Segurança Social 

realizado pela Fenacerci; 

 Participação na sessão de inauguração do Posto da Policia Maritima  

 

 

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

“Pouco se pode esperar de alguém que só se esforça quando tem a certeza de vir a ser recompensado” 

 

 

1. Princípios de Ação 

Missão  

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

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

Visão 

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

dos clientes e suas famílias. 

Valores 

Responsabilidade 

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

concretizam o seu papel, e são responsáveis individual e coletivamente por desenvolver a solução 

mais adequada às necessidades das partes interessadas. 
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Ética 

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

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

pela cultura da organização. 

Respeito 

Compreender a individualidade, privacidade, características e condições dos clientes, colaboradores 

e famílias. Reconhecer e promover os direitos fundamentais dos clientes, contribuindo para o 

exercício pleno da sua cidadania. 

 

Cooperação 

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

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

Solidariedade 

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

pelas suas necessidades e especificidades. 

Confidencialidade 

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

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

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

 

Políticas da Organização 

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

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

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

nesta Assembleia Geral. 

Política da Qualidade 

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

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

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

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

implementação e melhoria contínua. 

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

colaboradores, parceiros e comunidade em geral. 
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A Direção assume-se como responsável pelo comprometimento de toda a Organização no 

desenvolvimento, inovação e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, e no escrupuloso 

respeito pelos requisitos legais e regulamentares. 

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

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

Política de Ética  

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

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

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

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

Deficiência”. 

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

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

independentemente do tipo de vínculo. 

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

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

oferecer um serviço de qualidade orientado para o cliente. 

Política de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

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

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

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

Qualidade, assegurando o envolvimento dos todos os colaboradores. 

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

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

momentos de formação essencial à atualização de conhecimentos e práticas. 

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

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

académica.  

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

na nossa organização.  

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

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

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

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

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

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

cabendo à Direção da Cercigaia a avaliação final. 

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

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

regras de segurança e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. 

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

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

situações de maus tratos aos clientes. 

Política de Participação e Envolvimento de Clientes e Outras Partes Interessadas 

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

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

vida, o seu contributo individual, desde o planeamento das atividades e serviços até à sua avaliação e 

revisão para desta forma conquistar e manter a confiança dos seus clientes. O sucesso da intervenção 

passa pelo envolvimento dos clientes/famílias/significativos em todo processo. 

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

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

serviços aos clientes, estabelecendo canais de comunicação, participação e consulta com as partes 

interessadas internas e externas, divulgando a política.  

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

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

pessoas com deficiência. O trabalho em parceria contribui para uma gestão mais aberta, participativa e 

transparente. 

 

2. Desempenho organizacional 2019 
 

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

precoce; 

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

documentação diversa; 

 Edição Quadrimestral do Jornal Informativo da Cercigaia; 

 Atualização permanente do Website e Facebook da Cercigaia; 

 Entrevista do Representante da Direção ao Colégio Horizonte e divulgada no suplemento do 

Jornal O Gaiense; 

 Participação do Representante da Direção no Fórum “O Poder da Governação em Gaia” 

dinamizado pela Rede Social de Gaia; 

 Realização de Assembleias-Gerais para aprovação do Relatório de Atividades e Contas de 2018 

e Plano de Atividades e Orçamento para 2020; 

 Realização da análise SWOT de CAO em reunião de equipa; 

 Apresentação de três artigos para a revista da Fenacerci; 

 Acolhimento de 21 jovens/adultos para cumprimento de serviço cívico; 

 Realização da avaliação de satisfação das partes interessadas; 

 Realização de piquenique para clientes e colaboradores; 

 Celebração do 43º Aniversário da Cercigaia. 

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

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

Organização e a todos os parceiros da Organização. 

Recursos Humanos 

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

alcançar os objetivos organizacionais e assegurar uma prestação de serviços centrada nos clientes. 

Implica o recrutamento e desenvolvimento de pessoal competente e qualificado, promovendo o 

envolvimento, saúde, segurança, bem-estar e desenvolvimento dos seus colaboradores, o qual se reflete 

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

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

 Desenvolvimento e implementação do Plano de Formação Interna para colaboradores; 

 Acolhimento de dez estágios curriculares de fisioterapia; 

 Mobilidade de colaboradores entre respostas sociais; 

 Acolhimento e integração de oito  voluntários nas diferentes respostas sociais; 

 Acolhimento de 21 jovens/adultos no âmbito do serviço cívico; 
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 Realização da avaliação anual de desempenho de colaboradores e aplicação dos respetivos 

mecanismos de reconhecimento. 

Direitos 

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

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

escolha e de autodeterminação em todos os contextos. Este princípio foi refletido através das seguintes 

ações: 

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

deficiência em vários estabelecimentos de ensino público; 

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

Género promovido pelo Espaço t; 

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

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

Câmara Municipal de Vila Nova Gaia;  

Ética 

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

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

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

seguintes ações: 

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

Violência Doméstica promovido pelo Espaço t; 

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

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

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

interessadas; 

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

Parcerias 

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

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

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

refletido através das seguintes ações: 

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

 Parceria com o Instituto de Reinserção Social – Serviço Cívico; 
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 Parcerias com 16 Agrupamentos/ Escolas não Agrupadas do concelho de Vila Nova de Gaia no 

âmbito do CRI; 

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

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

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

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

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

Norte – Caminhada aberta à comunidade; 

 Protocolo com a PSP no âmbito do projeto “Significativo Azul”; 

 Protocolo de colaboração com a Ordem dos Psicólogos no acolhimento de estágios; 

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

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

dinamização de diversas iniciativas conjuntas; 

 Parceria com o Espaço T que culminou com a visualização da peça “Lobo Diogo e o Mosquito 

Valentim” no âmbito do evento Corpo Evento, apresentado na Biblioteca Almeida Garrett; 

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

 Parceria com a ASAE para doação de roupa; 

 Parceria com a empresa BB Douro para a dinamização da atividade de Vela sem Barreiras. 

Participação 

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

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

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

refletido através das seguintes ações: 

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

supermercado Auchan de Canidelo; 

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

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

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

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

 Dinamização da festa de Magusto para  clientes, colaboradores e moradores na Junta de 

Freguesia da Afurada; 

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

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

 Dinamização da Festa da Pascoa para clientes e colaboradores; 
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 Participação no concurso “Mãos com Arte” organizado pela Cercimarco; 

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

Junta de Freguesia de Canidelo; 

 Participação na Feirinha de Natal do Colégio Oceanus; 

 Participção na apresentação do Projeto “Olhares Inclusivos” da Fundação Serralves; 

 Participação na festa de Natal do espaço t; 

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

 Participação de clientes na festa de Natal promovida pelo Espaço T; 

 Participação no XIV concurso Mãos c’ Arte “Tradicion’ART” promovido pela Cercimarco; 

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

pessoas com deficiência em vários estabelecimentos de ensino público; 

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

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

Gaia e APPDA-Norte em eventos na comunidade; 

 Continuidade do sistema de sugestões e reclamações na Organização. 

Abordagem Centrada na Pessoa 

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

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

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

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

seguintes ações: 

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

clientes do CAO e Creche; 

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

Sol e CAO Mata de acordo com os seus gostos e interesses; 

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

atividades no exterior; 

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

oferta de almoço pelos proprietários 

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

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

potenciais dos clientes; 

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

Plano Individual; 
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 Continuação da implementação do Projeto Educativo e desenvolvimento e implementação dos 

Projetos Pedagógicos da Creche; 

 Integração de 4 clientes em ASU (Atividades Socialmente Úteis) na Creche da instituição; 

 Integração de 4 clientes em ASU (Atividades Socialmente Úteis) na cozinha, portaria e 

lavandaria da instituição; 

 Integração de 3 clientes em ASU (Atividades Socialmente Úteis) no âmbito do protocolo com a 

Camara Municipal de Vila Nova Gaia e conforme critérios definidos pela mesma foram 

dinamizadas e desenvolvidas atividades de Manualidades, Bem-Estar e Dança junto de alunos 

do 2º e 3º Ciclo; 

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

resposta social e aberta à comunidade; 

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

Freguesia de Canidelo. 

 

Abrangência 

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

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

das seguintes ações: 

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

 Funcionamento anual da Creche, com Programa de Férias nos meses de julho; 

 Aplicação do questionário de “Qualidade de Vida”, e utilização dos resultados para melhoria da 

intervenção com reflexo no Plano Individual; 

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

colaboradores, e identificação de eventuais alterações/ melhorias; 

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

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

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, dos agrupamentos do concelho, durante as 

interrupções letivas – Gai@prende+i; 

 Implementação do Cronograma e do Plano de Conformidade EQUASS Assurance 2018. 

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 
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responsabilização, transparência e melhoria contínua. Este princípio foi refletido através das seguintes 

ações: 

 Visita de Acompanhamento e Avaliação ao serviço Intervenção Precoce pelo Instituto de 

Segurança Social I.P. – Centro Distrital do Porto; 

 Acompanhamento do Plano de Atividades e Orçamento de 2019; 

 Certificação do Relatório de Atividades e Contas de 2018 pela CASES e validação pelas 

entidades financiadoras;  

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

Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI); 

 Divulgação de sugestões e reclamações.   

Melhoria Contínua 

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

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

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

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

ações: 

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

estar, CAO do Sol e Lar Residencial;  

 Aquisição de equipamentos para CAO e Lar Residencial; 

 Implementação de ações de melhoria; 

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

Cercigaia e APPACDM de V.N. Gaia; 

 Continuação do projeto de inovação “Gaiaprende+i; 

 Continuação do projeto de inovação “Vela Sem Barreiras”; 

 Continuação da parceria com Colégio dos Cedros  no âmbito do Projeto Smart Choices 

(voluntariado). 

 

3. Oferta de Serviços 

INTERVENÇÃO PRECOCE 

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

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

municipal, nomeadamente, Arcozelo, Canelas, Crestuma, Grijó, Gulpilhares, Lever, Lomba, Madalena, 

Olival, Pedroso, Perosinho, Sandim, S. Félix da Marinha, Seixezelo, Sermonde, Serzedo, Valadares e 

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

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

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

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

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

da educação, da saúde e da ação social. 

CRECHE 

Este serviço pretende dar resposta às necessidades do concelho de Vila Nova de Gaia, mais 

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

e tem como prioridade apoiar as famílias mais desfavorecidas. 

São objetivos principais da Creche proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças, 

num clima de segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar, através de 

um apoio individualizado, em estreita colaboração com as famílias e comunidade. 

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO 

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

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

na promoção do 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. 
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Têm como principal objetivo promover e disponibilizar condições que contribuam para uma vida com 

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

LAR RESIDENCIAL – CASA DA ENCOSTA 

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

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

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

vida com qualidade e para a plena integração social dos seus clientes. 

 

 

4. Operacionalização dos Objetivos Estratégicos Anuais 

 

Objetivo Indicador 
Metas/ Resultados/Estado 

2017 2018 2019 

Qualidade e sustentabilidade na prestação de serviços 

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

Índice de satisfação dos clientes  93,7% 95,2%  85% 96,2% ≈ 

Índice de satisfação de significativos  91,4% 92,3%  85% 93,7 ≈ 

Taxa de clientes envolvidos em atividades 
regulares na comunidade 

 -- --  52% 79%  

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

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

50% 50%  50% 35%  

Taxa de PI com sucesso (CAO/LR) 78% 93%  80% 91% ≈ 

OB2 Promover a 
sustentabilidade da 
organização. 

Sócios efetivos 152 159 150 156  

Taxa de venda de Pirilampos 93% 91% 100% 97% ≈ 

Taxa de venda de outros produtos (Pirilampo)  91% 83,4% 100% 90,2% ≈ 

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 88,7% 89.7%  87% 91,7%  

Dias férias oferecidos pela Cercigaia 
(avaliação de desempenho) 

155 197 197 195 ≈ 

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

21 30 45 34  

Índice de satisfação dos colaboradores  90,3% 86%  85% 87,5% ≈ 

Taxa de execução do Plano Anual de 
Formação 

90% 89% 100% 97%  

Taxa de colaboradores envolvidos em 
formação 

87% 86% 100% 92% ≈ 

Parcerias na prestação de serviços 

OB4 Promover o 
envolvimento com a 
comunidade. 

Índice de satisfação global (todas as partes 
interessadas) 

94% 92%  85% 92,5% ≈ 

Parceiros 44 38 51 53  

Parcerias 51 49 56 59  
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Objetivo Indicador 
Metas/ Resultados/Estado 

2017 2018 2019 

Estruturas da comunidade envolvidas nas 
atividades 

-- -- 25 38  

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

Comunicação e responsabilidade social [Clientes CAO/ LR] 

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

Atividades de sensibilização na comunidade 77 73  40 51 ≈ 

Taxa de clientes envolvidos nas atividades de 
sensibilização na comunidade 

61% 50% 52% 79%  

Estruturas da comunidade envolvidas nas 
atividades de sensibilização 

39 40 40 38 ≈ 

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 

50% 100% 100% 100% ≈ 

Dinâmicas de benchmarking e benchlearning 3 3 3 6  

Ações de melhoria  10 3 6 2  

Projetos de inovação 2 1 2 2 ≈ 
 

Análise dos Resultados 

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

generalidade atingidas, sendo que importa destacar os seguintes resultados: 

 O aumento de clientes em Atividades Socialmente Úteis, contribuindo para o reforço da auto 

estima, autonomia e bem-estar; 

 Os resultados significativos ao nível do desempenho de colaboradores e consequentemente 

aplicação dos mecanismos de reconhecimento; 

 A tendência de consolidação do número de parceiros e consequentes parcerias, bem como as 

diferentes estruturas da comunidade envolvidas, contribuem de forma significativa para o 

reforço da participação e envolvimento dos clientes com a comunidade e, consequentemente 

para uma inclusão mais ativa; 

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

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

constrangimentos estruturais e conjunturais. 

 Apesar de ter sido registada uma diminuição da procura, as atividades de sensibilização nas 

diferentes estruturas das comunidades, essencialmente nas estruturas educativas, as quais 

integram dinâmicas de interação entre os nossos clientes e os alunos do ensino regular, 

continuam a ser fundamentais para a tomada de consciência coletiva dos direitos e deveres de 

todos os cidadãos; 

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

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

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

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

sucesso, registando valores significativos ao nível da satisfação de clientes e famílias bem como 

um aumento significativo de clientes em atividades socialmente úteis. Os resultados ficram, no 

entanto, um pouco aquém no que se que se refere à integração de clientes nas ações de 

campanha. O objetivo 2 foi, também, concretizado com sucesso apesar dos resultados da  

Pirilampo Mágico não terem ainda atingido os valore que se pretende. 

 Gestão de recursos humanos – O objetivo 3 reforçou a tendência registada desde 2017 ao 

nível da avaliação de desempenho, com resultados bastante positivos. No que se refere ao 

absentismo, os esforços da organização têm-se traduzido numa diminuição do número de 

colaboradores que faltam, sendo que o aumento registado deve-se ao facto das ausências 

registadas se prologararem por mais dias. No que se refere ao Plano de Formação é visível o 

esforço da organização em disponibilizar aos seus colaboradores oportunidades de formação 

significativas ao longo do ano, bem como na sensibilização da importância destas dinâmicas, 

quer para a organização, quer para o seu desenvolvimento pessoal, tendo-se registado um 

aumento nas taxas de cumprimento e envolvimento. 

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

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

comunidade.   

 Comunicação e responsabilidade social [Clientes CAO/ LR] – O objetivo 5 apresenta um 

decréscimo significativo ao nível das atividades de sensibilização na comunidade, embora com 

um aumento, também significativo, ao nível da taxa de clientes envolvidos nestas dinâmicas. 

Esta situação continuará a ser monitorizada mais atentamente em 2020. 

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

definido ao nível das ações de melhoria. Neste âmbito, salienta-se a existência do Plano de 

Conformidade de suporte à transição do Sistema da Qualidade para a versão 2018 do 

referencial EQUASS Assurance, ao abrigo do qual foram revisto oito Processos e 

Procedimentos, com a introdução de melhorias nas práticas e registos associados. 

Os resultados obtidos permitiram alcançar uma Taxa de Sucesso do Plano de Atividades de 95%. 
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5. Intervenção Precoce 

Principais Indicadores de Resultados 

Objetivo 1 - Identificar, avaliar e intervir junto de crianças com alterações nas funções ou estruturas do 

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

 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Crianças identificadas - 87 ≈ 77 77 64 

Crianças avaliadas 41 50 ≈ 40 
(*)

 50 58 

Crianças em intervenção 41 264  224 211 249 

Crianças com PIIP 41 235  216 206 240 

 

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

objetivos definidos para a equipa 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 218 2017 2016 

Reuniões de equipa ELI 44 42 ≈ 41 40 41 

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

dinâmica da resposta social. 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Colaboradores 5 5 ≈ 5 6 6 

Taxa de participação de colaboradores em formação 
interna/ externa 

100% 100% ≈ 100% 100% 93% 

Análise dos Resultados  

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

a intervenção junto de 41 crianças e suas famílias tendo sido essas as metas uma vez que não foram 

comunicados os resultados à candidatura ao PROCOOP realizada em agosto de 2018. Em outubro de 

2019 foi realizada nova candidatura ao PROCOOP.  

Nesta análise são considerados os dados globais da ELI Gaia Sul, equipa em que estão afetos os 

técnicos de intervenção precoce da organização. Em 2019 não foi realizada alterações relativamente aos 

técnicos da Cercigaia. 
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Foram referenciadas pelas diferentes entidades (Hospital, Jardim Infância, Família, Aces, Creche, e 

outras ELI’s) 88 crianças. Destas, 80 crianças e famílias formalizaram o processo na ELI Gaia Sul. Todas 

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

equipa e outro elemento destacado. 47% dos primeiros contatos presenciais foram realizados antes de 

completar um mês após a receção da ficha de referenciação. 

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

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

todas as partes envolvidas. As avaliações foram realizadas, na sua grande maioria, com a presença da 

totalidade dos técnicos (terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, psicóloga e fisioterapeuta) em contexto 

educativo ou em domicilio, acordo com as necessidades/preocupações da Família. O numero de 

avaliações de equipa foi superior à meta uma vez que foi alterada a dinâmica das avaliações. Dado o 

numero de crianças em acompanhamento foi realizada, por semana, uma avaliação de equipa em 

contexto natural de vida e sempre que foi possível coincidir os horários dos técnicos, foi realizada 

avaliação de equipa na sede da ELI. 

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

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

direto, de vigilância ou de retaguarda às crianças e famílias. O estado do processo foi sendo definido de 

acordo com as suas preocupações/necessidades das famílias.  

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

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

de práticas de ajuda eficaz – qualidade técnica, práticas relacionais e práticas participativas.  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 

18 formações especificas das suas áreas de intervenção. 

Os técnicos de intervenção precoce dinamizaram um workhops sobre o desenvolvimento da criança na 

Creche Pirilampo Cesce dirigida aos colaboradores e Pais que frequentam esta estrutura da 

Organização. 

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

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

técnicos em formação exterior e outras dinâmicas de funcionamento.  Das 42 reuniões realizadas, 11 

contaram com a presença do Núcleo de Supervisão Técnica, nas quais foi mantida a dinâmica da 

apresentação/reflexão e discussão dos diferentes capítulos do manual de práticas recomendadas de 

Intervenção Precoce na Infância por um elemento da equipa, discussão de assuntos pertinentes à 

intervenção e preenchimento do quadro  do mod.GF60 do Requerimento de Subsidio por Frequencia em 

Estabelecimento de Educação Especial. 
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Concretização dos objetivos 

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

 Objetivos 1, 2 e 3 – cumpridos; 

 Taxa de Sucesso da Intervenção Precoce – 100%. 

 

6. Creche  

Principais Indicadores de Resultados 

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Grau de concretização dos objetivos do Projeto 
Pedagógico 

≥ 80% 98,6%  95% 94% 82% 

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

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Crianças integradas 48 48 ≈ 48 48 48 

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

Grau de concretização dos objetivos do PI ≥ 75% 96%  92% 94% 84% 

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

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Famílias/ significativos 48 48 ≈ 48 48 44 

Ações realizadas com a família 17 19 ≈ 17 7 9 

Taxa de participação das famílias ≥ 50% 73,4% ≈ 72% 76% 52% 

Taxa de famílias/significativos auscultados 
100
% 

100% ≈ 48 100% 93% 

Índice de satisfação de significativos (famílias) ≥ 85% 98,5% ≈ 98% 96,6% 92% 

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 
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Colaboradores 12 13 ≈ 12 12 14 

Reuniões entre educadores 11 11 ≈ 11 43 43 

Reuniões de equipa 11 11 ≈ 11 12 11 

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

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

deficiência, apoiados por outros serviços da Cercigaia 

Indicador 
2019  Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Jovens integrados em ASU 5 4 ≈ 5 5 6 

Intercâmbios com o CAO da Cercigaia 16 19  15 3 9 

Análise dos Resultados  

Este ano demos início a um novo Projeto Educativo, intitulado: “Nós e o Mundo”, que assim como nos 

anteriores, será desenvolvido no triénio 2018/2021. 

Este tem por base uma temática alargada para que possamos desenvolver os projetos pedagógicos de 

sala e respetivos planos individuais das crianças, em conformidade com os objetivos lançados no Projeto 

Educativo. 

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. E, foi desta forma, que conseguimos atingir os objetivos propostos 

nos seus respetivos planos individuais e que, segundo os dados anteriores mostram-se satisfatórios e 

até acima do espectável. 

Foi também nesta linha de pensamento que propusemos o envolvimento e participação das Famílias, 

tanto ao nível da realização de trabalhos com os filhos, assim como, na participação em diversos 

momentos de aprendizagem. Estes permitem que os pais e comunidade envolvente, possam esclarecer 

dúvidas, desenvolver os seus conhecimentos, criar empatia com todos os elementos da creche, mas 

também, possam comemorar connosco dias tão especiais como, o Dia do Pai, o Dia do Pai e o dia dos 

Avós (entre tantas outras ações desenvolvidas). 

É de salientar que segundo os dados apresentados, tem-se notado uma crescente participação e 

envolvimento das Famílias e Comunidade, o que nos leva a crer que as temáticas têm ido de encontro 

aos seus interesses e preocupações, assim como, os dias e horas a que estas decorrem vão mais de 

encontro com o desejável.  

Continuamos a integrar, semanalmente, as atividades extra curriculares de psicomotricidade e música, o 

que nos permite ter uma maior dinâmica, importante para a socialização e integração das crianças em 

ambientes diferentes e qualificados. 
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Os clientes de CAO que realizam Atividades Socialmente Úteis (ASU) na Creche, continuaram a 

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

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

e com os colaboradores, através da integração nas rotinas diárias das crianças, como por exemplo, no 

acolhimento, nas atividades orientadas ou até nos momentos lúdicos, e ainda, nos intercâmbios mensais 

com as atividades de Culinária e com as atividades de expressão plástica “A hora das cores”. 

Concretização dos objetivos 

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

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

Taxa de Sucesso da Creche - 100%. 

 

7. Centro de Recursos para a Inclusão 
 

Principais Indicadores de Resultados  

Objetivo 1 - Implementar os Planos de Ação 2018/2019 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

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

Grau de implementação dos Planos de Ação 
2018/2019 

100% 100% ≈ 98,9% 98,3% 100% 

Total de alunos  324 321 ≈ 401 366 398 

Consultoria (alunos identificados ao longo do ano) 
(horas) 

-- 172 -- -- -- -- 

Psicologia – total de alunos acompanhados 

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

Psicologia – total de acompanhamentos (individual) -- 2563 -- -- -- -- 

Psicologia – total de acompanhamentos (grupo) -- 141 -- -- -- -- 

Psicologia – total de alunos identificados ao longo do 

ano 
22 31  -- -- -- 

Psicologia – Consultoria (alunos identificados ao 

longo do ano) 
-- 57 -- -- -- -- 

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

materiais e outros) 
 250 265 ≈ -- -- -- 

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

Terapia da Fala – total de alunos acompanhados 

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

Terapia da Fala – total de acompanhamentos 

(individual) 
-- 2732 -- -- -- -- 

Terapia da Fala – total de acompanhamentos (grupo) -- 259 -- -- -- -- 

Terapia da Fala – total de alunos identificados ao 

longo do ano 
23 54  -- -- -- 
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Terapia da Fala – Consultoria (alunos identificados 

ao longo do ano)  
-- 88 -- -- -- -- 

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

materiais e outros)  
 450 449 ≈ -- -- -- 

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

Terapia Ocupacional – total de alunos 

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

Terapia Ocupacional – total de acompanhamentos 

(individual) 
-- 2121 -- -- -- -- 

Terapia Ocupacional – total de acompanhamentos 

(grupo) 
-- 931 -- -- -- -- 

Terapia Ocupacional – total de alunos identificados 

ao longo do ano 
17 26  -- -- -- 

Terapia Ocupacional – Consultoria (alunos 

identificados ao longo do ano) 
-- 38 -- -- -- -- 

Terapia Ocupacional - Consultoria (TT; DT, DEE, 

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

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

Fisioterapia – total de alunos acompanhados 

(individual/grupo) 
25 27 ≈ -- -- -- 

Fisioterapia – total de acompanhamentos (individual)  -- 617 -- -- -- -- 

Fisioterapia – total de acompanhamentos (grupo) -- 186 -- -- -- -- 

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

materiais e outros) 
 5 8 ≈ -- -- -- 

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

Grau de concretização dos objetivos do Plano de 

Intervenção 
 75% 83% ≈ 78% 77% 80% 

Taxa de Sucesso do Plano de Intervenção  75% 82% ≈ 63% 75% 99% 

Nota 1: Os dados se referem ao trabalho desenvolvido durante o ano letivo de 2018/2019 

Nota 2: Os resultados relativos aos acompanhamentos e consultorias são expressos em horas  

Objetivo 2 – Aplicar questionários de avaliação de satisfação a clientes (alunos), significativos (famílias), 

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

sensibilizando para a importância da resposta 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Clientes (alunos) que responderam ao questionário  250 156  249 254 282 

Índice de resposta de clientes (alunos)  65% 50%  63% 66% 70% 

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

Significativos (famílias) que responderam ao 
questionário 

 200 110  180 231 213 

Índice de resposta de significativos (famílias)  50% 35%  46% 60% 53% 

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

Docentes auscultados na avaliação da satisfação  200 135  180 202 196 
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Grau de satisfação de docentes   85% 93% ≈ 95% 94% 93% 

Órgão de gestão auscultados na avaliação da 
satisfação 

16 16 ≈ 7 14 7 

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

Objetivo 3 – Participar na elaboração, implementação e avaliação do Planos Individuais de Transição 

(PIT). 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Clientes (alunos) com PIT 9 9 ≈ 15 11 13 

Grau de concretização dos objetivos do PIT ≥ 75% 88%  83% 80% 77% 

Taxa de sucesso do PIT ≥ 75% 100% ≈ 100% 100% 62% 

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

dinâmica da resposta social. 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Colaboradores 14 17 ≈ 17 17 21 

Reuniões de equipa 30 36  32 34 33 

Taxa de participação de colaboradores em formação 

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

Análise dos Resultados  

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da Cercigaia, no ano letivo 2018/2019, deu continuidade às 

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

Vila Nova de Gaia.  

A entrada em vigor do Decreto-lei nº54/2018, de 6 de julho, colocou um desafio a todos os profissionais 

de educação, inclusive aos técnicos do CRI, no que diz respeito à organização e operacionalização das 

suas práticas.  

A intervenção dos técnicos do CRI em contexto inclusivo, decorre não só da intervenção direta com o 

aluno mas, sobretudo, da habilitação do ambiente, isto é, da criação de suporte e oportunidades de 

participação. Esta intervenção foi desenvolvida em três modalidades distintas: apoio de consultoria, 

apoio em grupo e apoio individual. A equipa acompanhou 321 alunos, em apoio individual e de grupo. 

Foram elaborados 307 planos de intervenção, sendo o Grau de Concretização dos Objetivos do Plano de 

Intervenção de 83% e a respetiva Taxa de Sucesso de 82%, ligeiramente superior ao previsto.  

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

(desenvolver competências específicas com o objetivo de serem generalizadas) continua a ser o mais 

solicitado pelos agrupamentos de escolas /escolas, em todas as valências.  
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A equipa contabilizou 183 horas de apoio de consultoria a alunos identificados ao longo do ano letivo. 

Este apoio traduz-se em observação em contexto educativo, avaliação informal e formal de alunos, 

trabalho colaborativo com docentes, passagem de estratégias, contactos com outros serviços da 

comunidade.  

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

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

aprendizagem e à inclusão. No ano letivo 2018/2019 todas as valências, com a exceção da fisioterapia 

participaram em reuniões da EMAEI, embora esta, não se tenha verificado em todos os agrupamentos 

de escolas/escolas. Verificou-se que um número reduzido de agrupamentos solicitaram uma participação 

efeiva/regular dos técnicos nas reuniões e decisões da EMAEI e os restantes apenas uma participação 

mais pontual. Esta participação deverá ser um aspeto a melhorar/desenvolver no próximo ano letivo em 

parceria com todos os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas.  

A equipa, nomeadamente os terapeutas ocupacionais desenvolveram em colaboração com a equipa 

educativa, 9 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 88% e respetiva a 

Taxa de Sucesso de 100%.  

Ao longo do ano letivo integraram a equipa 17 técnicos, nas áreas de psicologia, terapia da fala, terapia 

ocupacional e fisioterapia. Houve mudança de técnicos nas áreas de psicologia e terapia ocupacional, 

por motivo de saída dos profissionais, de baixa médica e licença de maternidade.  

A equipa reuniu, semanalmente, tendo sido registadas 36 reuniões nas instalações da instituição. Foram 

ainda realizadas reuniões com os agrupamentos/escolas  ao longo do ano, com maior incidência no 

início e fim do ano letivo, de trabalho colaborativo para aferir procedimentos de intervenção e horários.   

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, considera-se que: 

 Objetivos 1 e 2 – parcialmente cumpridos; 

 Objetivos 3 e 4 – cumpridos. 

Taxa de Sucesso do Centro de Recursos para a Inclusão – 92%. 
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8. Centro de Atividades Ocupacionais 

Principais Indicadores de Resultados 

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Clientes protocolados 62 62 ≈ 62 62 62 

 

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Clientes - resposta a questionários ≥30 19  29 38 33 

Grau de satisfação de clientes ≥85% 96,% ≈ 95,3% 92% 94% 

Significativos (famílias) – questionários enviados ≥38 52  55 51 39 

Famílias – taxa de resposta a questionários  ≥? 67% ≈ 69% 57% 72% 

Grau de satisfação de significativos (famílias) ≥85% 93,4%  90,5% 90% 93% 

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

monitorização e avaliação do Plano Individual do Clientes (PI)  

Indicador 
2019  Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Clientes com PI 62 63 ≈ 62 63 63 

Clientes em ASU ≥ 7 11  8 8 9 

Taxa de aplicação do Questionário da Qualidade de 
Vida  

100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

Taxa de execução das atividades do PI ≥ 85% 87% ≈ 89% 83% 84% 

Grau de concretização dos objetivos do PI ≥ 75% 84% ≈ 86% 80% 81% 

Taxa de sucesso do PI (≥75) ≥ 80% 91% ≈ 93% 80% 71% 

Estruturas da comunidade envolvidas nas 
atividades de sensibilização 

≥ 25 38  40 39 22 

Workshops do projeto “Está na Hora” dinamizados 
na comunidade  

≥ 30 22  57 55 38 

Clientes envolvidos no projeto “Está na Hora” ≥ 19 17 ≈ - - - 
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Clientes envolvidos no projeto Espaço t “Corpo 

Evento” 
≥ 7 9 ≈ - - - 

Atuações do “Bando das Cordas” ≥ 10 12     

Clientes envolvidos no “Bando das Cordas” ≥ 7 7 ≈ - - - 

Clientes envolvidos nas dinâmicas de 
Desenvolvimento Pessoal e Social 

≥ 20 25 ≈ - - - 

Clientes envolvidos nas dinâmicas de Treino de 
Empowerment 

≥ 15 14 ≈ - - - 

Clientes envolvidos no projeto “Catamaran” ≥ 46 42 ≈ - - - 

Outras atividades de sensibilização na comunidade ≥ 10 17 ≈ - - - 

Taxa de clientes envolvidos em atividades regulares 
na comunidade 

≥ 52% 79%  52% 61% 50% 

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

≥ 50% 35%  50% 50% 50% 

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

dinâmica da resposta social. 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Colaboradores 19 20  19 19 17 

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

Reuniões de equipa técnica (CAO Bem-Estar) ≥ 6 3  7 7 2 

Reuniões gerais da RS – CAO Bem-Estar ≥ 35 41 ≈ 41 41 40 

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

Taxa de participação de colaboradores em formação 
interna/ externa 

100% 100%  74% 100% 100% 

Análise dos Resultados 

Durante o ano de 2019,  foi mantido o numero de clientes protocolados com a entidade financiadora. 

As reuniões de equipa técnica não foram realizadas tal como estava previsto devido à dificuldade em 

conciliar no mesmo horário  todos os elementos da equipa. A partir de fevereiro e após mudança de 

horário dos  colaboradores do CAO Sol e CAO Mata foram realizadas reuniões mensais conjuntas 

(exceto em outubro) uma vez que os assuntos abordados são transversais às duas equipas. 

Relativamente à avaliação da satisfação de clientes e Familias os os valores evoluíram ligeiramente. 

Através deste mecanismo de participação, tanto os clientes de CAO como os seus familiares 

manifestaram os seus gostos e interesses através de sugestões apresentadas aquando do 

preenchimento do questionário da avaliação da satisfação. 
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Quanto à elaboração/ monitorização do Plano Individual ao longo deste ano foi realizado um ajuste dos 

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

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

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

dado que o foco esta centrado no potencial de cada cliente. 

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

Atividades 
CAO 

Bem-Estar Mata Sol 

Treino de Empowerment X X X 

Expressão Corporal  X X 

Culinária X X X 

Jardinagem  X X 

Lavandaria  X X 

Manualidades X X X 

Música X X X 

Tecelagem  X X 

Informática  X X 

CAO Bel X X X 

Atividades de Vida Diária  X X 

Relaxamento X X  

Esta na Hora - Clown  X X 

Esta na Hora – Dança Tu   X 

Esta na Hora – Boa Hora  X X 

Atelier do Conhecimento  X X 

Expressão Dramática  X X 

Teatro  X X 

Bando das Cordas  X X 

Terapia Ocupacional X X X 

Caminhada  X X X 

Época Balnear X X X 

Catamaran X X X 

Piscina  X X 

Zumba  X X 

No que respeita às Atividades Socialmente Úteis em 2019, foram mantidos dois clientes em ASU 

Cozinha, uma cliente foi transferida da ASU de Lavandaria para a ASU em Lavandaria e um protocolo de 

ASU Receção/Portaria Em ASU Creche foram mantidos os quatro protocolos. No âmbito do protocolo 

com a Camara Municipal de Vila Nova Gaia e conforme critérios definidos pela mesma foram 

dinamizadas e desenvolvidas atividades de Manualidades, Bem-Estar e Dança junto de alunos do 2º e 3º 
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Ciclo, com o envolvimento e participação de clientes de CAO. Consequentemente, foram estabelecidos 

três protocolos de ASU para cada atividade. 

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

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

Dragão e a Princesa e o conto do Pirilampo Mágico, a Hora da Dança, a Hora da Movida e a Hora do 

Barulho.  

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

respostas sociais da Organização. Estes Workshops envolveram de uma forma ativa a participação de 

17 clientes da Resposta Social CAO Mata e Sol. Para além do projeto “Está na Hora” outros clientes 

também foram envolvidos e participaram com muito agrado e entusiasmo nos vários convites recebidos 

para realização de espetáculos com o Bando das Cordas. 

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

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

nomeadamente, escolas, lares, empresas e eventos desenvolvidos na comunidade. É de salientar a 

enorme satisfação dos diferentes clientes no empenho da realização desta Campanha. O número de 

clientes envolvidos na campanha do Pirilampo Mágico não atingiu a meta uma vez que ao articular com 

as diferentes entidades  foi solicitada/proposta a presença do projeto “Esta na Hora”.   

A atividade de Catamaran teve um periodicidade semanal em que participaram 42 clientesde forma 

rotativa. Os restantes clientes  não tiveram autorização por parte dos seusfamiliares para participar e 

outros não mostraram interesse em participar. 

A atividade de piscina foi retomada em maio e foram criados dois grupos que frequentaram a atividade 

com uma cadência semanal.Os grupos foram rotativos de forma a abarcar o maior numeto de clientes. 

Entre maio e outubro foi dinamizada a atividade de Zumba com carater semanal. Todos os clientes foram 

convidados a participar tendo em conta que a atividade foi ajustada à funcionalidade de cada um. 

Em 2019 manteve-se o intercâmbio da atividade de culinária com a Creche “Pirilampo Cresce” foi 

interrompido  mas manteve-se o intercâmbio entre o CAO Bem-Estar e atividade de Música da Creche, 

bem como o intercâmbio das Horas das Cores. Estes momentos foram bastante enriquecedores para 

ambas as partes pela qualidade de interação que promoveu.  

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

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

uma maior diversidade de escolha das atividades pelos mesmos. 

Ao longo de 2019 os clientes de CAO, fundamentalmente de CAO Sol e CAO Mata participaram em 

formação/workshop/eventos que decorreram dentro e fora da Organização: 

 Formação “Diz não ao plástico Descartável” dinamizada por monitor do CAO Sol; 

 Participação na limpeza da praia de Salgueiros; 

 Participação na caminhada da USF ST. André de Canidelo; 
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 Participação na oficina criativa promovida pela CEA Ribeiras de Gaia; 

 Participação de clientes nas oficinas educativas da Fundação de Serralves; 

 Participação de clientes na atividade de Surf e limpeza da praia; 

 Participação de clientes na Feira Medieval da Escola Inês de Castro; 

 Participação na Semana Aberta do Centro de Reabilitação da Granja; 

 Visita por clientes e colaboradores às instalações da Viarco; 

 Visita de clientes e colaboradores ao CAO do Parque Biologico; 

 Visita de clientes e colaboradores à Casa dos Teares; 

 Participação de clientes e colaboradores na  atividade “Cerciag em Movmento”; 

 Participação de clientes e colaboradores na formação dinamizada pelo projeto “Mares 

Circulares” e consequente limpeza praia de Salgueiros; 

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

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

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

cinema, almoço convívio, entre outros. 

Ao nível da parceria com o Espaço T importa realçar: 

 Atividade de Teatro que resultou na apresentação da peça “ Lobo Diogo e o Mosquito Valentim” 

no dia 31 outubro, no âmbito do evento Corpo Evento, biblioteca municipal Almeida Garrett; 

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

deficiência e incapacidade e o público em geral para as questões da igualdade de género e 

contra a violência doméstica, através da arte; 

 A participação no Projeto “Palcos para a Inclusão”  que consiste na apresentação do trabalho 

artístico junto de crianças, jovens e adultos em diversas situações de vulnerabilidade social nos 

territórios do Porto, Trofa e Maia, residentes em bairros sociais, habitações sociais ou territórios 

vulneráveis.  

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

 CAO SOL CAO MATA CAO Bem-Estar 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Taxa de execução de atividades dos PI 87% 89% 87% 89% 91% 84% 75% 84% 77% 

Grau de concretização dos objetivos do PI 84% 86% 81% 84% 86% 78% 92% 89% 81% 

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

da definição de objetivos mais ajustados às necessidades, gostos  e competências dos clientes.  
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A taxa de execução das atividades também apresentou uma elovução positiva podendo ser considerado 

como factor a eficácia na organização do funcionamento das estruturas.  

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

Técnicas
1
, Psicologas

1
, Assistentes Sociais

1,
 Fisioterapeuta

1
,
 
Terapeuta Ocupacional

1
,
 
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.  

Outros indicadores a destacar: 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Total de clientes 62 66  68 64 67 

Saídas de clientes - 3 - 6 2 5 

Candidatos em lista de espera - 40 - 43 49 45 

Candidatos informados sobre outras opções da 

comunidade (listagem) 
- 40 - 43 36 32 

Taxa de respostas a inscrições realizadas no período 

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

Novos clientes - 3 - 6 2 5 

Contratos estabelecidos - 66 - 66 64 67 

Rescisão de contratos - 3 - 6 2 5 

Mudança de residência - - - 1 - - 

Inadaptação à organização - - - 1 - - 

Motivos pessoais - 3 - 2 1 5 

Outros motivos - 1 - 2 1 - 

Taxa de rescisão de contratos - 4.5% - 9,7% 3,2% 8% 

Ocorrências - 8 - 15 20 21 

Emergência - - - 3 3 1 

Comportamental - 8 - 10 17 12 

Saúde - - - 2 - 5 

Outros - - - - - 3 

 

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

                                                 
1 Comum a outras Respostas Sociais; a tempo parcial 
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Em 2019, três contratos foram rescindidos por motivos pessoais, tendo sido admitidos um cliente novo 

no CAO Bem Estar e outro no CAO Mata. Após ser aberta vaga no CAO Sol, a equipa técnica e Familia 

consideraram a transferência do recente cliente do CAO Mata para o CAO Sol por se verificar um melhor 

enquadramento. Após a concretização da transferência deu entrada um  novo cliente no CAO Mata. 

O número de candidatos em Lista de Espera diz respeito a inscrições realizadas em 2019 e em anos 

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

diz respeito a inscrições formalizadas em 2019. 

No CAO verificaram-se 8 ocorrências, que se verificaram no CAO Mata e CAO Bem Estar. Todas as 

ocorrências comportamentais foram  intervencionadas no momento, analisadas pelo Gestor de PI do 

cliente que tomou as medidas adicionais necessárias, tendo levado a reforço da articulação com os 

médicos psiquiatras assistentes. 

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

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

foram as seguintes: 

Serviços Mobilizados Periocidade 
2019 

Atividades Estritamente Ocupacionais Diária 

Atividades Socialmente Úteis Diária 

Atividades Lúdico Terapêuticas Semanal 

Atividades Desenvolvimento Pessoal e Social Semanal 

Atividades Socioculturais Mensal 

Atividades Desportivas – Vela adaptada Semanal 

Refeições Diária 

Apoio na Refeição Diário 

Administração Terapêutica Diária 

Transportes Diário 

Apoio Psicossocial Diário 

 

Concretização dos objetivos 

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

  Objetivos 1 - cumprido; 

  Objetivos 2, 3 e 4 - parcialmente cumpridos. 

Taxa de Sucesso do Centro de Atividades Ocupacionais – 90% 
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9. Lar Residencial 

Principais Indicadores de Resultados 

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Clientes protocolados 12 12 ≈ 12 12 12 

Clientes de carácter permanente 9 9 ≈ 10 9 9 

Acolhimentos temporários ≥60 62  53 61 71 

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

Indicador 
2019  Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Clientes 12 7 ≈ 7 10 11 

Grau de satisfação de clientes ≥ 85% 96,4% ≈ 94,4% 92,9% 94% 

Significativos (família) ≥ 10 13  11 11 13 

Grau de satisfação de significativos (família) ≥ 85% 93,7% ≈ 91,7% 89,7% 92% 

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

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Clientes com PI ≥ 9 10 ≈ 10 10 10 

Taxa de aplicação do Questionário da Qualidade de 
Vida 

100
% 

100% ≈ 100% 100% 100% 

Taxa de clientes com resposta diurna 
100
% 

100% ≈ 100% 100% 100% 

Taxa de execução das atividades do PI ≥ 85% 85,4% ≈ 87,4% 91% 79% 

Grau de concretização dos objetivos do PI ≥ 75% 82,5% ≈ 84,5% 81% 84% 

Taxa de sucesso de PI ≥ 80% 81% ≈ 82% 90% 89% 

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

dinâmica da resposta social. 

Indicador 
2019  Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Colaboradores 11 14 ≈ 11 12 12 

Reuniões de equipa técnica ≥ 6 1 ≈ 5 6 4 
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Reuniões gerais da RS ≥ 10 10 ≈ 10 10 12 

Taxa de participação de colaboradores em formação 
interna/ externa 

100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

Análise dos Resultados  

Em 2019 o número de clientes protocolados com o Instituto de Solidariedade Social e Segurança Social 

permaneceu o mesmo (doze).  

Ao longo dos 12 meses do ano, a “Casa da Encosta” realizou 62 acolhimentos temporários. Este número 

voltou a subir, comparativamente com o ano transato, uma vez que as realidades vivenciadas e 

necessidades sentidas pelos clientes e respetivas famílias têm vindo a sofrer alterações, nomeadamente 

a idade, o acentuar dos problemas de saúde e a consequente necessidade de “descanso” dos 

significativos.  

Relativamente à avaliação da satisfação de clientes e significativos (famílias), os resultados de 2019 são 

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

de Atividades Ocupacionais da Cercigaia. 

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

implementado o seu Plano Individual (PI), transversal aos Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) do 

Sol, CAO da Mata e CAO de Bem-Estar. 

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

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

consequências do natural envelhecimento e/ou aumento do grau de dependência. Este momento 

continuou a revelar-se fulcral na auscultação das necessidades e expectativas dos clientes e/ou 

significativos como forma de ajustar, de forma personalizada, todos os objetivos de Plano Individual com 

atividades e dinâmicas adequadas. 

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

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

Respostas Sociais. 

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

colaboradores, um grande investimento pessoal e profissional, pelo que a Equipa viu-se reforçada com 

mais 2 Auxiliares de Lar e 1 Animadora Sóciocultural. 

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, 

Animadora Sóciocultural (a tempo parcial) e Auxiliares de Lar. 
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As reuniões gerais da Resposta Social, bem como as reuniões de Equipa Técnica, foram realizadas em 

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

funcionamento do Lar Residencial.  

Todos os colaboradores desta Resposta Social participaram em momentos de formação contínua, de 

acordo com o seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e relevante para o bom desempenho das 

suas funções. 

Ao logo de todo o ano de 2019, realizaram-se atividades, planeadas e executadas pela Equipa Técnica, 

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

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

colaboradoras nas atividades desenvolvidas com os clientes, aumentando por um lado a sua diversidade 

e, por outro, o enriquecimento do PDI de cada uma das Auxiliares. 

Ainda, neste sentido, foi contratualizada uma Animadora Sóciocultural no último trimestre do ano. 

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

instalações do Lar Residencial e, principalmente com mais intensidade, nas atividades desenvolvidas 

com a rede de suporte na e para a comunidade ao nível dos eventos sociais, culturais e recreativos.  

A salientar o Plano de Atividades no Exterior do período de férias dos clientes, designado “Férias no Lar 

Residencial … é Bestial!”, que contou com uma grande diversidade de atividades. Um dia Radical no 

Parque Emboscada com pic-nic, torneio de Paintball, bubble football, e canoagem no Rio Douro, 

organização do Arraial do Lar Residencial anual, revisitar amigos, cinema, piscina, praia acessível, jogos 

de água, atelier de lembranças, Bowling, sessões de relaxamento, caminhadas na comunidade, beira-rio 

e orla marítima de Gaia, almoços nas estruturas da Comunidade, entre outros. 

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

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

através da preparação (decoração) e comemoração (vivência das tradições na comunidade) das 

mesmas, decoração das instalações (espaços comuns e pessoais), confeção de iguarias culinárias, 

caminhadas e saídas ao exterior individuais e personalizadas, almoços, lanches e jantares convívio em 

casa de amigos e restaurantes da comunidade, participação em atividades de caráter religiosas de 

acordo com a crença de cada cliente, concertos, festas populares, visita a museus e outras ofertas que 

surgiram na comunidade. 

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

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

foram as seguintes: 

Atividades Periocidade 2019 

Alojamento (permanente ou temporário) Diária 

Cuidados de Higiene Pessoal Diária 

Cuidados de Imagem Diária 

Acompanhamento em Cuidados de Saúde (atos clínicos) 126 acompanhamentos 
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Atividades Periocidade 2019 

Administração Terapêutica Diária 

Refeições Diária 

Apoio na Refeição Diária 

Acompanhamento ao Exterior Diária 

Apoio na Aquisição de Bens e Serviços Mensal 

Tratamento de Roupa Diária 

Planeamento e Acompanhamento de Atividades Sócio 
Culturais  

Mensal (Diária em período de 
férias) 

Apoio Psicossocial Diária 

Desenvolvimento Para o Futuro (DPF) Mensal  

 

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

continuidade da prestação dos serviços da Organização, em conformidade com o esperado para a 

Resposta Social. 

Outros indicadores a destacar: 

Indicador 
2019  Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Total de clientes  -  20  -  20 20 21 

Novos clientes - 1 - 1 0 0 

Candidatos em lista de espera - 47 - 44 48 44 

Candidatos informados sobre outras opções da 

comunidade (listagem) 
- 47 - 44 39 35 

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

Rescisão de contratos - 1 - 1 0 0 

Inadaptação à organização - 1 - - - - 

Outros motivos - - - 1 - - 

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

Taxa de respostas a inscrições realizadas no período 

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

Ocorrências - 6 - 22 9 10 

Emergência - 1 - 2 - - 

Comportamental - 5 - 16 9 9 

Saúde - - - 4 - 1 

Outros - - - - - - 
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Durante o ano de 2019 o total de clientes permaneceu o mesmo. Todavia, uma rescisão ocorreu devido 

à fulminante inadaptação de um cliente nesta Resposta Social que, devido a problemas graves de 

saúde, teve que ser integrado numa outra estrutura da comunidade que conta com pessoal médico no 

seu quadro de pessoal, nomeadamente enfermeiro a tempo inteiro e médico a tempo parcial. Um novo 

contrato foi realizado com um novo cliente para fazer face às necessidades pontuais da sua família. 

O número de candidatos em Lista de Espera voltou a aumentar ligeiramente face ao ano anterior, 

permanecendo dentro do número conhecido dos últimos anos. 

Ao longo dos 12 meses do ano, registaram-se seis ocorrências no Lar Residencial. Este número reflete 

uma diminuição significativa por relação ao ano anterior, uma vez que, no primeiro semestre do ano, se 

encontrou uma resposta social adequada ao cliente que apresentava maior taxa de ocorrências do foro 

comportamental, emergência e saúde. Das 6 ocorrências vivenciadas neste ano, 5 são de causa 

comportamental e 1 de emergência. 

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

tomou as medidas adicionais necessárias, reforçando a articulação com os diferentes serviços de saúde 

da comunidade e consultas da especialidade ajustadas a cada situação específica. 

Concretização dos objetivos 

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

 Objetivos 1, 2, 3, 4 - cumpridos 

Taxa de Sucesso do Lar Residencial – 100% 

 

 

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

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

direcionadas a todas as crianças/jovens que tenham necessidades educativas especiais (NEE), 

matriculados nos estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Nova de Gaia. Ao longo do ano foi 

dada continuidade à parceria. 

Objetivos de desempenho na dinamização da parceria:  

Objetivo 1 - Organização e dinamização das atividades durante o ano letivo 2018/19 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

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

≥ 100 127 ≈ 146 - - 
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Objetivo 2 – Medir os níveis de satisfação de significativos e da equipa 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

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

Índice de satisfação da Equipa ≥ 80% 81% ≈ 83% - - 

Análise dos Resultados  

A implementação do programa de atividades decorreu no período de interrupções de atividades do Natal, 

Páscoa e Verão, nas instalações da EB Fernando Guedes.  

Nas famílias os valores mais baixos de satisfação registaram-se nos indicadores " Adequação, 

diversidade e qualidade do almoço", "Adequação das atividades às crianças e jovens" e "Comunicação 

de eventuais alterações ao Programa", sendo que os valores de satisfação foram sempre acima de 85%. 

Verifica-se que as famílias continuam a valorizar a Existência e Manutenção do Programa, refletido no 

aumento da procura por parte das famílias nos períodos de interrupção letiva mais longos, sendo que no 

Verão frequentaram as atividades 56 crianças. 

Na equipa verifica-se a valorização da "partilha de informação e relacionamento entre os diferentes 

membros e diferentes instituições.  

Em termos globais os valores mais altos de satisfação foram registados nos períodos de Páscoa e 

Verão, períodos mais longos e com mais crianças, tendo as famílias registado um valor global de 91% e 

a equipa de 89%. 

As atividades tiveram como objetivo proporcionar momentos de lazer e bem estar às crianças/jovens, 

tendo sido diversificadas, cinoterapia, piscina, música, jardinagem, artes plásticas, atividades sensoriais, 

hipoterapia, Atelier de “Mindfulness”, praia, centro hípico e saídas à comunidade (Parque da Lavandeira, 

Parque Biológico de Gaia, Parque Aquático do Kastelo, Parque Raró, entre outros). 

Foi ainda possível a colaboração dos CAO´s da CERCIGaia com a dinamização de duas atividades, 

nomeadamente o projeto “Está na Hora” - “DJ´s” e atelier de “Velas Aromáticas”. As crianças/jovens 

tiveram a oportunidade de participar em oficinas de construção de foguetões através do Projeto Mais 

Ciência. 

 

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); 
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 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 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Clientes abrangidos pelo serviço de transportes  - 62 - 265 242 229 

Taxa de clientes abrangidos pelo serviço de 

transportes 
- 100% - 100% 100% 100% 

Requisições de viaturas - 553 - 445 486 419 

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

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

 

O número de clientes abrangido pelo serviço de transportes apresenta um decréscimo uma vez que 

os alunos do CRI que eram transportados  no âmbito das saídas à comunidade previstas no Plano 

Individual de Transição passou a ser realizado por uma entidade externa. 

   

11.2 Nutrição e Alimentação 

No decorrer do ano de 2019 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 38 378 refeições. 

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

especificidades alimentares, e foram introduzidas todas as alterações necessárias.  

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

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

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

alimentares diferenciados. 
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12. Outros Resultados 

12.1 Continuidade dos Serviços/ Barreiras ao Acesso 

Serviços com continuidade para 2020 

 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, 

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. 

 

12.2 Gestão de Sugestões e Reclamações 

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

sugestões e realizarem elogios.  

Relativamente à Creche foram apresentadas 5 sugestões que foram analisadas. Ñão foram 

implementadas ações de melhoria uma vez que as sugestões já se encontravam implementadas.  No 

que respeita ao CAO/Lar foi apresenta uma sugestão por um familiar e cinco sugestões pelos clientes. 

Os colaboradores da Organização apresentaram através do questionário da avaliação da satisfação 

duas sugestões.  

As sugestões apresentadas pelos clientes foram consideradas para integrar nos Planos Individuais. 

Os elogios foram apresentados pelos Familiares de CAO/Lar e Creche e também por um voluntário.  

Não foi apresentada nenhuma reclamação. 
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As sugestões/reclamações/elogios apresentados foram os seguintes: 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Total de reclamações 0 0 - 1 0 1 

Total de reclamações sem fundamento - - - 1 - 1 

Taxa de reclamações com fundamento - - - - - 0 

Sugestões - Familias/Significativos - Creche - 5 - 15 10 16 

Sugestões – Clientes CAO/Lar - 5 - 4 2 - 

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

Sugestão – Colaboradores -  2  3    

Elogios - 7 - 5 1 3 

12.3 Avaliação da Satisfação das Partes Interessadas  

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

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

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

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

resultado, definir novas metas a atingir. 

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

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

suporte. 

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

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

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

Nacional de Intervenção Precoce essa avaliação deverá ser realizada pelo SNIPI. 

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

a todas as partes interessadas.  

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Índice de satisfação de significativos – Creche ≥ 85% 98,5%  98% 97% 92% 

Índice de satisfação de clientes – CAO  ≥ 85% 96.3%  95 % 92% 94% 

Índice de satisfação de significativos – CAO  ≥ 85% 93%  91 % 90% 93% 
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Índice de satisfação de clientes - LR ≥ 85% 96.4%  94% 93% 94% 

Índice de satisfação de significativos – LR ≥ 85% 94%  92% 90% 92% 

Índice de satisfação clientes/alunos – CRI ≥90% 98%  96% 96% 96% 

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

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

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

Índice de satisfação de colaboradores da Cercigaia ≥85% 87,5% ≈ 86% 90% 86% 

Índice de satisfação de parceiros ≥90% 92.7%  97% 97% 93% 

Nota: No que se refere à Creche e CRI os valores apresentados são relativos ao ano letivo 2018/2019 

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

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

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

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

Dos 62 clientes de CAO foram preenchidos 19 questionários. Este numero prende-se com o facto de os 

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

Dos 19 questionários preenchidos, 7 correspondem a clientes que frequentam o Lar Residencial.  

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

organização e pelos serviços prestados.  Os clientes do CAO Sol e CAO Bem Estar apresentam mais 

satisfação na dimensão de “Orientação para o cliente”, os clientes do CAO Sol apresentam mais 

satisfação na dimensão “Prestação de serviços”. 

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

índice de satisfação por estrutura. Assim: 

CAO Sol CAO Mata CAO Bem-Estar Global 

99% 93% 97% 96% 

 

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

99% 93% - 96% 

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

Residencial 

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

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

Lar Residencial”, “Apreciação Global”. 
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Foram enviados 52 questionários e foram devolvidos e tratados 35, o que traduz um índice de resposta 

de 67%. Não foram enviados questionários aos responsáveis legais dos clientes que estão sob a tutela 

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

ética e de transparência. Dos 35 questionários preenchidos, 13 correspondem a familiares que 

frequentam o Lar Residencial. 

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

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

relativamente à dimensão “Orientação para o cliente”, as famílias de clientes do CAO Mata apresentam 

maior satisfação na dimensão “Relacionamento, Respeito e Confidencialidade” e as famílias de clientes 

do CAO Bem Estar apresentam maior satisfação na dimensão “ Prestação de Serviços”. 

O facto de significativos/famílias terem possibilidade de se identificarem permitiu que fosse possível 

calcular o índice de satisfação por estrutura. Assim: 

CAO Sol CAO Mata CAO Bem-Estar Global 

90% 93% 98% 93% 

 

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

91% 94% 97% 94% 

 

 

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

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

participação dos familiares nas dinâmicas da organização. Dado o envelhecimento da população de 

CAO e dos seus respetivos familiares a participação em dinâmicas da organização tem vindo a diminuir 

o que poderá conduzir a um menor conhecimento e envolvimento nas diferentes dinâmicas promovidas 

pela Organização. 

 

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

de Recursos para a Inclusão 

Alunos Famílias Docentes Órgãos de Gestão 

98% 89% 94% 93% 

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

50% 35% 51% 48% 

 

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

generalizada dos alunos, famílias, docentes e dos orgãos de gestão com a parceria de CRI com a 

Cercigaia, tendo o Índice Global de Satisfação subido ligeiramente para 95%.  
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Relativamente ao Índice de Resposta, os valores mantêm-se inferiores ao Índice de Satisfação, sendo 

que os valores mais significativos são a diminuição registada no Índice de Resposta do Orgão de 

Gestão, que desceu para valores idênticos ao ano letivo 2015/2016, registando apenas 21%, e a 

diminuição registada no Índice de Resposta das Famílias que desceu dos 60 para os 46%. Se no 

resultado das famílias pode ter contribuído o atraso na distribuição dos questionários pelo CRI, no caso 

dos Orgãos de Gestão esta situação não tem o mesmo significado, uma vez que as Escolas ainda se 

encontravam em funcionamento e existe a facilidade do uso digital. 

Satisfação Famílias – Creche 

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

papel. Foram avaliadas as seguintes dimensões: Instalações, Orientação para o Cliente; Direitos e Auto 

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 

96% 99% 99% 100% 

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

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

dimensões avaliadas a dimensão que apresentou maior pontuação foi “Respeito e Confidencialidade”. A 

dimensão “Inclusão e Comunidade” apresentou uma pontuação elevada (98.3%) uma vez que a Creche 

mantém o acolhimento de  jovens em Atividades Socialmente Úteis o que se traduz numa maior 

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

Satisfação Colaboradores 

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

sendo o seu preenchimento facultativo, tendo respondido 52 colaboradores. O índice de respostas foi de 

76.5% 

O grau de satisfação dos colaboradores 87.5% apresentou uma ligeira evolução por relação ao ano 

anterior. 

A dimensão com maior valor manteve-se a da “Orientação para o Cliente” (90%) o que poderá ser 

justificado pelo forte investimento da organização em implementar processos com vista à melhoria da 

qualidade de vida dos clientes, baseadas nas suas necessidades e promover um maior envolvimento e 

participação dos colaboradores nas diferentes dinâmicas da organização.  
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A dimensão com menor valor foi “Funcionamento da Organização” (86.9%), reflexo da reconhecida 

necessidade de melhoria, nomeadamente ao nível dos recursos físicos  pela maioria dos colaboradores. 

Satisfação dos Parceiros da Cercigaia 

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

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

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

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

entidades/organizações e que apresentaram um grau de satisfação de 97%.  

 

 

13. Gestão e Desenvolvimento de Colaboradores 

13.1 Avaliação Desempenho dos Colaboradores  

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

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

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

afixado a 5 de julho num painel ao acesso de todos os colaboradores.  

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

com a Organização e que desempenharam funções no ano a que se refere o período da avaliação, 

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

desempenho, dos 71 colaboradores que cumpriam estes requisitos, quatro não realizaram avaliação de 

desempenho por se encontrarem de baixa médica prolongada e dois por se encontrarem em licença de 

maternidade. Foram avaliados 65 colaboradores,que corresponde a uma taxa de colaboradores 

avaliados de 91,5%. 

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

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

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

ética e transparência três colaboradores não foram avaliados pelo seu superior hierárquico por 

apresentarem relações familiares. 

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

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

ao valor total obtido, uma redução de/até 10%.  

A organização apresentou dum desempenho médio de 91,7%, valor superior ao registado em 2018. 
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Desempenho Organizacional 

Grupo funcional 
Ano de referência 

2018 2017 2016 2015 

Suporte (Motoristas, Tesoureiro, Administrativos, Serviços 

Gerais, Empregada de Limpeza, Ajudante de cozinha e 

Cozinheira) 

93,4% 96,2% 92,9% 89,9% 

Operacional (Monitores de Atividades Ocupacionais, 

Auxiliares Pedagógicos, Auxiliares de Lar e Vigilantes) 
93,9% 91,8% 90,3% 88,3% 

Grupo de Técnicos (Educador de Infância, Fisioterapeuta, 

Terapeuta Ocupacional, Terapeuta da Fala, Assistente 

Social, Psicólogo) 

87,1% 85,5% 84.1% 82,7% 

Grupo de Gestão (Diretores Técnicos e Coordenadores) 95,8% 82,7% 91% 91,7% 

Organizacional (Global) 91,7% 89,7% 88,7% 87,2% 

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

avaliados apenas na segunda função referenciada. Nas respostas sociais em que estes apenas 

desempenham funções de técnicos, o valor sujeito para avaliação da resposta social foi a de Diretor 

Técnico/Coordenador.  

Desempenho Médio por Respostas Sociais 

Resposta Social 
Ano de referência 

2018 2017 2016 2015 

Creche 93% 94% 88% 87,8% 

Intervenção Precoce 91,7% 85% 84,1% 84,4% 

Centro de Recursos para a Inclusão 85,2% 84% 81,5% 80,2% 

CAO Mata 92,5% 96% 90% 87,8% 

CAO Sol  91,5% 92% 91,2% 87,0% 

CAO Bem-Estar 92,3% 94% 92,5% 92,3% 

Lar Residencial 95,1% 95% 92,7% 90,9% 

Desempenho Médio por Competências 

Competência 
Ano de referência 

2018 2017 2016 2015 

Compromisso com a Organização 90,5% 91% 89,7% 87% 

Orientação para o Cliente 91,9% 90% 86,8% 82,4% 

Autonomia e Iniciativa 91,2% 89% 87,2% 83,2% 

Trabalho em Equipa 97,1% 95% 95,4% 92,6% 

Respeito pelo Outro 96,3% 95% 93,6% 90,9% 

Comunicação e Empatia 92,4% 91% 89,1% 86,3% 
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Competência 
Ano de referência 

2018 2017 2016 2015 

Capacidade de resolução de problemas 96,4% 95% 94% 88,6% 

Liderança e Gestão de Equipas (Grupo de Gestão) 98,2% 97% 91,7% 88,2% 

A avaliação média da organização teve, na generalidade, uma evolução positiva por relação ao ano 

anterior. No entanto, o valor de desempenho organizacional poderia ser mais elevado se os Planos 

Individuais do Colaborador tivessem sido cumpridos na sua totalidade. Onze colaboradores não 

apresentaram Plano Individual do Colaborador, uma vez que três colaboradores no ano de referencia 

não se encontravam a exercer funções na Organização e oito encontravam-se a exercer funções por 

tempo determinado. Dos 54 colaboradores com Plano Individual de Colaborador, 37 dos colaboradores 

(68,5%) cumpriram na totalidade os objetivos definidos no ano anterior e 17 foram alvo de desconto. 

Destes, 12 (70%) as situações de não cumprimento dizem respeito a propostas de desenvolvimento 

relacionadas com formação interna e/ou externa, para a qual não foi possível obter uma resposta 

positiva. 

No que diz respeito às respostas sociais, as competências com maior e menor média foram variáveis de 

acordo com a especificidade de cada serviço. 

 

13.2 Recrutamento e Gestão de colaboradores 

No que respeita ao recrutamento e gestão de colaboradores no ano de 2019 verificaram-se os seguintes 

valores: 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Necessidades de recrutamento - 12 - 10 9 12 

Entrevistas de recrutamento - 14 - 2 3 4 

Admissão de novos colaboradores - 12 - 9 9 12 

Estágios académicos/curriculares - 10 - 3 18 19 

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

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

Contrato de emprego e inserção promovido pelo 

IEFP 
- 1 - - - - 

Admissão de estágio de Inserção+ - 0 - - - 1 

Total de colaboradores - 84 - 71 83 78 

Voluntários - 6 - 8 5 8 
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Os novos colaboradores foram admitidos em diferentes respostas sociais, nomeadamente CRI (três 

psicólogos, dois terapeutas ocupacionais e dois terapeutas da fala), Creche (um colaborador de serviços 

gerais),  CAO (um vigilante) e LR (um animador sociocultural e dois colaboradores auxiliares). 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 quatro estágios curriculares de Fisioterapia da Cespu, de 25 horas por aluno, dois 

estágios da Escola da Escola Profissional de Gaia de Técnico Auxiliar e de Saúde, de 600 horas por 

aluno, e quatro estágios de Fisioterapia da Escola Superior de Santa Maria, de 90 horas por aluno 

A Cercigaia durante o ano de 2019 manteve a articulação com o Banco de Voluntários da Câmara 

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

e com o Colégio dos Cedros de Vila Nova Gaia. 

Integrado no Programa de Voluntariado - Smart Choices, dois alunos do Colégio dos Cedros realizaram 

voluntariado ao longo do ano letivo, um no CAO do SOL e outro no Lar Residencial, ambos com 

cadência semanal. 

Mantiveram-se os cinco voluntários da organização, os quais realizaram a sua prestação nos diferentes 

serviços e respostas sociais mediante o seu perfil e  necessidades da organização. A periodicidade 

variou de acordo com a disponibilidade dos voluntários.  É de realçar a colaboração diária de uma 

voluntária no apoio direto a clientes de CAO e Creche.  

13.3 Formação e Desenvolvimentos dos colaboradores 

Foi elaborado e aprovado um Plano de Formação para o ano de 2019, com base na análise do 

levantamento de necessidades realizadas pelos colaboradores e coordenações, os quais identificaram 

algumas possibilidades de formação de interesse geral para a organização, e que estavam, também, em 

conformidade com a sua estratégia de ação. 

Ao planeamento da formação foi dada prioridade a ações cuja realização apenas dependia do apoio de 

colaboradores da organização ou através de formadores/entidades externas voluntárias, e que não 

implicariam custos para a organização. Paralelamente ao Plano de Formação os colaboradores foram 

realizando formação mais específica de acordo com as suas necessidades identificadas e que, pela sua 

especificidade, não foram contempladas no Plano de Formação. 

Foi continuada a política de informação interna com a divulgação de todas as possibilidades de formação 

externa que chegavam ao conhecimento da instituição através de correio eletrónico e de um painel 

central colocado no hall da entrada da organização. As inscrições, nestas ações, foram realizadas como 

habitualmente com o conhecimento e colaboração dos coordenadores e Direção sempre com a premissa 

de não perturbar as atividades e apoios aos clientes. Assim a participação dos colaboradores nestas 

formações, quando decorrido em período laboral, foram previamente analisados pelos coordenadores, 

autorizadas as dispensas laborais consideradas relevante e assumidas as respetivas horas de formação. 
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No que se refere à execução do Plano de Formação 2019, das 40 ações planeadas foram realizadas 39, 

sendo que a não concretização de uma das ações relacionou-se com o facto de, não havendo recursos 

económicos afetos, não se encontraram parceiros institucionais da área da formação que administrasse 

a formação, com caráter gracioso, nas datas possíveis. 

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Ações de formações previstas - 40 ≈ 18 20 13 

Ações de formações não previstas - 30 ≈ 36 27 25 

Ações de formações realizadas - 69  52 47 38 

Taxa de execução do Plano Anual de Formação 

(PAF) 
100% 97%  89% 90% 82% 

Taxa de colaboradores envolvidos na formação 100% 92% ≈ 86% 87% 82% 

Volume global de formação - 1977 ≈ 2122 1005 998 

Colaboradores envolvidos na formação - 69 ≈ 61 71 60 

 

14. Gestão de Parcerias 

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

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

O desenvolvimento e consolidação de um forte rede de parecrias na comunidade assume-se como 

essencial para uma resposta mais capacitada na qual são reforçados os recursos existentes, ampliadas 

as condições inerentes ao desenvolvimentos de respostas mais inovadoras, assegurando uma melhor 

continuidade dos serviços, bem como a contínua sensabilização da comunidade para a problemática da 

deficiência e incapacidade, contribuindo para o reforço da imagem positiva dos clientes e da 

organização. 

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

 

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Parceiros  51 53  38 44 48 

Parcerias  56 59   51 53 

Parcerias Institucionais - 44 - 22 38 39 

Parcerias de prestação de serviços - 15 - 16 13 14 
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Estruturas da comunidade envolvidas nas atividades  25 38  - - - 

Oportunidades para o envolvimento de clientes em 
atividades de parceria 

- 513 - 513 529 529 

Taxa de clientes envolvidos em atividades de parceria 100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

 

 

15. Melhoria Contínua e Projetos de Inovação 

Ao longo do ano de 2019 a Cercigaia manteve a sua atitude pró-ativa no desenvolvimento e melhoria 

dos serviços, identificando oportunidade de melhoria e implementando novas estratégias.  

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

Indicador 
2019 Resultados 

Meta Resultado Estado 2018 2017 2016 

Ações de melhoria desenvolvidas  6 2  3 10 4 

Dinâmicas de benchmarking e benchlearning  3 6  3 3 - 

Ações de melhoria desenvolvidas decorrentes das 

dinâmicas de aprendizagem 
 3 1  - - - 

Ações de melhoria encerradas - 2 ≈ 1 1 1 

Ações de melhoria eficazes - 2 ≈ 1 1 4 

Taxa de eficácia das ações de melhoria  100% 100% ≈ 100% 100% 100% 

Processos auditados 21 8 ≈ 21 20  4 

Processos chave auditados - 4 - 7 7 12 

Foram implementadas duas ações de melhoria, uma resultante da formação realizada no âmbito do 

projeto “Alimentação na(s) Deficiência(s) e a segunda resultado da análise do instrumento da avaliação 

pelos clientes da ASU. Ambas as sugestões foram consideradas eficazes e encerradas. 

No que respeita às dinâmicas de aprendizagem entre organizações congéneres destaca-se as 

seguintes: 

 Articulação períodica (realizada no final da da equipa  do Gai@prende+i da Cercigaia com a 

equipa da APPACDM de Vila Nova de Gaia e Câmara Municipal de Vila Nova Gaia para 

avaliação do respetivo projeto e definição de ações de melhoria;   

 Continuação da participação de clientes e colaboradores de CAO no Projeto Pró-Equal Contra a 

Violência que pretende sensibilizar as pessoas com deficiência e incapacidade e colaboradores 

para as questões da igualdade de género e contra a violência doméstica, dinamizado pelo 

Espaço T.   

 Participação dos técnicos de IP que integram a ELI Gaia Sul na sessão de reflexão, organizada 
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pela Subcomissão  de Coordenação Regional Norte do SNIPI, sobre a articulação entre o SNIPI 

e o Regime Juridico da Educação Inclusiva; 

 Participação dos técnicos de IP que integram a ELI gaia Sul no Encontro Inter-ELI  promovido 

pelo Núcleo de Supervisão Técnica do Distrito do Porto em colaboração com a Subcomissão de 

Coordenação Regional do Norte do SNIPI; 

 Participação de colaboradores no II Encontro Nacional EQUASS e o Setor Social; 

 Participação de clientes e colaboradores no Projeto “Alimentação na(s) Deficiência(s)” 

dinamizado pela APPC Porto no âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 

Saudável. 

Em termos de auditoria interna, no ano de 2019, no âmbito da implementação do Plano de Conformidade 

EQUASS Assurance 2018, no qual se encontram detalhadas as necessidades de revisão e/ou melhoria 

do Sistema da Qualidade, foram analisados e revistos oito Processos e Procedimentos, análise que 

integrou a conformidade das práticas com a documentação, nomeadamente pela auscultação dos 

técnicos envolvidos e análise das evidências inerentes, e a conformidade com o referencial EQUASS 

Assurance 2018, tendo, como resultado sido alterados os oito documentos de suporte e a maioria dos 

impressos associados. 

A Cercigaia desenvolveu, em parceria com outras organizações, manteve o projeto de inovação do 

“Bando das Cordas” e  desenvolveu e implementou o projeto de inovação “Vela Sem Barreiras”. 

Projeto “Bando das Cordas”:  resultou de uma candidatura da APPDA ao BPI Capacitar. Após a 

atribuição do prémio foram construídas bandolinas de uma só corda e foi celebrado um protocolo de 

parceria entre a APPDA, Cercigaia e APPACDM de Gaia. O projeto tem como objetivo promover o 

desenvolvimento de novas de competências motoras, cognitivas e sociais aos clientes das organizações 

parceiras – Cercigaia, APPDA Norte, APPACDM Gaia proporcionando momentos divertidos e agradáveis 

e favorecer o desenvolvimento de novas relações. 

 28 março: Apresentação espetáculo CRPG; 

 31 março: Apresentação espetáculo na Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia “Movimento 

Cidadãos por Gaia”; 

 6 junho:Participação no workshop de percussão dinamizado pelo Centro de Reabilitação da 

Granja; 

 16 junho: Apresentação espetáculo na Casa da Amizade do Rotary Club de Vila Nova Gaia; 

 3 outubro: Apresentação espetáculo no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia; 

 10 outubro: Apresentação espetáculo na Escola Básica de Cabo Mor no âmbito do Dia Mundial 

da Música; 

 3 novembro: Apresentação espetáculo no Auditório de Esmoriz; 

 28 novembro: Apresentação espetáculo na Escola Secundária de Almeida Garrett; 

 29 novembro: Apresentação espetáculo no Auditório Claret dos Carvalhos; 
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 5 dezembro: Apresentação espetáculo na Escola Básica da Quinta das Chãs; 

 12 dezembro: Apresentação espetáculo na Escola Básica da Quinta das Chãs; 

 15 dezembro: Apresentação de espetáculo no Sarau “Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência promovido pela Camara Municipal de Vila Nova Gaia em parceria com as 3 

organizações; 

 Ao longo do ano foi mantida a articulação com o Conservatório de Música de Vila Nova Gaia. 

A participação em todos estes eventos implicou o envolvimento do monitor responsável pela 

atividade, bem como outros colaboradores da organização.  

Vela Sem Barreiras: 

A empresa BB Douro com o apoio da Associação Mutualista Montepio, desenvolveu um catamaran 

com adaptações técnicas que permite a utilização acessível a dez pessoas, incluindo quatro cadeiras 

de rodas,  sendo o único catamaran adaptado do mundo. Com uma saída semanal para o rio Douro, o 

projeto permite dar oportunidade aos clientes que frequentam o Centro de Atividades Ocupacionais a 

praticarem a atividade de vela. De forma a dar oportunidade ao maior número de clientes de CAO 

foram criados grupos que participam na atividade rotativamente. 

Este projeto permite a acessibilidade de qualquer pessoa com ou sem limitações físicas e/ou cognitivas 

à prática de vela e pretende-se que os diferentes grupos que participam no projeto adquiram 

conhecimentos e competências na arte de velejar. Irá permitir o desenvolvimento da cooperação entre 

todos os participantes, o trabalho em equipa, o saber reagir face ao inesperado e também desfrutar de 

momentos de relaxamento e bem-estar. O projeto teve inicio em novembro de 2018 e teve continuidade 

em 2019 com carater semanal, exceto quando as condições climáticas não o permitiram ou quando a 

entidade promotora da atividade estava a realizar outras atividades. Dos 62 clientes de CAO, 40 

participaram de forma ativa no projeto e de forma rotativa. 
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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 7 HCCP 

Assistente Social 2 Recolha de OAU 

Fisioterapeuta 3 Apoio Jurídico 

Terapeuta da Fala 6 Consultoria (Qualidade) 

Terapeuta Ocupacional 7 Mediador de Seguros 

Educadora Infância 3 Apoio informático/ software 

Auxiliar de Ação Educativa 8 Apoio ao sistema telefónico 

Vigilante 5 Apoio ao Marketing 

Monitor CAO 9 Nutrição  

                            Desratização 

Manutenção        Ascensores/elevadores 

                            Vigilância e Segurança 

                             Mecânica automóvel 

Auxiliar de Lar 10  

Total de Colaboradores 84 

 

Contrato Efetivos 75 

 

Contrato a Termo 9 

 

Técnicos que acumulam funções a) 

Administrativo 4 

Motorista 3 

Cozinheira 1 

Ajudante Cozinha  3 

Empregada Limpeza 3 

Serviços Gerais 2 
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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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Presidente da Direção  Edite Pinto  
 
 

Secretaria da Direção Celeste Carvalho  
 
 

Tesoureiro da Direção  Afonso Pereira  
 
 

Diretora Técnica do CAO Bem Estar Sandra Dias  
 
 

Diretora Técnica do CAO da Mata Sílvia Gonçalves  
 
  

Diretora Técnica do CAO do Sol Sara Santiago Alves  
 
 

Diretora Técnica do Lar Residencial – Casa da Encosta Sandra Reis  
 
 

Coordenadora do Serviço de Intervenção Precoce Sílvia Gonçalves 
 
 

Coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Mónica Almeida  
 
 

Coordenadora da Creche Pirilampo Cresce Andreia Dias  
 
 

Coordenadora da Gestão da Qualidade Sílvia Gonçalves 
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CERCIGAIA 
 

 

RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL  

 

DO EXERCICIO  

 

DO ANO 2019 
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Conta DESCRITIVO CAO MATA CAO SOL 
CAO BEM 

ESTAR LAR 
Inter 

Precoce CRI Creche 
Gaiaprende 

+i TOTAL 2019 
 

            

71111 
Vendas 
Pirilampo  17 889,67 17 889,67 17 889,67 17 889,66 17 889,67 0,00 17 889,67 0,00 107 338,01 

 
71113 Rifas 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 0,00 181,30 0,00 1 087,80 

 
71115 Vestuário 

  
0,00 0,00 0,00 0,00 322,20 0,00 322,20 

 
71   18 070,97 18 070,97 18 070,97 18 070,96 18 070,97 0,00 18 393,17 0,00 108 748,01   

72117 
Matrículas e 
mensalidades 25 593,84 55 916,96 11 985,59 21 303,92 0,00 0,00 

108 
476,71 5 842,25 229 119,27 

 
722 Quotizações 1 427,61 1 427,61 1 427,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282,81 

 
725 Aluguer de Sala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
72   27 021,45 57 344,57 13 413,18 21 303,92 0,00 0,00 

108 
476,71 5 842,25 233 402,08   

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 129 348,00 194 022,00 77 608,80 153 069,12 72 004,20 0,00 

114 
844,67 0,00 740 896,79 

 
7513 DGEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 967,00 0,00 0,00 260 967,00 

 
7514 

Inst Emprego 
Form Prof 4 950,46 9 368,91 2 475,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 794,59 

 
7515 /7518 

Municipio Vila 
Nova de Gaia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 276 000,00 276 950,00 

 
75   134 298,46 203 390,91 80 084,02 153 069,12 72 004,20 260 967,00 

115 
794,67 276 000,00 1 295 608,38   
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CAO MATA CAO SOL 

CAO BEM 
ESTAR LAR 

Inter 
Precoce CRI Creche 

Gaiaprende 
+i TOTAL 2019 

 
78111 

Donativos 
Particulares 

          

78111 
Donativos 
particulares 2 649,22 2 649,22 2 649,22 2 649,21 2 649,21 0,00 2 649,21 0,00 15 895,29 

 
7811301 Magop 83,33 83,33 83,33 83,33 83,34 0,00 83,34 0,00 500,00 

 
7811303 M F Martins 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 420,00 

 
7811309 

Farmacia São 
Paio 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 660,00 

 
7811354 

Cantinho das 
Aromaticas 106,00 132,50 79,50 79,50 0,00 0,00 132,50 0,00 530,00 

 

7811360 

Maia Club, 
Animaçºão 
Turistica, Lda 0,00 0,00 0,00 75,00 37,50 0,00 37,50 0,00 150,00 

 
7811361 Metar. Artistica 75,00 75,00 75,00 0,00 37,50 0,00 37,50 0,00 300,00 

 
7811365 Jumbo 75,33 94,17 56,50 56,50 0,00 0,00 80,57 0,00 363,07 

 
7811369 

Irmãos Monteiro 
SA 6,75 8,43 5,06 5,06 0,00 0,00 8,43 0,00 33,73 

 
7811370 Sika Portugal 333,33 333,33 333,33 333,34 333,34 0,00 333,33 0,00 2 000,00 

 
7811391 Disnoral Lda 630,65 630,65 630,65 630,66 630,66 0,00 630,66 0,00 3 783,93 

 
7811392 Pingo Doce 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 666,66 0,00 1 666,66 0,00 10 000,00 

 

7811393 

Alargâmbito -
Pub Unipessoal 
Lda 379,79 379,79 379,79 379,79 379,78 0,00 379,78 0,00 2 278,72 

 
7811394 MCS Portugal  166,67 166,67 166,67 166,67 166,66 0,00 166,66 0,00 1 000,00 

 
7811396 Ricoh Portugal  789,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,29 

 
7811395 

I2S Informática 
- Sistemas e 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00 0,00 389,00 0,00 2 334,00 
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Serviços 

7811397 Ferbar  485,23 606,54 363,92 363,92 0,00 0,00 606,54 0,00 2 426,15 
 

78116 Fenacerci 136,59 136,59 136,59 136,60 136,60 0,00 136,60 0,00 819,57 
 

78117 

Cooperativa 
Serv.Quinta 
Bela Vista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
7817 

Consignação de 
IRS e Iva 1 529,33 1 529,33 1 529,33 1 529,32 1 529,32 0,00 1 529,32 0,00 9 175,95 

 
782 

Descontos P. 
Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,80 0,00 52,80 

 
7883 

imputação de 
subsidios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 185,37 0,00 13 185,37 

 

78884 

Outros 
Reembolsos e 
correções 634,12 698,17 445,19 187,39 62,47 124,95 464,58 0,00 2 616,87 

 
7881   10 316,30 9 759,39 9 169,75 8 911,96 8 282,04 124,95 22 750,35 0,00 69 314,74   

            
79111 Juros Obtidos 2,86 2,86 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,59 

 

            

 

TOTAL de 
Proveitos  189 710,04 288 568,70 120 740,79 201 355,96 98 357,21 261 091,95 

265 
414,90 281 842,25 1 707 081,80   
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DESCRITIVO 
          

Conta 
 

CAO MATA CAO SOL 
CAO BEM 

ESTAR LAR 
Inter 

Precoce CRI Creche Gaiaprende+i TOTAL 2019 
 

 

Custo com 
Pirilampo 8 794,31 8 794,31 8 794,31 8 794,31 8 794,31 0,00 8 794,30 0,00 52 765,85 

 

 
  

          
61 CMV 8 794,31 8 794,31 8 794,31 8 794,31 8 794,31 0,00 8 794,30 0,00 52 765,85   

  
                  

 

 
DESCRITIVO 

          

 

Outros 
fornecimentos CAO MATA CAO SOL 

CAO BEM 
ESTAR LAR 

Inter 
Precoce CRI Creche Gaiaprende+i TOTAL 2019 

 
6221 

Trabalhos 
especializados 3 441,94 3 450,27 3 448,72 3 447,24 3 445,71 6,15 3 397,05 1 200,00 21 837,08 

 
6222 Publicidade 16,24 7,91 7,91 7,91 7,91 7,90 7,90 0,00 63,68 

 
6223 Vigilância 412,00 55,52 3 811,71 50,86 50,86 0,00 1 321,31 0,00 5 702,26 

 
6224 Honorários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 464,33 14 516,31 19 980,64 

 
6226 

Conservação e 
Reparação 7 492,40 8 108,05 10 643,07 12 051,00 10,46 10,46 9 610,18 0,00 47 925,62 

 
6227 

Serviços 
Bancários 59,29 59,29 39,54 43,18 0,00 0,00 529,95 0,00 731,25 

 
6231 

Ferramentas e 
Utensilios 998,06 1 007,74 1 523,92 2 056,41 643,09 0,70 1 270,06 17,43 7 517,41 

 
6233 

Material de 
Escritório 1 176,16 1 175,16 895,67 628,12 295,11 1 176,20 621,11 2,49 5 970,02 

 
6234 

Artigos para 
Oferta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,54 0,00 606,54 

 
6235 

Material 
Didatico 1,31 1,31 0,97 0,66 0,33 1,31 110,98 1 147,84 1 264,71 

 
62381 

Artigos de 
Higiene 25,40 25,40 25,40 34,00 0,00 0,00 32,90 0,00 143,10 

 
62382 

Artigos 
Farmaceuticos 44,06 45,26 54,08 90,86 26,37 0,00 18,88 156,21 435,72 
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62383 

Vestuario e 
Calçado 
P/Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,19 0,00 903,19 

 
62384 

Despesa com 
Alimentação 9 722,44 12 154,02 7 292,16 7 345,14 0,00 0,00 11 535,55 295,75 48 345,06 

 

62388 

Outras 
despesas 
diversas 33,76 37,41 30,11 30,13 0,00 0,00 180,81 273,47 585,69 

 
6241 Eletricidade 0,00 6 872,39 0,00 6 872,38 0,00 0,00 2 403,78 0,00 16 148,55 

 
6242 Combustiveis 6 524,48 8 699,24 4 349,63 1 087,34 0,00 0,00 1 087,34 0,00 21 748,03 

 
6243 Àgua 278,03 333,64 156,84 333,65 0,00 0,00 754,67 0,00 1 856,83 

 
6248 Gás  1 414,74 1 697,68 848,90 1 697,67 0,00 0,00 2 284,45 0,00 7 943,44 

 
6251 Deslocações 400,20 400,20 400,20 1 010,73 89,62 19 829,17 365,43 0,00 22 495,55 

 
6262 Comunicação 3 212,78 3 389,69 1 129,81 1 142,77 565,60 565,24 2 291,16 0,00 12 297,05 

 6231 /62632 
/62633 Seguros 1 422,74 1 252,76 1 379,49 1 008,82 281,22 525,19 2 001,04 0,00 7 871,26 

 
6265 

Contencioso e 
Notariado 7,17 7,17 7,17 7,17 4,16 0,00 7,16 0,00 40,00 

 
6266 

Despesas de 
representação 15,99 15,99 15,99 15,99 5,85 0,00 15,99 0,00 85,80 

 

6267 

Limpeza 
Higiene 
Conforto 1 755,39 2 633,05 1 337,84 3 070,60 0,00 0,00 0,00 78,62 8 875,50 

 
6268266 
/626822 

Terapias 
assistidas, 
Passeios, ASU 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 182 859,59 182 859,59 

 626821 
/626822 /25 

/26/27 
  

Outras 
Despesas 0,00 1 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 418,17 0,00 7 843,17 

 

 

Total Serv. 
Externos  38 454,58 52 854,15 37 399,13 42 032,63 5 426,29 22 122,32 53 239,93 200 547,71 452 076,74 
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Gastos com o 
Pessoal CAO MATA CAO SOL 

CAO BEM 
ESTAR LAR 

Inter 
Precoce CRI Creche Gaiaprende+i TOTAL 2019   

63111 
/63113 /6313 

/6314 
Remunerações 
certas 112 321,12 136 326,03 84 789,23 124 404,71 

 

162 444,82 
141 

471,31 45 596,33 853 073,65 
 

6312/2/4/7 
Remunerações 
adicionais 7 444,67 5 176,00 5 765,92 24 976,99 900,00 0,00 2 917,96 106,20 47 287,74 

 
634 Indemnizações  168,20 168,20 168,20 0,00 0,00 0,00 27,00 3 014,66 3 546,26 

 
6351 

Encargos 
s/remunerações 26 700,65 31 309,23 20 071,94 33 309,30 10 612,46 36 274,93 31 315,97 10 824,09 200 418,57 

 
6353 

Fundo de 
Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,23 0,00 149,23 

 
636 

Seg acid 
trabalho 1 430,17 1 430,17 715,14 1 072,64 357,52 715,14 1 430,17 0,00 7 150,95 

 
6387/6389 

Out. Gast. 
c/pessoal  314,40 314,40 208,40 314,40 123,60 187,20 335,60 0,00 1 798,00 

 
63 

Total Custos 
com Pessoal 148 379,21 174 724,03 111 718,83 184 078,04 57 713,68 199 622,09 

177 
647,24 59 541,28 1 113 424,40 

 

            

642 
Amortizações 
do exercicio 5 853,78 5 853,78 11 701,84 579,63     11 870,91   35 859,94   

  
         

  

68 
Outros Gastos 
e Perdas 657,32 0,00 657,32 574,31 491,54 12,32 577,20 0,00 3 701,05   

681 
Imposto Selo / 
Taxas 97,27 97,27 97,27 97,26 14,50 0,00 97,26 0,00 500,83 

 
6882 Donativos  73,72 73,72 73,72 73,72 73,70 0,00 73,70 73,72 516,00 

 
6883 Quaotizações 474,02 474,02 474,02 391,02 391,02 0,00 393,90 0,00 2 598,00 

 
6888 Outros Gastos 12,31 12,31 12,31 12,31 12,32 12,32 12,34 0,00 86,22 
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Gastos/Perdas 
Financiam. 56,31 56,31 56,30 14,05 14,05 14,04 410,65   621,71   

69116 
Juros 
emprestimos 42,26 42,26 42,25 0,00 0,00 0,00 396,61 0,00 523,38   

6918 Outros Juros 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 14,04 14,04 0,00 98,33   

           
  

           
  

 

TOTAL 
CLASSE 6 202 195,51 242 282,58 170 327,73 236 072,97 72 439,87 221 770,77 

252 
540,23 260 088,99 1 658 449,69   

  Descritivo CAO MATA CAO SOL 
CAO BEM 

ESTAR LAR 
Inter 

Precoce CRI Creche Gaiaprende+i TOTAL   

Proveitos 
Total de 
proveitos 189 710,04 288 568,70 120 740,79 201 355,96 98 357,21 261 091,95 

265 
414,90 281 842,25 1 707 081,80   

Custos Total de custos 202 195,51 242 282,58 170 327,73 236 072,97 72 439,87 221 770,77 
252 

540,23 260 088,99 1 658 449,69 
 

  
Resultado 
Liquido  -12 485,47 46 286,12 -49 586,94 -34 717,01 25 917,34 39 321,18 12 874,67 21 753,26 48 632,11 
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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 2019 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 (2019), sendo o resultado líquido positivo no valor de 48.632,11€.  
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Parecer do Conselho Fiscal 
 

 
No exercício das competências que lhe estão atribuídas, este Conselho Fiscal verificou toda 

a contabilidade, nomeadamente documentos, balancetes, apuramentos de resultados e 

balanço, estando os mesmos devidamente arquivados. 

 

Durante o exercício, este Conselho Fiscal acompanhou com periodicidade a regularidade 

dos documentos, verificamos e validando os mesmos. Sempre que surgia alguma duvida, 

fomos devidamente esclarecidos pela Direção com toda a clareza. 

 

Apesar das dificuldades financeiras, estamos convictos que a Direção desta Organização, 

com a ajuda e sacrifício de todos nós, conseguirá concretizar os objetivos a que se tem 

vindo a propôr para uma continua melhoria da organização Cercigaia. 

 

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

Resultados referente ao exercício de 2019. 

 

O nosso agradecimento à Direção e a todos os colaboradores pelo trabalho desenvolvido. 

 

 

Vila Nova de Gaia, 19 de Março de 2019 

 

 


