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1. Introdução 
 
A APPACDM de Viana do Castelo baseia a sua estratégia num modelo conceptual (ver Figura 1), através do qual implementa e 
desenvolve a sua missão, com vista a uma procura constante da sua visão institucional, medida através dos resultados alcançados. 
Todas as estruturas da organização seguem este modelo, no sentido de alinhar o desempenho global da organização. 
Este plano é monitorizado sistematicamente e avaliado pelo menos duas vezes por ano. 
A primeira versão deste plano é realizada em novembro, com base em dois tipos de dados: (i) dados da monitorização intermédia 
do plano do ano em curso; (ii) dados do relatório final do plano do ano anterior. Sempre que necessário este documento será revisto. 

 
Figura 1 – Modelo conceptual APPACDM de Viana do Castelo 

 

A Delegação de Monção da Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Viana do Castelo, 
desenvolve o seu trabalho desde 19 de março de 1983 ao serviço dos cidadãos com deficiência mental e/ou outras deficiências 
associadas, promovendo o seu desenvolvimento global, a sua autonomia e a sua inclusão na sociedade. As estratégias 
implementadas pretendem manter o nível de excelência tendo sempre como objetivo geral o alcance da visão, dando primordial 
interesse à sustentabilidade e qualidade dos serviços prestados. 
 
Tendo sido aprovada a candidatura no âmbito do Aviso Nº NORTE-42-2018-11 relativo à operação equipamentos Sociais – CIM – 
Alto Minho em 2020, o desenvolvimento deste projeto tem um carater relevante, uma vez que a antiga escola Primária de Pousa 
está a ser convertida no novo Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) com a capacidade para 30 clientes.  
 
Esta delegação fará todos os esforços para melhorar e manter a qualidade dos serviços prestados que respondam às necessidades 
dos clientes e suas famílias com a sua constante participação quer em atividades dentro da delegação, quer em atividades 
desenvolvidas na comunidade. Será dada prioridade à melhoria contínua, desenvolvendo ações preventivas/corretivas e novos 
projetos, que incidam principalmente num maior envolvimento dos clientes e no desenvolvimento das suas competências, numa 
gestão responsável e sustentável com um especial cuidado com o ambiente, a promoção e o desenvolvimento de um estilo de vida 
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saudável. Para a garantia de um efetivo serviço de qualidade e uma mais racional gestão de recursos é necessário assumir, 
institucionalmente o envolvimento de todos: clientes, colaboradores, familiares, associados, parceiros e a tutela. 
 
Importa referir que este Plano Anual para 2021 abrange as três respostas sociais desta Delegação (Centro de Atividades e 
Capacitação para a Inclusão, Lar de Apoio e Lar Residencial), tendo sido auscultadas todas as partes e estando alinhado com o 
Plano Estratégico da instituição. A sua elaboração tem por base os eixos estratégicos ao mesmo tempo que pretende contribuir para 
a consolidação das políticas institucionais. 
 
A Organização Mundial de Saúde a 30 de janeiro de 2020 declarou o estado de emergência de saúde pública a nível internacional, 
posteriormente foi decretado o estado de Pandemia a nível nacional a 11 de março, tudo devido a um surto epidemiológico do novo 
Coronavírus – COVID-19. Este plano devido a esta contingência poderá sofrer alterações, mesmo tendo sido já elaborado a pensar 
nas limitações que este período impõe. Todo este plano de atividades tem em consideração as medidas implementadas nos planos 
de contingência para as várias respostas sociais. 
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2. Caraterização 
 
O plano anual tem como alvo principal os clientes da Delegação de Monção da APPACDM e como alvo secundário todos os 
colaboradores das respostas sociais e as demais partes interessadas. 
A Delegação de Monção é constituída por três respostas sociais: Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI); 
Lar Residencial (LRE) e Lar de Apoio (LA). O Plano Anual é transversal às três respostas sociais existentes na delegação de 
Monção, como já anteriormente foi referido. Todos os clientes desta delegação possuem deficiência mental (sendo que alguns tem 
outras deficiências associadas) necessitando de um acompanhamento intensivo na realização das suas tarefas diárias, assim como 
supervisão permanente.  
 
No universo das 3 respostas sociais existentes 84% dos clientes são provenientes no Município de Monção, no entanto, alguns são 
oriundos de outros concelhos como: Arcos de Valdevez; Melgaço e Famalicão. A média de permanência dos clientes na Delegação 
é de aproximadamente 20 anos, frequentando na sua maioria (56%) duas das respostas sociais desta delegação. Os clientes das 
várias respostas sociais apresentam uma média de idades de 41 anos. Relativamente ao género este está distribuído quase 
equitativamente (56% masculino vs 44% feminino) nas várias respostas sociais. 
 
Para contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa humana, além dos colaboradores de cada resposta social existe um 
conjunto de profissionais que transversalmente estão afetos a todas as respostas sociais como: diretora técnica, administrativa, 
psicóloga, técnico de serviço social, psicomotricista, gestor da qualidade e enfermeira. 
 
A Tabela I mostra a distribuição dos clientes da Delegação de Monção tendo em conta a proveniência geográfica, o tipo de 
deficiência, tempo de permanência na instituição, as respostas sociais (valências) a que o cliente está afeto, a idade atual do cliente, 
o número de pessoas que constituem o seu agregado familiar (quando este existe) e o género a que o cliente pertence. 
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Caracterização dos clientes da Delegação de Monção  

Proveniência Tipo de Deficiência 
Tempo na 
instituição 

Valências Idade 
Agregado 
Familiar 

Género 

Monção Def. Mental Moderada 7 CACI/LRE 55 _ Masculino 

Monção 
Def. Mental Profunda 

Perturbação do espetro 
do autismo 

4 CACI 21 4 Masculino 

Monção Def. Mental Moderada 1 CACI/LAP 45 - Feminino 

Monção Def. Mental Ligeira 5 CACI 25 5 Feminino 

Monção Def. Mental Ligeira ≤ 1 CACI 53 - Masculino 

Monção Def. Mental Moderada 31 CACI 39 3 Masculino 

Monção Def. Mental moderada 9 CACI/LAP 48 3 Feminino 

Monção 
Trissomia 21 e etiologia 

congénita 
Def. Mental Moderada 

36 CACI/LAP 47 4 Feminino 

Melgaço Def. Mental Profunda 32 CACI/LRE 42 - Feminino 

Monção Def Mental Moderada 33 CACI 43 5 Masculino 

Monção Def. Mental Grave 1 CACI/LAP 59 2 Masculino 

Monção 
Def. Mental Profunda 

Síndrome duplicação do 
gene MECP 2 

4 CACI 21 4 Masculino 

Monção Def. Mental Profunda 33 CACI/LRE 39 - Masculino 

Monção Def. Mental Grave 33 CACI/LAP 44 2 Masculino 

Arcos de 
Valdevez 

Def Mental Grave 36 CACI/LAP 45 3 Feminino 

Monção Def Mental Grave 24 CACI/LAP 54 2 Masculino 

Monção Def. Mental ligeira ≤ 1 LAP 53 - Masculino 

Monção 
Trissomia 21 

Def Mental Moderada 
35 CACI 40 2 Masculino 

Monção Def Mental Grave 33 CACI 43 3 Masculino 

Famalicão Def. Mental Moderada 8 CACI/LRE 51 2 Feminino 

Monção Def. Mental Moderada 7 CACI/LRE 54 -- Feminino 

Monção 
Def. Mental Moderada 

Síndrome X-Frágil 
8 CACI 23 5 Masculino 

Monção Def. Mental Grave 4 CACI 48 2 Feminino 

Monção 
Trissomia 21 

Def. Mental Moderada 
35 CACI/LRE 39 -- Feminino 

Tabela 1 – Caraterização genérica dos clientes da Delegação de Monção 

 
Como podemos verificar no Gráfico I, a Delegação de Monção possui em grande maioria (21) clientes provenientes da área 
residencial de Monção, no entanto, também se verifica que existem 1 cliente dos Arcos de Valdevez, 1 de Melgaço e 1 de Famalicão. 
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Gráfico I – Concelhos de proveniências dos clientes da Delegação de Monção 

 
 
É possível verificar no Gráfico II o tipo de deficiência mental presente nesta delegação, assim 11 destes clientes apresentam 
deficiência mental moderada, 6 possuem deficiência mental grave, 4 deficiência mental profunda e 3 deficiência mental ligeira.  
 

 
Gráfico II – Grau de deficiência mental dos clientes da Delegação de Monção 

 
 
Poderemos ainda analisar o grau de Deficiência Mental associado a outras patologias, assim seguidamente serão citadas as 
patologias existentes nesta Delegação de Monção dentro de cada tipologia de deficiência Mental. 
 
No gráfico III podemos ver no que diz respeito à Deficiência Mental Moderada que existem 11 clientes enquadrados nesta tipologia, 
sendo que 1 clientes apresenta síndrome X Frágil, 3 Trissomia 21 um dos quais tem ainda associado e etiologia congénita, as 
restantes pessoas com deficiência mental moderada não apresentam outras patologias associadas. 
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Gráfico III – Deficiência Mental Moderada 

 
 
Ao nível da Deficiência Mental Profunda, como se pode verificar no Gráfico IV, das quatro pessoas que aqui se enquadram, apenas 
duas possuem uma patologia associada, sendo uma o Síndrome de Duplicação do Gene MECP2 e outra a Perturbação do Espetro 
Autista. 
 

 
Gráfico IV – Deficiência Mental Profunda 

 
 
Quanto à Deficiência Mental Grave como se pode confirmar no Gráfico V existem 7 pessoas com esta tipologia, sendo que existe 
uma delas com patologia Perturbação do espetro autista. 
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Gráfico V – Deficiência Mental Grave 

 
No que diz respeito à Deficiência Mental Ligeira existem três pessoas neste enquadramento, que não possuem outras doenças 
associadas. 
 
No que diz respeito à Gráfico VI, podemos verificar o número de clientes existentes nas três respostas sociais da delegação de 
Monção, verificando-se que todas, exceto o CACI, apresentam 100% da sua capacidade de ocupação. 
 

 

 
Gráfico VI – Ocupação atual das diferentes respostas sociais da Delegação de Monção 
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Ao nível do género, como se pode ver no gráfico VII, verifica-se que 56% dos clientes são do género masculino e menos de metade 
(44%) representam o género feminino. 
 

 
Gráfico VII – Divisão dos clientes da Delegação de Monção por género (%) 

 
 
O organigrama da Delegação de Monção é composto por um conjunto de profissionais, sendo que a Diretora Técnica, a 
administrativa e a equipa técnica são comuns a todas as valências. Ao nível da equipa técnica dispomos de: serviço social, 
psicologia, psicomotricidade, reabilitação e enfermagem. 
Para além dos profissionais acima descritos o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) conta ainda com: 1 monitor 
de CACI, 4 auxiliares de atividades ocupacionais, 1 auxiliar de serviços gerais, 1 cozinheira e 1 auxiliar de cozinha. O Lar Residencial 
é composto pela equipa técnica conjuntamente com 5 ajudantes de ação direta. O Lar de Apoio Ivone Perestrelo é constituído por 
2 ajudantes de ação direta. Ambas as equipas de lar trabalham em articulação e colaboração com toda a equipa técnica. 
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Organigrama da 
Delegação Monção da APPACDM 
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Caraterização e avaliação atividades 
 

A Tabela 2 mostra as várias atividades complementares existentes no CACI, sendo que as mesmas são escolhidas pelos clientes anualmente durante as reuniões com os 
respetivos colaboradores de sala. Durante o ano não foi possível serem retomadas as atividades aquáticas, devido às medidas implementadas por causa da COVID-19. 
 

Atividades de desenvolvimento complementares (caráter regular) 

Atividade Horário 
Nº de sessões 

previstas 
Nº de sessões 

efetivas* 
Nº médio 

de clientes* 
% 

Satisfação# 
Impacto QV (%)# 

(perspetiva cliente) 

Equitação 4ª feira – 10h00 às 12h00 20 10 0 100% 100% 

Yoga 4ª feira – 10h00 às 11h00 25 27 5 100% 100% 

Dança & Movimento 4ª feira –14h00 às 15h00; 5ª feira – 14h00 às 15h00 25 29 5 100% 100% 

Tiro com Arco 2ª feira – 14h30h às 15h30 15 17 3 100% 100% 

Atividades Aquáticas 5ª feira – 10h30 às 11h30 5 0 0 - 100% 

Circuito de Manutenção Diário – 12:30 às 14:00 100 179 3 100% 100% 
Tabela 2 – Atividades de desenvolvimento complementares 

 
Todas as Atividades de desenvolvimento de suporte ou de apoio (caráter pontual) são analisadas, tal como se verifica na Tabela 3 nos momentos de monitorização 
intermédia e final. 
A diretora técnica realizou diversas reuniões com parceiros com tipologias diferentes onde se englobam 56 reuniões da comissão restrita e alargada da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), 7 reuniões da Rede Municipal Integrada de Proteção ao Idoso (RMIPI), 6 reuniões como membro do núcleo executivo do Concelho 
Local de Ação Social (CLAS) e 2 reuniões com outros parceiros, tal como descrito na seção de parcerias, 2 visitas domiciliárias e 33 renovações processuais.  
Ao longo deste ano a Assistente Social realizou 9 visitas domiciliárias, 70 contactos telefónicos, 1 ida à segurança social, 1 acompanhamento ao centro de saúde e outro 
ao registo civil, 3 acompanhamentos de visitas e 33 renovações processuais. A Psicomotricista efetuou 22 contactos telefónicos, 2 visitas domiciliárias e 3 
acompanhamentos ao centro de saúde. A Psicóloga realizou 2 intervenções psicoterapêuticas individuais, uma reunião com parceiros e 13 acompanhamentos de visita. 
Este ano devido à pandemia da COVID-19 pelo qual estamos a passar, não existiram as renovações processuais, sendo as mesmas realizadas automaticamente. 
 
 
~ 
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Atividades de desenvolvimento de suporte ou de apoio (caráter pontual)* 

Atividade 
Nº de 

sessões 
efetivas 

Nº de 
apoios1 

Elaboração / 
monitorização Pi’s2 

Diligências3 
Renovações 
processuais 

Outros 

Direção Técnica  26  45 33  

Serviço Social 5 16  32 33  

Psicomotricidade 20 25 54 26   

Psicologia 77 26 54 14   
Tabela 3 – Atividades de desenvolvimento de suporte ou de apoio 

 
Tal como se pode verificar na Tabela 4 os clientes usufruem de quatro salas/ateliers de atividades. Em cada um destes espaços existe um colaborador afeto que dá apoio 
a todo o grupo nas suas diferentes atividades. 
 

Atividades de desenvolvimento de sala/ateliê 

Nome Nº de colaboradores Horário Periodicidade 
Nº médio de 

clientes* 
% 

satisfação# 
Impacto QV (%)# 

(perspetiva cliente) 
Sala/ateliê Papel/Manualidades 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 1600 Diária 7 100% 100% 

Sala/ateliê AVD 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 1600 Diária 3 100% 100% 

Sala/ateliê moldagem de frutos 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 1600 Diária 4 100% 100% 

Sala da Coca Rabicha 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 1600 Diária 4 100% 100% 

Sala/ateliê de Artes 2 9h30 às 12h00 – 14h00 às 1600 Diária 6 100% 100% 

Tabela 4 – Atividades de desenvolvimento de sala 

 
*Colunas a preencher nos momentos de monitorização (intermédia e final) 

# Colunas a preencher apenas aquando da monitorização final

 
1 - Nº de apoios a atividades 
2 - Não enquanto participante. Apenas no caso de a pessoa ser responsável/gestora do processo de elaboração/monitorização de planos individuais 
3 - Visitas domiciliarias, acompanhamentos ou idas a organismos da comunidade (banco, tribunal, finanças, s. social, etc.), reuniões com parceiros ou outras entidades 
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Caraterização das respostas/serviços 
 
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão - CACI 
O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) destina-se a indivíduos com deficiência mental, com mais de 18 anos, 
funcionando de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00 horas. No CACI realizam-se atividades adequadas à manutenção e 
desenvolvimento de capacidades ao nível da realização pessoal, social e de realização, de forma a promover a autonomia e 
qualidade de vida, assegurando sempre o bem-estar pessoal. 
 
Esta resposta social possui atualmente acordo com a Segurança Social para 25 clientes, mais precisamente desde 22 de junho de 
2016. No entanto, é esperado que no decorrer do próximo ano este acordo possa ser revisto uma vez que existe uma lista de espera. 
Esta situação será possível no âmbito da mudança para o CACI de Pousa, equipamento social com a capacidade de 30 clientes na 
valência de CACI. 
 
Atualmente o CACI está subdividido por ateliers de trabalho, cada um orientado para um tipo de desempenho específico. Desta 
forma os clientes estão divididos por quatro ateliers de trabalho e cada grupo é acompanhado por uma colaboradora. Estas 
responsáveis, em conjunto com a equipa técnica da Delegação, os seus significativos (pais, encarregados de educação ou 
familiares) e com os próprios clientes, elaboram um Plano Individual (PI). Plano este que procura ser a ferramenta base de trabalho 
para o desenvolvimento das competências individuais de cada cliente em todas as áreas. Este é um processo dinâmico e 
monitorizado ao longo do ano por todos os intervenientes, existindo dois momentos de monitorização como já foi referido 
inicialmente. 
 
Os ateliers de trabalho existentes são: Papel/Manualidades, onde se realizam trabalhos tendo por base o aproveitamento e a 
reciclagem de papel, entre outros; Frutos/Legumes em pasta, onde são elaborados diversos produtos, sobretudo à base de 
modelagem; Coca/Vitral/Decoupage, sendo aqui produzido o produto mais simbólico desta Delegação, a “Coca Rabicha”, feita em 
gesso e com aplicações feitas a partir de materiais reciclados e o atelier de AVD onde são dinamizadas atividades básicas e 
instrumentais da vida diária. 
 
Todas as atividades são constituídas e planeadas de acordo com os interesses e motivações de cada um dos clientes, tendo 
atualmente como atividades complementares as atividades aquáticas, yoga, tiro com arco, dança & movimento, circuito de 
manutenção e equitação.  
Atendendo às limitações existentes a Delegação de Monção através destas e doutras práticas tem vindo a criar cada vez mais 
dinâmicas, que potenciam o desenvolvimento dos conceitos de autodeterminação e empowerment dos seus clientes.  
 
Todos os serviços prestados têm como suporte um conjunto tarefas que visam melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido na 
instituição, sendo eles o serviço de transporte (assegurado pelos colaboradores); serviço de higiene e manutenção dos espaços 
interiores e exteriores; serviço de refeitório e cozinha; serviço de acompanhamento e intervenção direta no apoio à higiene pessoal 
dos clientes; cuidados de enfermagem e apoio terapêutico. 
 
Área Residencial 
Pretendemos que este espaço seja uma extensão do lar familiar, no qual se desenvolvem dinâmicas que potenciam o aumento das 
competências físicas, psicológicas e relacionais, próprias das vivências tidas no seio familiar. Estas dinâmicas são desenvolvidas 
tendo sempre por base a elaboração de um plano individual (PI) que contemplam as capacidades de cada cliente. Nesta delegação 
a área residencial divide-se em duas respostas sociais: 
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Lar Residencial 
O Lar Residencial de Monção, tem a capacidade de 6 residentes e destina-se a indivíduos com idade igual ou superior a 16 
(dezasseis) anos, com deficiência mental e/ou outra, privados temporária ou definitivamente do seu meio familiar ou pelo facto de 
se encontrarem longe da sua residência. Esta valência tem um horário de funcionamento das 17:00h – 09:00h durante a semana e 
ininterruptamente ao fim de semana durante os 365 dias do ano.  
Nesta resposta social estão enquadrados 5 colaboradores na categoria profissional de ajudante de ação direta que forma rotativa 
dão apoio a esta resposta social. Estes colaboradores estão constantemente em articulação com toda a equipa técnica da Delegação 
de Monção. 
 
Lar de Apoio 
O Lar de Apoio é um equipamento para acolhimento semanal, que consiste na prestação de cuidados individualizados e 
personalizadas para pessoas com deficiência, que se encontram impedidas temporariamente de residir no seu meio familiar. Neste 
momento estão enquadrados nesta resposta social 8 clientes, que é a sua capacidade máxima, funcionando de 2ª a 6ª feira, das 
17:00h – 09:00h. 
A equipa de colaboradoras permanentes desta resposta social é constituída por 2 pessoas, que se articulam permanentemente com 
a equipa técnica restante que lhes dá apoio. 
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3. Princípios de Ação 
 

Missão 
A APPACDM é uma instituição Particular de Solidariedade Social que concebe, constrói e implementa respostas sociais dirigidas 
prioritariamente aos cidadãos com deficiência e suas famílias com vista a facilitar a construção de um projeto de vida. 

 

 

Visão 
Ser uma instituição de referência na construção de uma sociedade inclusiva. 

 

 

Valores 
Amizade 
Confidencialidade 
Criatividade 
Igualdade 
Integridade 
Privacidade 
Respeito 
Responsabilidade 
Rigor 
Solidariedade 
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Políticas 
 
Qualidade 

A APPACDM de Viana do Castelo define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação das necessidades 
e expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades interessadas. Para garantir a execução da política da 
qualidade (tal como se representa na Figura 2) a organização deve controlar a conformidade e a melhoria contínua dos 
processos. A gestão da qualidade deve melhorar a sustentabilidade da organização e a qualidade de vida dos clientes.  
A APPACDM de Viana do Castelo define, implementa e controla a sua política e objetivos da qualidade através da 
avaliação sistemática de dez políticas. 
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4. Objetivos e metas operacionais 
 

Âmbito: Recursos Humanos  

Resposta(s) Social: Delegação de Monção 

 
 Resultado Estado4 

Objetivo 1: Realizar pelo menos 200 horas de formação para os colaboradores desta Delegação 308 h Atingido 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Divulgar a formação externa das várias categorias profissionais Colaboradores 

Nº de horas 200h 308h Atingido 

% de 
colaboradores 

35% 25% 
Não 

atingido 

 
Durante o ano 2021 participaram na formação externa 5 colaboradores integrados na categoria profissional de cozinha, auxiliar 
de atividades, psicomotricidade, monitora e diretora técnica. Espera-se que no próximo ano existam mais colaboradores a 
participar em ações de formação que possam surgir. 
  
 
  
Âmbito: Atividades e Serviços 

Resposta(s) Social: Delegação de Monção 

 
 Resultado Estado 

Objetivo 2: Aumentar o nº de parcerias tendo como base o nº de parcerias do ano anterior Não realizado Não atingido 
 

 
Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Reunião com a entidade parceira 
DT e Monitora 

CACI 

Até 30 abril Não realizado Não atingido 

Formalização de protocolo 31 de março Não realizado Não atingido 

 
Durante o ano 2021 não foi possível realizar esta parceria, no entanto, já foram tidos contactos informais para se dar início a 
uma nova parceria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Estado: atingido ou não atingido. Na monitorização intermédia poderemos também utilizar o estado “em execução”. 
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Âmbito: Infraestruturas e Equipamentos 

Resposta(s) Social: CACI 

 
 Resultado Estado 
Objetivo 3: Terminar as obras do CACI de Pousa até junho 2021 Não executado Não executado 

 
Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Envio do relatório final do projeto de candidatura  DT até 30 de Julho Não realizado Não executado 

 
Devido a constrangimentos relacionados com a entrega de material para o acabamento e conclusão da obra do CACI de Pousa, 
causado pela pandemia de COVID-19, foram realizados três de pedidos de adiamento, pelo que durante o ano 2021 a obra não 
ficou concluída. 
 
 
 Resultado Estado 
Objetivo 4: Equipar 50% do CACI de Pousa até dezembro de 2021  Executado Executado 

 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 
Realização de candidatura a projetos que possam existir ao longo 
do ano DT Aprovação do projeto 100% Executado 

 
Foi submetida uma candidatura no âmbito do projeto “António Manuel da Mota”, e não tendo a mesma sido aprovada, foi 
posteriormente a mesma candidatura realizada através da reprogramação financeira prevista para o Programa Operacional 
Regional do Norte, tendo a mesma sido aprovada.  
 
 

Objetivos e metas operacionais (resultados - quadro resumo) 
 

 Total Atingidos Parcialmente atingidos Não atingidos % Cumprimento 

Objetivos 4 2 0 2 50% 

Atividades 6 2 0 5 33,3% 
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5. Orçamento vs resultados alcançados 
 
CACI 
 

Despesas Receitas 
Rubrica Meta Resultado Rubrica Meta Resultado 

Água 722,00 531,39 Donativos 18 758,00 27 920,01 
Combustíveis 2060,00 2 440,33 Mensalidade CACI 17 921,00 23 399,39 
Comunicação 1344,00 1 170,10 Proveitos extraordinários 267,00 550,00 
Conservação Reparação 6330,00 2 100,00 Quotizações 96,00 605,13 
Encargos com remuneração 23366,00 24 093,40 Subsídio Segurança Social 174 401,00 174 524,87 
Gás 1196,00 1 548,75 Vendas 999,00 774,46 
Alimentação 6710,00 6 139,65    
Remuneração Pessoal 115940,00 115 579,97    
Seguros 2 097,00 1 323,67    
Compras 668,00 1 301,67    
Ferramentas e Utensílios 1668,00 576,60    
Limpeza Higiene e Conforto 5858,00 7198,48    
Material de escritório 656,00 896,50    
Material Didático 805,00 1334,43    
Outros custos operacionais 2644,00 2546,31    
Géneros Alimentares 12529,00 7098,20    
Gratificação dos Clientes 250,00 266,84    
 191 843,00 176 146,29  212 442,00 227 773,86 

 
 
 
 
 
LRE 
 
 

Despesas Receitas 
Rubrica Meta Resultado Rubrica Meta Resultado 

      
Água 382,00 455,90 Donativos 587,00 1 784,54 
Material de escritório 26,00 60,27 Mensalidade LRE 26 506,00 20 960,85 
Comunicação 532,00 219,01 Proveitos operacionais 490,00 670,08 
Conservação Reparação 125,00 322,70 Subsídio Segurança Social 83 648,00 86 131,09 
Encargos com remuneração 17 731,00 17 483,38    
Limpeza Higiene e Conforto 2 124,00 2 419,87    
Alimentação 6 330,00 4 970,00    
Remuneração Pessoal 84 197,00 79 236,75    
Seguros 248,00 150,95    
Compras 194,00 121,12    
Ferramentas e Utensílios 5,00 67,28    
Encargos com saúde 712,00 561,23    
Trabalho especializado 194,00 206,45    
 112 800,00 106 274,91  111 231,00 109 546,56 
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LAP 
 

Despesas Receitas 
Rubrica Meta Resultado Rubrica Meta Resultado 

Água 154,00 134,24 Donativos 50,00 1 286,15 
Luz 1 686,00 1 437,06 Subsídio Segurança Social 75 028,00 77 960,55 
Material de escritório 14,00 42,80 Mensalidade LAP 3 380,00 6 804,03 
Comunicação 463,00 456,58 Proveitos operacionais 254,00 358,40 
Conservação Reparação 34,00 259,47    
Encargos com remuneração 8 328,00 7 371,97    
Limpeza Higiene e Conforto 279,00 844,37    
Alimentação 2 595,00 1 750,57    
Remuneração Pessoal 40 485,00 36 935,40    
Seguros 476,00 353,07    
Compras 555,00 205,44    
Ferramentas e Utensílios 35,00 27,14    
Gás 70,00 46,26    
 55 174,00 49 864,37  78 712,00 86 409,13 

 
Existe um constante esforço para melhorar e cumprir os orçamentos provisionais promovendo o equilíbrio financeiro das várias 
respostas sociais, envolvendo e sensibilizando todos os colaboradores e clientes no sentido de não existir desperdício. Assim, o 
orçamento é um instrumento importante que auxilia na tomada de decisões futuras assim como na correção de possíveis desvios. 
Tal como se pode verificar nos quadros do orçamento de cada uma das respostas sociais, existe um equilíbrio entre as receitas e 
as despesas apresentando todas as repostas um saldo positivo. 
 
Foi realizada uma despesa de investimento relativamente ao CACI de Pousa em cerca de 177500,00€, a este valor foi ainda 
acrescido o montante do equipamento de 118 471, 45€, que se reflete na contabilidade institucional. 
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6. Parcerias 
 
Formais 

Entidade Câmara Municipal de Monção Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização e garantir a 

continuidade e abrangência 
dos serviços 

Nº de reuniões Reunião com um representante da Câmara 3 1 33,3% 

Nº de sessões Utilização da piscina Municipal 5 0 0% 

Taxa de 
financiamento 

Gestão de contas de água e Luz 100% 100% 100% 

 
Unidade de Cuidados á Comunidade Deu-la-Deu Martins Avaliação 

Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização e garantir a 

continuidade e abrangência 
dos serviços 

Nº de clientes 
abrangidos 

Consultas de nutrição 7 7 100% 

Administração da vacina da gripe 20 20 100% 

Consultas de medicina familiar 6 6 100% 

 
Tesal-Termas de Monção Avaliação 

Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de clientes 
abrangidos 

Realização do circuito termal 4 0 0% 

 
Clínica Costa e Costa Avaliação 

Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de clientes 
abrangidos 

Consultas 2 2 100% 

 
Sport Club Valenciano Avaliação 

Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 
Melhorar a gestão da 

organização e garantir a 
continuidade e abrangência 

dos serviços 

Nº de sessões Realização de tiro com arco 1 0 0% 

 

 
EPRAMI Avaliação 

Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de clientes 
abrangidos 

Realização de atividade conjunta 10 0 0% 

 
 
 

Agrupamento de Escolas de Monção Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de reuniões 
realizadas 

Realização de atividade conjunta 1 0 0% 
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FORMEMEDIATA Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de formações 
Promoção e realização de formação para 
colaboradores da Delegação de Monção 

1 1 100% 

 
Reference Podium Avaliação 

Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de atividades 
realizadas 

Realização de atividade conjuntas 1 0 0% 

 
Quinta das Vianas Avaliação 

Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de aulas de 
equitação 

Realização de aulas de Equitação 20 10 50% 

 
 
 
Parcerias Informais 
 

Sociedade Artística Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização e garantir a 

continuidade e abrangência 
dos serviços 

Nº de tampas e 
fundos 

Limpeza/Reciclagem de tampas e fundos em 
plástico 

200 0 0% 

 
Casa Museu da Universidade do Minho Avaliação 

Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização  

Nº de visitas Visita a uma das exposições 1 1 100% 

 
As várias parcerias estabelecidas tornam-se uma mais-valia para ambas as partes, sendo desta forma possível melhorar o 
desempenho e sustentabilidade da delegação, assim como, promovem um trabalho direto na comunidade local com equipas 
multidisciplinares. A Delegação de Monção procura a implementação de parcerias que tragam benefícios diretos aos nossos clientes, 
proporcionando-lhes uma participação ativa na comunidade, com o encontro de meios e ferramentas que viabilizem uma prestação 
de serviços sustentáveis.  
 
Durante o ano de 2021, mantivemos as 9 parcerias formais ativas e duas parcerias informais com a Sociedade Artística permitindo 
que os clientes desenvolvam outras competências a nível laboral, e com a casa museu da Universidade do Minho que possibilita 
aos nossos jovens o acesso à cultura a partir da visita gratuita a exposições. A Delegação de Monção embora tenha realizado 
esforços para realizar uma nova parceria, tal não foi possível. Iremos continuar a estar atentos a novas parcerias que contribuam 
para o desenvolvimento e a sustentabilidade desta Delegação. 
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Parcerias (resultados - quadro resumo) 
 

% execução metas parcerias % cumprimento metas parcerias % eficácia metas parcerias 

48,71% 43,75% 46,23% 
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7. Calendarização Atividades 
 

 
 

Objetivo Atividade Data e Local Destinatários Logística  Indicadores Metas Resultado Taxa Evid. 

Desenvolver as potencialidades dos 
clientes.  
Promover um serviço contínuo e 
multidisciplinar. 

Reunião de grupo 
de sala 

Monção/ 1 vez 
por mês 

Clientes 
Organização dos 

espaços para 
reuniões 

Nº de reuniões 10 12 120% 
Registo de 

reunião 

Promover o relacionamento interpessoal  
Desenvolver as potencialidades dos 
clientes.  

Tarde de Cinema c/ 
pipocas 

Janeiro Clientes de LRE 
Escolha do filme 

Pipocas 
Nº de clientes 6 6 100% Facebook 

Promover o relacionamento interpessoal 
Desenvolver a motricidade global para a 
mobilidade 
Desenvolver a capacidade do corpo no 
espaço para a mobilidade 

Carnaval Fevereiro/Monção 
Clientes e 

colaboradores 
Disfarces 

lanche 
Nº de clientes 
participantes 

21 
Não 

realizada 
0% - 

Desenvolver a motricidade global para a 
mobilidade 
Desenvolver as competências de 
deslocação e de cuidado com a própria 
saúde 

Realização do 
circuito termal em 

Monção 
Março Monção Clientes 

Marcação de 
atividade 

Transporte 
Material de piscina 

Nº de clientes 
abrangidos 

4 
Não 

realizada 
0% - 

Desenvolver as potencialidades dos clientes 
Promover o relacionamento interpessoal 

Confeção de bolo Abril Clientes LRE 
Ingredientes para a 
confeção do bolo 

% de participantes 50% 50% 100% Facebook 

Almoço de 
aniversário da 
Delegação de 

Monção 

Março/ Monção 

Clientes, 
colaboradores, 

município e 
significativos 

Convites 
Aquisição de bens 

alimentares 
% de participantes 80% 

Não 
realizada 

0% - 
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Objetivo Atividade Data e Local Destinatários Logística Indicadores Metas Resultado Taxa Evid. 

Desenvolver as competências de deslocação 
e de cuidado com a própria saúde 
Promover o relacionamento interpessoal  
Promover a cidadania na utilização de 
serviços da comunidade. 

Caminhadas Junho  Clientes 
Transporte e 

alimentação (lanche) 
Nº de participantes 7 100% 100% Facebook 

Desenvolver as competências para a 
ocupação de tempos livres 
Promover a cidadania na utilização de 
serviços da comunidade 
Promover o relacionamento interpessoal 

Colónias de 
férias de 

praia 

2ª Quinzena de 
Junho 

Clientes 

Transporte 
Alimentação 

Preparação dos sacos 
de praia 

Nº de participantes 

10 Não realizada  0% - 

Promover a cidadania na utilização de 
serviços da comunidade 
Promover o relacionamento interpessoal 

Jantar no 
Burger King 

Julho Clientes de LAP Transporte 8 Não realizada 0% - 

Desenvolver a capacidade do corpo no 
espaço para a mobilidade 
Promover a cidadania na utilização de 
serviços da comunidade 
Promover o relacionamento interpessoal 

Piquenique  Julho/ Monção 
Clientes e 

colaboradores 
Transporte 

Alimentação 
7 7 100% Facebook 

Desenvolver a capacidade do corpo no 
espaço para a mobilidade 
Promover o relacionamento interpessoal 

Dia da Pizza 
no exterior 

do CACI 
Setembro/Monção 

Clientes e 
colaboradores 

Convite à Pizzaria D. 
Genaro 

Alimentação 
Nº de participantes 30 Não realizada 0% - 
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Objetivo Atividade Data e Local Destinatários Logística  Indicadores Metas Resultado Taxa Evid. 

Desenvolver a capacidade do corpo no 
espaço para a mobilidade 
Promover o relacionamento interpessoal 

Tarde de 
Karaoke 

Outubro Clientes de LRE 
Aparelhagem 

Seleção de músicas 
% de participantes 60% 100% 167% 

Facebook 

Promover a cidadania na utilização de 
serviços da comunidade 
Promover o relacionamento interpessoal 

Magusto Novembro 
Clientes 

 
Alimentação % de participantes 80% 80% 100% 

Promover a cidadania na utilização de 
serviços da comunidade 
Promover o relacionamento interpessoal 
Desenvolver a motricidade global para a 
mobilidade 
Desenvolver a capacidade do corpo no 
espaço para a mobilidade 

Realização 
de atividade 
de ginásio 

A 
combinar/Monção 

Clientes Transporte Nº de participantes 5 
Não 

realizada 
0% - 

Desenvolver a motricidade global para a 
mobilidade 
Desenvolver a capacidade do corpo no 
espaço para a mobilidade 
Promover o relacionamento interpessoal 

Tarde de 
Dança no 

LRE 
Novembro Clientes de LRE 

Definir c/ a 
psicomotricista os 

exercícios a realizar 
Nº de participantes 6 6 100% 

Facebook 
Desenvolver as potencialidades dos 
clientes; 
Promover o relacionamento interpessoal; 
Desenvolver a capacidade do corpo no 
espaço para a mobilidade. 

Lanche de 
Natal 

Dezembro/ 
Monção 

Clientes, 
colaboradores, 

parceiros e 
significativos 

Enviar convite 
Alimentação 

Presentes de Natal 
Apresentação de 

encenação de Natal 

Nº de participantes 50 50 100% 
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ATIVIDADES NÃO PLANEADAS 
 

Área Objetivo Atividade Data e Local Indicadores Metas Resultado Taxa Evid. 

Ab
or

da
ge

m
 c

en
tra

da
 n

a 
pe

ss
oa

 
Au

to
no

m
ia

 s
oc

ia
l  

Promover a socialização 
Potencializar a capacidade de 
desenvolver iniciativas com novas 
experiências  

Stay in Taouch 
Vídeo chamada 

Janeiro 
Nº de participantes 2 clientes de LRE 2 100% 

Facebook 

Promover a cidadania na utilização de 
serviços da comunidade 
Promover o relacionamento interpessoal  

Visita Sr. do Rio e 
Parque das Caldas 

Segude Nº de clientes 7 Clientes 7 100% 

Ida à praia fluvial de 
Friestas 

Valença Nº de clientes 7 Clientes 7 100% 

Ab
or

da
ge

m
 

ce
nt

ra
da

 n
a 

pe
ss

oa
 Potencializar a capacidade de 

desenvolver iniciativas com novas 
experiências 

Coca de Monção 21 Monção Nº de clientes 4 Clientes 4 100% 

Ab
or

da
ge

m
 c

en
tra

da
 n

a 
pe

ss
oa

 
Au

to
no

m
ia

 s
oc

ia
l 

Promover a cidadania na utilização de 
serviços da comunidade 
Promover a socialização 

Monção Vila Mágica Monção Nº de clientes 4 Clientes 4 100% 

Ab
or

da
ge

m
 c

en
tra

da
 n

a 
pe

ss
oa

 Potencializar a capacidade de 
desenvolver iniciativas com novas 
experiências 

Projeto Phenix Monção Nº de clientes 4 Clientes 4 100% 
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Atividades (resultados – quadro resumo) 
 

 Nº metas Metas atingidas % metas atingidas % execução metas Nº ativ. Nº ativ. concretizadas % ativ. concretizadas 

Ativ. Planeadas 16 9 56% 62% 16 9 56% 

Ativ. Não planeadas 6 100% 100% 100% 6 6 100% 
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8. Indicadores de desempenho - 2021 
 

Nº INDICADORES DE DESEMPENHO - AVALIAÇÃO RS 2018 2019 2020 2021 

1 % de autofinanciamento 

CAO 45% 58,80% 36% 36% 

LRE 21% 25,20% 26% 21% 

LAP 22% 29% 12% 16% 

2 Custo médio cliente (mensal) 

CAO 762 853,31 662,23 700,61 

LRE 1376 1645,7 1246,52 1 555,24 

LAP 565 609,13 541,18 569,75 

3 Nº de pessoas encaminhadas para a vida ativa   3 4 0 0 

4 % de pessoas encaminhadas para a vida ativa   12% 16% 0 0 

5 % de pessoas com variação positiva do índice de QV 

CAO 45,63% 82%     

LRE 43,12% 83%     

LAP 55,95% 67%     

6 
Média diária de atividades/sessões desenvolvidas para e na 
comunidade 

  0,1 0,25 0,1 0,07 

7 Nº anual de atividades/sessões desenvolvidas para e na comunidade   24 23 24 18 

8 
Nº de reuniões de caráter comunitário (CPCJ, CLAS, Rede Social, 
etc.) 

  23 11 41 106 

9 Nº de horas dispensadas para as reuniões de caráter comunitário   49 29 48 127 

10 
% de participação em reuniões de caráter comunitário (CPCJ, CLAS, 
Rede Social, etc.) 

  100% 90% 95%   

11 Nº de isenções/reduções comparticipações familiares   0 1 0 0 

12 Valor das revisões em baixa   0 660 € 0 0 

13 % de colaboradores com variação positiva na AD 

CAO         

LRE         

LAP         

14 
% de colaboradores com variação positiva na AD – competências 
éticas 

CAO         

LRE         

LAP         

15 Nº de acidentes trabalho   0 0 0 1 

16 Nº de dias de baixa causados por acidentes de trabalho   0 0 0  12 

17 % satisfação colaboradores (SHST) 

CAO 44% 58% 60% NR  

LRE 44% 33% 69% 41% 

LAP 60% 100% - 75% 

18 % participação colaboradores na avaliação de satisfação 

CAO 60% 60% 42% 15% 

LRE 22% 50% 67% 57% 

LAP 100% 100% - 100% 

19 % motivação colaboradores 

CAO 72% 83% 73% - 

LRE 52% 72% 85% 84% 

LAP 88% 80% - - 
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20 % satisfação colaboradores (envolvimento e participação) 

CAO 34% 64% 68% NR 

LRE 65% 44% 71% 56% 

LAP 46% 83% - 75% 

21 % sugestões colaboradores CAO 80% 100% 67% 100% 

22 % satisfação clientes (direitos e deveres) 

CAO 84,67% 86% 95% 88% 

LRE 70% 83% 91% 69% 

LAP 70% 73% 94% 100% 

23 % concretização metas PI’s 

CAO 85,76% 56% 48,42% 49,77% 

LRE 90,27% 75% 69,66% 35,79% 

LAP 67,88% 65% 20,68% 53,41% 

24 % satisfação clientes (SHST) 

CAO 44% 86% 90% 84% 

LRE 44% 61% 95% 54% 

LAP 60% 77% 99% 95% 

25 % satisfação clientes 

CAO 85% 86% 94% 89% 

LRE 74% 74% 96% 68% 

LAP 79% 81% 94% 96% 

26 % satisfação colaboradores 

CAO 50% 67% 68% NR 

LRE 70% 55% 70% 58% 

LAP 70% 86% 70% 74% 

27 % satisfação colaboradores (posto de trabalho) 

CAO 43% 68% 68% NR 

LRE 70% 46% 69% 62% 

LAP 73% 89% 0% 79% 

28 % satisfação clientes (apoio que lhes é dado) 

CAO 87,50% 89% 93% 92% 

LRE 75% 75% 98% 54% 

LAP 83,93% 80% 91% 95% 

29 % satisfação clientes (confidencialidade) 

CAO 88,69% 87% 97% 92% 

LRE 90,83% 94% 100% 79% 

LAP 77,38% 85% 97% 100% 

30 
Nº de ações de prevenção – (abusos físicos, mentais e 
financeiros) 

  2 5 - 5 

31 Nº de acidentes com clientes (com participação ao seguro)   0 0 0 0 

32 % acidentes com clientes (com participação ao seguro)   0 0 0 0 

33 
% de PI’s com parcerias que garantem a continuidade do 
serviço 

  100% 100% 100%- - 

34 
% de parcerias que garantem a continuidade de serviços para 
o cliente 

  83,33% 82% 82% 82% 

35 
Nº de parcerias que garantem a continuidade de serviços para 
o cliente 

  5 9 9 9 

36 % eficácia das parcerias   79,80% 100% 47% 46,2% 

37 % satisfação clientes (atividades e serviços) 

CAO - 84% 92% 91% 

LRE - 56% 95% 59% 

LAP - 72% 92% 94% 
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38 
% satisfação clientes (participação na elaboração e avaliação 
do PI) 

CAO 78,57% 83% 90% 83% 

LRE 50% 59% 92% 53% 

LAP 70,83% 70% 91% 75% 

39 % participação clientes/significativos avaliação satisfação 

CAO 84% 92% 100% 95% 

LRE 100% 62% 100% 100% 

LAP 88% 100% 100% 100% 

40 Nº de reuniões com clientes/significativos   186 131 104 135 

41 Média diária de reuniões com clientes/significativos   0,47 0,36 0,36 0,45  

42 % satisfação clientes (recetividade e flexibilidade) 

CAO 81,82% 86% 91% 86% 

LRE 53,33% 56% 93% 59% 

LAP 76,67% 71% 94% 82% 

43 % satisfação clientes (qualidade de vida) 

CAO 95,24% 86% 100% 100% 

LRE 100% 70% 100% 100% 

LAP 100% 82% 100% 100% 

44 % rescisões contratos clientes   0% 4% 8% 12% 

45 Nº rescisões contratos clientes   1 0 2 3 

46 % participação clientes em atividades complementares   100% 100% 100% 100% 

47 Média de atividades semanais por cliente   1 3 2 2 

48 Nº de intervenções em equipamentos   2 3 5 1 

49 
Nº atividades organizadas e/ou postas em prática pelos 
clientes 

  9 26 15 15 

50 
% atividades organizadas e/ou postas em prática pelos 
clientes 

  38% 93% 38% 94% 

51 
% sugestões clientes/significativos vs sugestões 
clientes/significativos implementadas 

  100% 0% 100% 0% 

53 
Nº sugestões para o PAG implementadas – 
clientes/significativos 

         1    0 1 15 

54 
% sugestões para o PAG implementadas – 
clientes/significativos 

  5% 0% 4% 68% 

55 Nº sugestões para o PAG implementadas – colaboradores   4 9 2 17 

56 % sugestões para o PAG implementadas – colaboradores   20% 100% 100% 77% 

57 Nº candidaturas (projetos/programas)   2 2 1 2 

58 % de aprovação de candidaturas (projetos/programas)   100% 100% 100% 100% 

59 Nº de ações de melhoria   7 10 3 1 

60 % concretização ações de melhoria   100% 70% 100% 100% 

61 Nº de colaboradores envolvidos em ações de formação   7 7 12 8 

62 % de colaboradores envolvidos em ações de formação   58% 59% 100% 40% 

63 % concretização objetivos PAG   - - 43% 25% 

 
Seguidamente será realizada uma breve analise dos aspetos mais relevantes no que diz respeito aos 
indicadores de desempenho 2021. 
Como se pode verificar na tabela acima das três respostas sociais existentes a que apresenta maior índice 
de autofinanciamento é o CACI (36%), esta situação está relacionada com o facto desta resposta social 
realizar produtos para venda nos seus atelieres. 
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No que diz respeito à percentagem de concretização de metas do Plano Individual, no âmbito das três 
Resposta Sociais, verificou-se no ano de 2021 um ligeiro aumento relativamente ao ano de 2020 em duas 
das três respostas sociais. Na resposta de CAO (48,42% Vs 49,77%) houve um aumento ligeiro, enquanto 
na resposta social de LAP ocorreu um aumento significativo (20,68% Vs 53,41%). No entanto, na resposta 
social de LRE ocorreu um decréscimo significativo (LRE 69,66% Vs 35,79%), esta situação poderá estar 
relacionada com o facto de existirem constrangimentos devido às questões pandémicas, que vieram 
dificultar o desenvolvimento e concretização dessas metas. 
 
Ocorreram ao longo do ano 2021 cinco ações de prevenção (abusos físicos, mentais e financeiros). Estas 
ações foram realizadas pelas colaboradoras de sala com o apoio e orientação da equipa técnica. 
No âmbito geral das parcerias envolvidas, que garantem a continuidade dos serviços para o cliente, verifica-
se que 5 delas garantem esta continuidade, sendo elas a C.M.de Monção, a Unidade de Cuidados à 
Comunidade Deu-la-Deu, a Clínica Costa, a Quinta das Vianas e o Sport Clube Valenciano. 
 
Foram realizadas duas candidaturas a diferentes programas tendo ambas sido contempladas de forma 
positiva o que veio contribuir para melhorar o equipamento do CAO. Por um lado, foi realizada uma 
candidatura à Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM), para contemplar a maioria do equipamento 
do CAO de Pousa, uma vez que já se tinha realizado uma candidatura para o equipamento do mesmo 
CAO. Por outro lado, foi também realizada uma candidatura ao Rotary Internacional de forma a reforçar 
uma candidatura realizada no ano anterior ao Rotary Club de Monção, com o objetivo de equipar uma das 
salas do CAO de Pousa. Estas candidaturas foram ambas aprovadas. 
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