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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, medido 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 
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2. Caraterização 
 
Caraterização e avaliação atividades 
 

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 2ª feira – 14h00 às 15h00 15 0 6 - - 

Dança 3ª feira – 14h00 às 15h30 15 0 10 - - 
Educação física 2ª feira, 3ª feira e 5ª feira – 10h00 às 11h30 60 62 5 100% 100% 

Natação 4ª feira – 10h00 às 12h00 30 37 6 92% 100% 
Escalada Dias a definir - 10h00 às 12h00 5 0 6 - - 

Ténis 2ª feira – 10.30h 12.00h 15 6 4 100% 100% 
Escolaridade (FP) 6ª feira – 09.00h às 12.00h 20 43 6 - - 
Psicomotricidade  - 17 15 - - 

Polibat 2ª feira – 10.00h às 11.30h - 17 6 100% 95% 
Hidroterapia 3ª feira – 09.30h -11.30h  6 3 100% 50% 

Fisioterapia (sessões 
individualizadas) 4ª e 6ª de manhã 15 10 1 - - 

 
Em 2021, as medidas restritivas impostas devido à pandemia da COVID-19 limitaram significativamente a participação nas atividades complementares planeadas. Até à 
data, ainda não foram implementadas sessões de equitação, dança e escalada.  
No primeiro semestre do ano, contamos com a colaboração de uma psicomotricista na equipa técnica, que dinamizou 17 sessões de psicomotricidade e 10 polibat. Uma 
vez que a permanência deste elemento na equipa foi temporária, houve necessidade de integrar um novo elemento da área da reabilitação, tendo sido admitido um 
fisioterapeuta em novembro de 2021. O fisioterapeuta deu continuidade à modalidade de polibat e iniciou sessões de hidroterapia e fisioterapia. 
Os clientes tiveram ainda as habituais sessões de educação física, natação e ténis. Em setembro de 2021, de acordo com uma parceria institucional com o clube de surf 
de Viana do Castelo, iniciaram a modalidade de surf. 
Por último, como forma de colmatar as lacunas das atividades complementares, foi dinamizado o projeto “Á descoberta do distrito de Viana a do Castelo” que consistiu na 
exploração de todos os concelhos e das suas riquezas culturais, tradições e iguarias gastronómicas. 
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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 

Serviço Social 0 31 1 69 28  

Psicologia 3 13 33 123 
2 

(admissões) 
 

 
Nas atividades de desenvolvimento e suporte, mais concretamente no serviço de psicologia, de entre outras iniciativas, foram levadas a cabo 123 diligências, de entre as 
quais 29 se referem à intervenção na CPCJ local; 9 reuniões com parceiros; 3 apoio ao tribunal local; 17 reuniões de CPCJ (4 na modalidade alargada e 13 na modalidade 
restrita); 25 acompanhamentos na realização de testes à COVID-19; 4 acompanhamentos a consultas de saúde/psiquiatria; 15 contactos efetuados com as equipas de 
vacinação contra a COVID-19; 15 atendimentos e visitas domiciliárias a clientes do CACI e 6 entrevistas a potenciais formandos para a formação profissional. 
A psicóloga e Diretora Técnica desta delegação deixou de pertencer à CPCJ local no mês de maio, pois as solicitações eram cada vez mais frequentes, o que acabou por 
tornar impossível a conciliação de serviços.  
No serviço social, foram efetuados apoios às famílias no âmbito dos seus direitos e prestações familiares. As diligências efetuadas passaram por contactos às famílias, 
entrevistas a potenciais formandos, diligências com empresas que receberam os formandos em PCT (prática em contexto de trabalho) e sessões de formação para a 
inclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 



 

MPA – RS – 85 - 5.0 – 11.01.2021                                                               Página 7 de 30 

 

 

Atividades de desenvolvimento de sala/ateliê 

Nome Nº de colaboradores horário Periodicidade 
Nº médio de 

clientes 
% 

satisfação 
Impacto QV (%) 

(perspetiva cliente) 
Ateliê de papel reciclado 1 10h00 às 12h00 – 14h00 às 16.00 Diária 3 100% 100% 

Ateliê de aproveitamentos 1 10h00 às 12h00 – 14h00 às 16.00 Diária 5 100% 100% 
Ateliê de reciclagem de papel e vidros 1 10h00 às 12h00 – 14h00 às 16.00 Diária 5 100% 100% 

Ateliê de manualidades 1 10h00 às 12h00 – 14h00 às 16.00 Diária 6 100% 100% 
Ateliê de reciclagem e cera 1 10h00 às 12h00 – 14h00 às 16.00 Diária 5 100% 100% 

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

# Colunas a preencher apenas aquando da monitorização final 

 
Ao longo do ano, certas famílias de clientes do CACI tomaram a decisão de se manterem em casa. Gradualmente e de acordo com a evolução da pandemia, o número de 
participantes foi aumentando, chegando aos 22 clientes no mês de setembro. Três clientes decidiram rescindir o contrato de prestação de serviços e manterem-se em 
casa. Em outubro, foram realizadas 2 novas admissões, ficando a terceira admissão para o ano 2022.  
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Caraterização das respostas/serviços 
 
A Delegação de Ponte da Barca, da APPACDM de Viana do Castelo é constituída por um Centro de Atividades e Capacitação 
para a Inclusão (CACI) e recebe 24 clientes com dificuldades intelectuais, com idades compreendidas entre os 20 e os 52 anos 
de idade. Para além do CACI, acolhe alunos do agrupamento de escolas de Ponte da Barca, no âmbito do Centro de Recursos 
para a Inclusão e promove também duas ações de formação profissional nas áreas da “Atividades da Vida Hoteleira” e 
“Jardineiro”, para 16 formandos. 
No ano 2021, devido à situação de pandemia pela COVID-19 e plano de contingência institucional, os alunos do agrupamento de 
escolas não frequentaram o CACI. 
No dia 21 de junho de 2021, renovou-se mais um ciclo formativo de 2900 horas e deram início duas ações de formação profissional 
com um total de 17 formandos. 
 
A organização diária do CACI passa pela dinamização de atividades nos diversos ateliers, onde os clientes têm oportunidade de 
desenvolver as suas potencialidades, podendo optar pela área ocupacional que mais lhes proporciona prazer e satisfação, mas 
também pela participação em atividades complementares. Este ano, devido à pandemia, as atividades complementares foram 
adaptadas de acordo com a situação pandémica local, mas também ao número de clientes vacinados. A distribuição dos clientes 
por atelier também esteve condicionada à evolução da doença COVID-19 nos vários contextos que estes frequentam, tendo-se 
optado pela organização de grupos de acordo com o seu circuito de transporte. 
 
Os ateliers ocupacionais apresentam os seguintes objetivos: 
 

 Contribuir para a valorização e realização pessoal dos clientes 
 Desenvolver uma maior corresponsabilidade 
 Fomentar a autoestima e autorrealização 
 Potencializar as capacidades de cada pessoa 
 Potencializar as competências artísticas de cada pessoa 
 Promover o empowerment e autodeterminação de cada participante 

 
 
ATELIER DE PAPEL RECICLADO: 
A reciclagem de papel consiste na confeção de folhas A3 e A4 com várias texturas, formas e cores.  
Este atelier dedica-se única e exclusivamente à confeção de folhas, em que é recebido todo tipo de papel a ser reutilizado, para 
ser selecionado, separado por cores e texturas, para posteriormente se iniciar o processo de reciclagem.  
   
ATELIER DE APROVEITAMENTOS: 
Tendo sempre por base a reciclagem de papel, neste atelier recicla-se todo tipo de materiais. 
 
ATELIER DE RECICLAGEM DE PAPEL E VIDROS: 
Nesta área, para além da reciclagem de papel tradicional na confeção de peças, são também desenvolvidas atividades manuais 
em vidro, tal como pintura, decopage, craquelé, etc. 
 
ATELIER DE MANUALIDADES: 
Neste atelier realizam-se atividades de carácter minucioso, uma vez que é dedicado essencialmente, a convites e lembranças de 
casamento. Para além disso também cria peças diversificadas, consoante a criatividade de cada um. Trabalha em parceria com o 
atelier de elaboração de folhas para a realização de convites de casamento e postais, assim como com o atelier de cêra para 
elaborar as lembranças de casamento. 
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ATELIER DE RECICLAGEM E CÊRA: 
Como forma de enriquecer e diversificar as atividades proporcionadas aos nossos clientes, este atelier foi pensado na promoção 
da criatividade e potencialidades de todos os participantes. 
 
 A dinâmica diária do CACI com distribuição de clientes por atelier permite por um lado, proporcionar novas experiências à 
população alvo, na medida em que possibilita frequentar a área do seu interesse, mas também enriquecer o seu quotidiano com 
atividades complementares de educação física, natação/adaptação ao meio aquático, hidroterapia, equitação, dança, ténis, 
polibat, boccia, visitas/passeios de enriquecimento pessoal e social e momentos de férias. Em 2021, foi possível 
proporcionar, educação física; natação na piscina exterior nos meses de junho e julho; natação, hidroterapia, 
psicomotricidade, fisioterapia, polibat, boccia e visitas/passeios de enriquecimento pessoal e social. 
 
 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
No ano 2021, foram iniciadas no mês de junho, duas ações de formação profissional nas áreas formativas de Jardineiro e 
Atividades da Vida Hoteleira, com o objetivo de diversificar e enriquecer a oferta na prestação de serviços, aos concelhos de 
Ponte da Barca e Arcos de Valdevez. Tal como vem acontecendo em anos anteriores, estas ações são dirigidas a uma população 
vulnerável que apresenta dificuldades numa ou em diversas áreas da sua vida, nomeadamente no que se refere à sua inserção 
no mercado de trabalho. 
 
O curso de Jardineiro pretende promover e desenvolver conhecimentos e competências práticas em culturas hortícolas e 
criação/manutenção de jardins. Prepara igualmente os formandos para a integração numa atividade profissional dominante na 
região. Esta ação é frequentada atualmente por 7 formandos. 
Descrição geral do curso: Profissional que executa, sob supervisão, tarefas relativas à instalação e manutenção de jardins e 
espaços verdes, tendo em conta as condições de solo e clima, respeitando as normas de proteção do ambiente, segurança, 
higiene e saúde no trabalho.  
 
Objetivos Gerais:  
Capacitar os formandos para o desenvolvimento de uma atividade profissional na área de Jardinagem, dotando-os de ferramentas 
para o exercício de uma profissão. 
 
Objetivos específicos:  

 Promover competências de relacionamento interpessoal respeitando a hierarquia institucional bem como os seus pares. 
 Promover competências de linguagem, comunicação e matemática para a vida essenciais ao exercício da função. 
 Fomentar o interesse pela pesquisa de soluções para os possíveis desafios/problemas encontrados no decorrer da sua 

atividade (técnicas, materiais e equipamentos). 
 Desenvolver conhecimentos e competências para a utilização de equipamentos de manutenção de jardins. 
 Adquirir hábitos de segurança durante a realização do trabalho e no manuseamento de máquinas e ferramentas bem 

como de produtos químicos específicos desta área (EPI – Equipamentos de Proteção Individual). 
 Identificar todos os materiais com que se pode trabalhar na Jardinagem e o fim a que se destinam. 
 Conhecer e utilizar corretamente todas as ferramentas, máquinas e utensílios para trabalhar na área da jardinagem. 
 Conhecer e utilizar corretamente as técnicas de execução. 

 
O curso de Atividades da Vida Hoteleira visa proporcionar aos formandos, conhecimentos dos equipamentos e utensílios de 
hotelaria, assim como a confeção de pratos simples, pastelaria, atividades de limpeza/desinfeção e tratamento de roupas. Esta 
ação é frequentada por 10 formandos. 
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Descrição geral: Profissional que executa, sob supervisão, o serviço de limpeza e arrumação, o serviço do tratamento de roupas, 
preparação e confeção de alimentos em estabelecimentos de restauração, integrados, ou não, em unidades hoteleiras. Estas 
atividades desenvolvem-se respeitando as normas de proteção do ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho (HACCP ou 
APPCC- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo). 
 
Objetivos Gerais:  
Capacitar os formandos para desenvolverem uma atividade profissional na área de Hotelaria e Restauração dotando-os de 
ferramentas para o exercício de uma profissão. 
 
Objetivos específicos:  

 Promover competências de relacionamento interpessoal respeitando a hierarquia institucional bem como os seus pares. 
 Promover competências de linguagem, comunicação e matemática para a vida essenciais ao exercício da função. 
 Identificar, nomear e manusear todos os materiais, utensílios e equipamentos necessários à execução das diferentes 

tarefas da área de hotelaria e restauração. 
 Adquirir conhecimentos na área da segurança e higiene alimentar promovendo a sua aplicação prática. 
 Promover a higiene e manutenção de espaços e equipamentos de estabelecimentos de hotelaria e restauração. 
 Conhecer e utilizar corretamente as técnicas de transformação e conservação de alimentos. 
 Fomentar o interesse pela pesquisa de soluções para os possíveis desafios/problemas encontrados no decorrer da sua 

atividade (técnicas, receitas, materiais e equipamentos). 
 Desenvolver conhecimentos e competências para a utilização de equipamentos do serviço de lavandaria e rouparia. 

 
 
Recursos Humanos: 
 
A Delegação de Ponte da Barca conta semanalmente com a seguinte equipa multidisciplinar: 
 
- 1 diretora técnico/psicóloga (35 horas) 
- 1 técnica de serviço social (35 horas) 
- 1 fisioterapeuta (17,5 horas) 
- 1 professor de educação física (17.5 horas) 
- 2 monitores de formação profissional (38 horas cada) 
- 1 professor de 1º ciclo (3 horas) 
- 1 monitora de atividades ocupacionais (38 horas) 
- 4 auxiliares de atividades ocupacionais (38 horas cada) 
- 1 auxiliar de serviços gerais (40 horas) 
- 1 cozinheira (40 horas) 
- 1 administrativo (35 horas) 
- 1 professora de dança voluntária (2 horas) 
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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, 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: Infraestruturas e equipamentos 

Resposta(s) Social: CACI e LRE 

 
 Avaliação 

 Resultado Estado 

Objetivo 1: Terminar a construção da estrutura em bruto4 (primeira fase) do novo CACI “Construir 
para inovar” 

Executado Atingido 

Objetivo 2: Adjudicar a obra para um LRE e Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão Não executado Não atingido 

Objetivo 3: Iniciar a construção de LRE e Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão Não executado Não atingido 

 
 Avaliação 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Acompanhar os procedimentos obrigatórios da candidatura 
em curso no âmbito do programa PARES 

DT e SC Até 31 de março  Executado Atingido 

Reuniões com parceiros com vista a obtenção de parcerias 
de financiamento   

DT e SC Até 31 de Julho Não executado Não atingido 

Publicação de concurso publico para adjudicação da obra SC Até 30 de setembro Não executado Não atingido 

Acompanhar a construção da estrutura em bruto do CAO 
“Construir para inovar” 

DT Até 30 de setembro Não executado Não atingido 

 
O concelho de Ponte da Barca possui atualmente um único CACI para 22 clientes dirigido a pessoas com dificuldades 
intelectuais, com idade superior a 18 anos. A lista de espera tem aumentado nos últimos tempos, sendo frequentes os 
encaminhamentos de situações urgentes para outros concelhos do Distrito de Viana do Castelo. Atualmente, este CACI acolhe 
24 clientes. 
Assim, com o projeto “Construir para inovar”, encontra-se atualmente em construção um edifício de raiz que permitirá proceder 
à transferência física da resposta atual, para uma nova estrutura com capacidade para um total de 30 clientes. 
O objetivo 1 “Terminar a construção da estrutura em bruto do novo CACI “Construir para Inovar” foi parcialmente atingido, na 
medida em que as paredes exteriores e cobertura estão completas. As paredes interiores estão concluídas, assim como alguns 
elementos de especialidades (eletricidade, pichelaria, isolamento térmico). Ao longo do ano, verificamos que a evolução da 
obra é lenta tendo sofrido sucessivos atrasados. 
 
Foi ainda submetida uma candidatura ao programa PARES, com o intuito de alargar a atual resposta social e poder acolher 
mais 30 clientes com uma segunda unidade de CACI e construção de um Lar Residencial. Em dezembro de 2021, a instituição 
foi notificada do indeferimento desta candidatura, para a construção das duas respostas sociais. 
Em 2022, encontra-se em curso o procedimento concursal ao Programa de Recuperação e Resiliência para a tentativa de            
obter financiamento a construção destas valências. 
 
Com estas iniciativas e tentativas de candidaturas, pretendemos por um lado atualizar as infraestruturas da APPACDM, mas 
acima de tudo proporcionar à nossa população alvo, um aumento da sua qualidade de vida e bem-estar com um equipamento 
moderno adaptado às necessidades de cada um dos seus utilizadores.  
 

 
4 Primeira fase “estrutura em bruto” - construção das paredes exteriores e interiores do edifício, com cobertura.  
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 Avaliação 
 Resultado Estado 

Objetivo 4: Angariar fundos para equipar as novas respostas, ≥5.000€ 5.372€ Atingido 

 
 Avaliação 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Criação de uma página na WEB par angariação de fundos 
Diretora Técnica e 

equipa técnica 

Até 31 de julho Não executado Não atingido 

Organização de uma atividade para angariação de fundos Até 31 de outubro Não executado Não atingido 

 
Tal como está especificado na tabela, a intenção inicial era de criar um movimento on-line para angariação de fundos, contudo, 
dados os sucessivos atrasos na construção do edifício, consideramos este objetivo inoportuno. Então decidimos sensibilizar a 
comunidade local de uma outra forma e abordamos entidades e pessoas locais pessoalmente, tendo angariado até à data um 
montante 5732 euros.  
No final, o objetivo inicial foi atingido, mas com atividades distintas das que estavam planeadas. 
 
 
 Avaliação 

 Resultado Estado 

Objetivo 5: Submeter candidatura para criação de um Jardim Sensorial – Novo CACI Não executado Não atingido 

Objetivo 6: Publicação na página web institucional de notícia sobre a concretização e finalização deste 
projeto 

Não executado Não atingido 

 
 Avaliação 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 
Elaborar projeto para apresentação em sede de candidatura a 
programa elegível 

Diretora Técnica, 
TSS e monitor FP 

do curso de 
jardineiro 

Até 31 de Dezembro 

Não executado Não atingido 

Pesquisa de produtos existentes na área Não executado Não atingido 

Contactos com fornecedores para solicitação de orçamentos Não executado Não atingido 

Análise dos orçamentos entregues Não executado Não atingido 

Seleção da proposta mais vantajosa Não executado Não atingido 

Aquisição do equipamento para montagem do jardim Não executado Não atingido 

Montagem do jardim sensorial pelos formandos do curso 
profissional de Jardineiro 

Não executado Não atingido 

 

Este objetivo foi delineado pensando nos recursos internos existentes da formação profissional, em que a ideia inicial era de 
criar um ambiente exterior agradável no novo edifício do CACI que permitisse proporcionar momentos de bem-estar e lazer, 
mas também que despertasse os sentidos dos seus utilizadores. 
Uma vez que a obra do novo CACI está demasiado atrasada, esta candidatura não foi levada a cabo.  
Contudo, surgiu a oportunidade de apresentar uma candidatura ao programa da Fundação António Manuel da Mota, tendo 
sido submetida para a criação de uma sala multimédia e audiovisual. Esta candidatura surgiu do contexto pandémico que todos 
vivemos e da necessidade recorrente de aceder às redes sociais e novas tecnologias para comunicar com os outros. Assim, 
pretendíamos equipar uma sala e dotar os clientes de conhecimentos e competências para o uso das novas tecnologias.  
Esta candidatura não foi aprovada 
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Âmbito: Atividades e serviços 
Resposta(s) Social: CACI Ponte da Barca 

 Avaliação 

 Resultado Estado 

Objetivo 7: Proporcionar atividades aquáticas à totalidade dos clientes Executado Atingido 

 Avaliação 
Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Aquisição de material específico adaptado para os 4 clientes com 
necessidades especificas, que neste momento não frequentam a 
atividade 

DT  
E 

Prof. EF 

Até 31 maio 

Não executado 
Não 

atingido 

Criação de novo horário para intervenção individualizada Não executado 
Não 

atingido 

Realização de sessões individualizadas para os 4 clientes 
sinalizados 

Nº sessões 20 6 
Parcialmen
te atingido 

 
Em setembro de 2021, o município de Ponte da Barca deu oportunidade à instituição a retoma das aulas de natação e adaptação 
ao meio aquático sem qualquer tipo de restrições. Com a chegada do fisioterapeuta em novembro, foi possível darmos a 
possibilidade e TODOS os clientes frequentam esta modalidade. Foram desenvolvidas 4 sessões. 
 
 
 

Objetivos e metas operacionais (resultados - quadro resumo) 
 

 Total Atingidos Parcialmente atingidos Não atingidos % Cumprimento 

Objetivos 7 3 0 4 42,85 

Atividades 16 1 1 14 6,25 
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5. Orçamento Previsional 
 

Despesas Receitas 
Rubrica Meta Resultado Rubrica Meta Resultado 

Atividades Desportivas 600,00 118,56 Outros proveitos operacionais 44000,00 31632,34 
Alimentação 17000,00 10 543,79 Donativos 15000,00 12859,39 
Combustíveis 2500,00 1 827,03 Mensalidades CAO 36000,00 23413,35 
Comunicação 1000,00 895,15 Proveitos extraordinários 3500,00 2076,00 
Conservação e reparação 2000,00 2 353,13 Quotizações 200,00 115,00 
Deslocações e estadas 250,00 300,41 Reembolso alojamento 7000,00 1993,55 
Encargos sobre remunerações 34000,00 27 823,56 Reembolso transportes 2500,00 909,53 
Gás 1500,00 1 297,38 Subsídio Segurança Social 140000,00 167761,13 
Juros 2700,00 1 689,13 Vendas 300,00 461,79 
Limpeza, Higiene e Conforto 5000,00 2 352,12 Proveitos supl. outros  104,62 
Material didático 1200,00 502,66 Subsídios  2700,00 
Ferramentas e Utensílios 500,00 810,40    
Material escritório 300,00 326,01    
Outros Fornec. Externos 400,00 811,37    
Remuneração pessoal 156000,00 151 851,56    
Seguro Pessoal 500,00 1 790,65    
Seguros 750,00 1298,24    
Trabalho especializado 800,00 713,35    
Reg. Géneros alimentares 7500,00 6 698,88      
Correlaç. Anos anteriores  1135,23    
Eletricidade  88,52    
Festas e comemorações  41,85    
Formação  466,50    
Impostos  18,74    
Publicidade e propaganda  39,88    
Rendas e alugueres  47,84    
Rouparia  35,00    
Encargos de saúde com utentes  304,92    
Serviços bancários  515,71    
Vestuário e calçado utentes  84,00    
 234 500,00€ 216 781,57  248 500,00€ 244 026,70€ 

 
As contas referentes ao ano 2021 sofreram ligeiros desvios ao que estava inicialmente planeado, tanto ao nível das despesas, 
como das receitas. Como sabemos, a pandemia tornou a situação diária de todos muito atípica. 

Nas despesas, a maioria das rubricas obtiveram valores inferiores ao planeado. Esta situação justifica-se pelo facto desta resposta 
social ter estado encerrada por um período superior a dois meses (decretado confinamento obrigatório), mas também por termos 
acolhido um número reduzido de clientes na maioria dos meses em funcionamento (em média 17 clientes).  

No que se refere aos colaboradores e suas despesas, o valor alcançado foi também ele inferior ao estimado pelo facto de ter 
ocorrido a situação de lay-off, no momento do encerramento da resposta (fevereiro e março), mas também devido aos sucessivos 
isolamentos profiláticos devido à COVID-19. 

No final, de uma forma geral, os valores foram todos eles inferiores ao planeado mesmo não tendo contemplado algumas rubricas 
no orçamento previsional (correlação anos anteriores; eletricidade; formação; impostos; publicidade e propaganda; rendas e 
alugueres; rouparia; encargos de saúde com utentes; serviços bancários; vestuário e calçado de utentes), o valor total da despesa 
foi de 216 781,57 euros. 
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No que se refere às receitas, a maioria das rubricas, obteve valores inferiores ao estimado, à exceção do subsídio da segurança 
social. Esta redução nas receitas é também ela explicada pela mudança de rotinas devido à pandemia e obtivemos receitas num 
montante de 244 026,70. 

No final, o resultado obtido na delegação de Ponte da Barca é de aproximadamente 27 000 euros. 

Devemos salientar ainda que estes resultados poderão sofrer alterações, pois não se encontram espelhadas eventuais imputações 
de custos globais da instituição.  
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6. Parcerias 
 

Município de Ponte da Barca 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da organização 
Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

 

Nº de clientes Apoio no transporte de clientes 10 11 110% 

Nº de sessões 

Atividades aquáticas na Piscina 
Municipal 

15 43 287% 

Utilização de balneários para apoio às 
atividades desenvolvidas 

30 43 143% 

Utilização do campo sintético para 
atividades 

15 0 0 

Nº de atividades “Oficinas de Lazer” 2 0 0 

Nº de estágios 
Acolhimento de formandos em 

contexto de estágio 
1 1 100% 

 
Município de Arcos de Valdevez 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 
Melhorar a gestão da organização 

Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

 

Nº de clientes  Apoio no transporte de clientes 9 10 111% 

 
Município de Ponte de Lima 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 
Melhorar a gestão da organização 

Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

 

Nº de clientes  Apoio no transporte de clientes 4 4 
 

100% 
 

 
Intermarché 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da organização Nº de donativos Dádiva de géneros alimentares 80 68 85% 

 
Clube Náutico de Arcos de Valdevez 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da organização Nº de sessões Realizações de sessões de canoagem 3 0 0 
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Tobogã 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da organização Nº de atividades Descida do rio - canyoning 1 0 0 

 
Quinta de viticultura – Hélder Rodrigues 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 
Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 
Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

 

Nº de Estágios 
Empresa recetora de formandos em 

prática em contexto de trabalho 
2 2 100% 

 
Viveiros do Vez 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 
Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 
Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

 

Nº de Estágios 
Empresa recetora de formandos em 

prática em contexto de trabalho 
1 0 0 

 
Viveiros Dulce 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 
Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 
Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

Nº de Estágios 
Empresa recetora de formandos em 

prática em contexto de trabalho 
1 1 100% 

 
Tal como aconteceu no ano 2020, as atividades desportivas com empresas locais não foram implementadas devido à COVID-19. 
Nas restantes atividades complementares, a situação regularizou no segundo semestre do ano, tendo sido promovidas as 
atividades habituais. 
As parcerias com os municípios continuam inalteráveis, sendo muito benéficas para o normal funcionamento da instituição. Por 
último, as parcerias relacionadas com a formação profissional decorreram com normalidade, à exceção da empresa “Viveiros do 
Vez” que preferiu não correr riscos com a situação pandémica e cancelou o acolhimento de uma estagiária.  
Esta situação acabou por ser benéfica para a formanda, pois acabou por ser acolhida no horto do município de ponte da barca 
para a conclusão da sua prática em contexto de trabalho, tendo conseguido integração profissional com um contrato emprego e 
inserção.    
 
 
Parcerias (resultados - quadro resumo) 
 

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

81% 57% 69% 

 



 

MPA – RS – 85 - 5.0 – 11.01.2021       Página20 de 30 

 

7. Calendarização Atividades 
 

 
Objetivo Atividade Data e Local Destina. Logística Indicadores Metas Custos Resultado % Evid. 

Informar os pais das dinâmicas 
institucionais 

Reunião de pais para 
apresentação de novo 
projeto do CACI e Lar 

Residencial 

Delegação de 
Ponte da Barca 

Significativos, 
colaboradores 

e clientes 

Planeamento da 
reunião 

Nº de participantes 40 - Não realizada -  

Desenvolver as potencialidades dos 
clientes; 
Potencializar a vivência de experiências 
diversificadas; 

Visita à Serra Amarela 
“Ver Neve” 

Fevereiro FP 
Organização 
monitores e 

equipa técnica 
Taxa de satisfação 50% 50€ Não realizada -  

Incentivar a responsabilidade e tomada 
de iniciativa. Sensibilizar para situações 
de abuso no namoro; Favorecer o 
relacionamento interpessoal; Estimular as 
funções comunicativas Promover a 
eficácia da comunicação Estimular a 
ocupação de tempos livres. 

 

Carnaval na discoteca 

Tema: o “Amor a 
Amizade” para 

comemorar o Dia dos 
Namorados 

12 de Fevereiro 
Delegação de 

Ponte da Barca 

Clientes CAO 
e FP 

Colaboradore
s 

Organizado por 
Colaboradores e 
Clientes CAO e 

FP 

Nº Participantes 
(Clientes CAO e FP) 

35 40€ Não realizada -  

Desenvolver as potencialidades dos 
clientes 
Análise das novas tecnologias no sector 
agrícola 

Visita à Feira Agro 
2021 

Março FP Curso de 
jardineiro 

Transporte 
Alimentação 

Nº de participantes 6 20€ Não realizada -  

Potencializar a vivência de experiências 
diversificadas; Estimular a ocupação de 
tempos livres. Favorecer o 
relacionamento interpessoal 

Despedida dos 
formandos que 

terminam as ações de 
FP 

Abril 

Formandos 
Monitores FP 

Equipa 
técnico-

pedagógica 

Alimentação Nº de participantes 14 50€ Não realizada -  
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Objetivo Atividade Data e Local Destina. Logística Indicadores Metas Custos Resultado % Evid. 

Favorecer o relacionamento interpessoal. 
Promover competências de cidadania  
Promover a partilha de 
experiências/conhecimento. 
Apresentação da instituição 

Receção de novos 
formandos 

Abril/Maio 

Formandos 

Monitores 

Equipa 
técnica 

Colaboradores e 
formandos Nº participantes 15 50€ 18 120% 

Registo 
fotográfico 

Desenvolver competências para a 
mobilidade. Estimular a ocupação de 
tempos livres. Favorecer o 
relacionamento interpessoal. Promover 
cuidados com a própria saúde. 
 

Peddy Papper Maio FP 
Colaboradores e 

formandos 
Taxa de Satisfação 

(clientes FP) 
60% 10€ 

100% 
satisfação 

166% 

Estimular a ocupação de tempos livres. 
Proporcionar a vivência de experiências 
diversificadas; 
Proporcionar momentos de 
enriquecimento cultural; 

Visita a um Museu Maio FP Colaboradores e 
clientes da FP 

Nº participantes 10 50€ 12 120% 

Desenvolver as potencialidades dos 
clientes 
 
Desenvolver a mobilidade 

Canyoning no rio da 
Ermida 

Julho 

Ermida 

Clientes 
(CAO e FP) 

Colaboradore
s 

Parceiros 

colaboradores 
clientes (CAO e 

FP) 
transporte 

alimentação 

Nº de participantes 
(clientes) 

10 
20€ Não realizada -  

Taxa de satisfação 
dos clientes 

80% 

Promover a responsabilidade social da 
instituição; 
Desenvolver as potencialidades dos 
clientes 
 
Promover o relacionamento interpessoal 

Comemoração dos 
Santos Populares 

Junho 
Delegação de 

Ponte da Barca 

Clientes 
(CAO e FP) 

Colaboradore
s 

Comunidade 

colaboradores 
Clientes CAO e 

FP 
Alimentação 

Nº de 
Participantes 

(clientes) 
45 150€ 40 89% 

Registo 
Fotográfico 
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Objetivo Atividade Data e Local Destina. Logística Indicadores Metas Custos Resultado % Evid. 

Promover competências de cidadania 
(utilização dos serviços da comunidade).  
Favorecer o relacionamento interpessoal. 
Promover a eficácia da comunicação.  
Incentivar o discurso coloquial. 

Trail Terras da 
Nobrega – Barca 

Aventura 
Julho 

Clientes CAO 
e FP 

Colaboradores 
Clientes CAO e 

FP 
transporte 

alimentação 

Taxa de 
satisfação 

dos clientes 
80% 20€ Não realizada -  

Desenvolver as potencialidades dos 
clientes; 
Desenvolver competências para a 
ocupação de tempos livres; 

Umas semanas de 
idas à praia 

Julho 

Clientes 
Colaboradore

s 
CAO 

Colaboradores de 
enquadramento 

clientes 
transporte 

alimentação 

Nº de 
participantes 

(clientes 
CAO) 

20 100€ 
Parcialmente 

realizada 
7 participantes 

35% 
Registo 

fotográfico 

Promover competências de cidadania 
(utilização dos serviços da comunidade).  
Favorecer o relacionamento interpessoal 
Desenvolver competências para a 
ocupação de tempos livres; 

Piquenique último dia 
de atividades para 

quem não frequenta a 
instituição em Agosto 

31 Julho 

Clientes 
Colaboradore

s 
CAO 

Colaboradores de 
enquadramento 

clientes 
transporte 

alimentação 

Nº de 
participantes 
(clientes e 

colaborador
es CAO) 

20 25€ 28 140% 
Registo 

Fotográfico 

Desenvolver competências para a 
ocupação de tempos livres; 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Passeio ao Gerês Setembro 
Clientes e 

Colaboradore
s CAO e FP 

Clientes e 
Colaboradores 

Nº 
participante

s 
15 75€ Não realizada -  

 
Desenvolver competências para a 
ocupação de tempos livres;  
Promover competências de cidadania 
(utilização dos serviços da comunidade).  
Favorecer o relacionamento interpessoal 

Visita a uma cidade de 
Portugal, no âmbito 

do 30º aniversário da 
Delegação 

Outubro 

Clientes 
Colaboradore

s 
CAO 

Colaboradores de 
enquadramento 

clientes 
transporte 

alimentação 

Nº de 
participantes 

(clientes 
CAO e FP) 

35 300€ Não realizada - - 

Desenvolver competências para a 
ocupação de tempos livres;  
Promover competências de cidadania 
(utilização dos serviços da comunidade).  
Favorecer o relacionamento interpessoal 

Baile de Halloween 31 de Outubro 

Clientes CAO 
e FP 

Colaboradore
s 

Colaboradores e 
clientes 

Nº de 
participantes 

(clientes 
CAO e FP) 

35 20€ 40 114% 
Registo 

Fotográfico 
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Objetivo Atividade Data e Local Destina. Logística Indicadores Metas Custos Resultado % Evid. 

Desenvolver competências para a 
ocupação de tempos livres;  
Promover competências de cidadania 
(utilização dos serviços da comunidade).  
Favorecer o relacionamento interpessoal 

São Martinho 11 de Novembro 

Clientes 
Colaboradore

s 
CAO e FP 

Colaboradores e 
clientes 

Nº de 
participantes 

(clientes CAO e 
FP) 

35 30€ 39 111% 

Registo 
Fotográfico 

Desenvolver as potencialidades dos 
clientes; 
Aquisição de mais competências na área 
da cozinha/pastelaria. 

Participação num 
workshop de culinária 

Novembro 

Clientes e 
Colaboradore
s FP – curso 

AVH 

Colaboradores e 
Clientes 

Taxa de 
Satisfação 

50% 100€ 100% 200% 

Desenvolver competências para a 
ocupação de tempos livres;  
Promover o relacionamento interpessoal 

Festa de Natal Dezembro 

Clientes 
Colaboradore

s 
CAO e FP 

Colaboradores e 
clientes 

Nº de 
participantes 

50 150€ 40  80% 

 
Ao longo do ano 2021, grande parte das atividades gerais não foram realizadas devido às restrições da COVID-19. As respostas sociais estiveram encerradas entre os dias 15 de 
janeiro e 30 de março e após este período tentamos adaptar a gestão do quotidiano às restrições obrigatórias. Apesar da maioria das atividades planeadas não terem sido implementadas, 
levamos a cabo o projeto “À descoberta do distrito de Viana do Castelo” que foi exclusivamente pensado na salvaguarda do bem-estar dos clientes, proporcionando-lhes atividades 
diferentes com a máxima segurança e mantendo sempre os procedimentos obrigatórios de prevenção contra o vírus. Com este projeto, foi possível ultrapassar certas barreiras inicialmente 
criadas com a pandemia, tendo-se proporcionado atividades com pequenos grupos de participantes.  
No segundo semestre do ano, tentamos voltar gradualmente à normalidade, evitando, contudo, atividades com grandes aglomerados de pessoas (passeios com toda as pessoas envolvidas 
nas duas respostas). 
Relativamente às atividades que estavam planeadas, mas que não foram realizadas no ano 2021 iremos voltar a planeá-las no ano 2022, de forma a podermos concretizá-las. 
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ATIVIDADES NÃO PLANEADAS – CACI 
 

 

 

Área Objetivo Atividade Data e Local Indicadores Metas Resultado Taxa Evid. 
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Promover hábitos de desporto, cultura e 
lazer para um estilo de vida saudável; 
Estimular a ocupação de tempos livres.  
Estimular a ocupação de tempos livres.  
Favorecer o relacionamento 
interpessoal. 

À descoberta de  
PONTE DA BARCA 

Senhora da Paz 
Lindoso 

Baloiço de Paradela  
07/06/2021 

Nº de participantes 
(clientes e colaboradores) 

12 12 100% 

Fotos e 
Registo de 
Atividade 

Publicação 
nas redes 

sociais 

À descoberta de  
PAREDES DE COURA 

Quinta das Águias 
23/06/2021 

Nº participantes  
(clientes e colaboradores) 

12 12 100% 

À descoberta de  
PONTE DE LIMA 

Quinta do Pé descalço 
Museu do Brinquedo 
Lagoas de Bertiandos 

28/06/2021 

Nº participantes  
(clientes e colaboradores) 

16 16 100% 

À descoberta de  
VIANA DO CASTELO 

Passeios turísticos pela cidade 
01/07/2021 

Nº participantes  
(clientes e colaboradores) 

16 28 175% 

Iniciação ao surf 
Cabedelo 

08/07/2021 
Nº participantes 
(clientes e colaboradores) 

9 9 100% 

À descoberta de  
ARCOS DE 
VALDEVEZ 

Centro interpretativo do Barroco 
Ecovia de Sistelo 

12/07/2021 

Nº participantes  
(clientes e colaboradores) 

24 24 100% 

À descoberta de  
MELGAÇO 

Rafting 
Cevide – onde começa Portugal 

19/07/2021 

Nº participantes  
(clientes e colaboradores) 

16 16 100% 

À descoberta de  
MONÇÃO 

Palácio da Brejoeira 
Museu “Monção e Memórias” 

Museu “Viagem no tempo – Rota dos 
Castros” 

26/07/2021 

Nº participantes  
(clientes e colaboradores) 

17 17 100% 
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Área Objetivo Atividade Data e Local Indicadores Metas Resultado Taxa Evid. 
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Estimular a ocupação de tempos 
livres.  
Estimular a ocupação de tempos 
livres.  
Promover hábitos de desporto, cultura 
e lazer para um estilo de vida 
saudável 

Atividade e formação 
de Stand up paddle 

Beira Rio Ponte da Barca (Agosto 
2021) 

Nº participantes (cl. e 
colab.) 

14 14 100% 
Registo 
Fotográfico 

Passeio à Senhora do 
Minho 

Senhora do Minho (Julho 2021) 
Nº participantes (cl. e 

colab.) 
14 14 100%  

À descoberta de 
Valença 

Muralhas de Valença (Julho 2021) 
Nº participantes 

(clientes) 
14 14 100%  

Iniciação ao surf Cabedelo (Setembro 2021)  Taxa de satisfação 80% 100% 125%  

À descoberta de Vila 
Nova de Cerveira 

Julho 2021 – Vila Nova de Cerveira 
Nº participantes (cl. e 

colab.) 
15 15 100%  

Iniciação ao wakebord Setembro 2021 – Viana do castelo 
Nº participantes 

(clientes e 
colaboradores) 

14 14 100% 
Registo 

Fotográfico 

À descoberta de 
Caminha 

Outubro 2021 - Caminha Nº participantes 15 15 100%  

Visita de Estudo 
“Exploração Agrícola 

de Mirtilos” 
Setembro 2021 

Nº participantes 
(Formandos e 

colaboradores) 
22 22 100%  
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ATIVIDADES NÃO PLANEADAS – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 
 
 

 

 
Atividades (resultados – quadro resumo) 
 

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

Ativ. Planeadas 20 7 35% 58,75% 19 11 58% 

Ativ. Não planeadas 17 17 100% 104,5% 17 17 100% 

 
Como podemos concluir, apesar da maioria das atividades planeadas não terem sido executadas, estas foram claramente compensadas por atividades que não constavam no 
plano inicial e revelaram ser muito benéficas e ricas em experiências, quer para os clientes como para os colaboradores. 

 

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

m
 

C
en

tra
da

 
na

 

Estimular a ocupação de tempos livres.  
Estimular a ocupação de tempos livres.  
Promover hábitos de desporto, cultura e 
lazer para um estilo de vida saudável 

Visita ao festival de jardins 
de Ponte de Lima e 

 Hotel/ Museu do Chocolate 
Setembro 2021 

Nº participantes 
(Formandos e 
colaboradores) 

22 24 109% 
Registo 
Fotográfico 



 

MPA – RS – 85 - 5.0 – 11.01.2021 Página 27 de 30 

 

8. Indicadores de desempenho 
 

Nº INDICADORES DE DESEMPENHO - AVALIAÇÃO RS 2020 2021 Média 

1 % de autofinanciamento  2,66 35  

2 Custo médio cliente (mensal)  792,95 790,62  

3 Nº de pessoas encaminhadas para a vida ativa  3 8  

4 % de pessoas encaminhadas para a vida ativa  27,27 20  

5 % de pessoas com variação positiva do índice de QV  - -  

6 Média diária de atividades/sessões desenvolvidas para e na comunidade  0,8 0,8  

7 Nº anual de atividades/sessões desenvolvidas para e na comunidade  136 124  

8 Nº de reuniões de caráter comunitário (CPCJ, CLAS, Rede Social, etc.)  41 52  

9 Nº de horas dispensadas para as reuniões de caráter comunitário  102,5 156  

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

 90% 94%  

11 Nº de isenções/reduções comparticipações familiares  11 11  

12 Valor das revisões em baixa  9120,6 9120,6  

13 % de colaboradores com variação positiva na AD  -   

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

15 Nº de acidentes trabalho  1 1  

16 Nº de dias de baixa causados por acidentes de trabalho  55 21  

17 % satisfação colaboradores (SHST) 
CACI 79 -  

FPR 50 87,5  

18 % participação colaboradores na avaliação de satisfação FPR 67 33  

19 % motivação colaboradores 
CACI 85 87  

FPR 90 75  

20 % satisfação colaboradores (envolvimento e participação) 
CACI 83 -  

FPR 75 75  

21 % sugestões colaboradores  - 27%  

22 % satisfação clientes (direitos e deveres) 
CACI 87,5 82  

FPR 90 -  

23 % concretização metas PI’s  - 15,38  

24 % satisfação clientes (SHST) 
CACI 87,99 82  

FPR 88,67 -  

25 % satisfação clientes 
CACI 88,28 83  

FPR 87,6 91  

26 % satisfação colaboradores 
CACI 79 -  

FPR 70 83  
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27 % satisfação colaboradores (posto de trabalho) 
CACI 82 -  

FPR 75 75  

28 % satisfação clientes (apoio que lhes é dado) 
CACI 86,51 81  

FPR 87,5 -  

29 % satisfação clientes (confidencialidade) 
CACI 87,5 85  

FPR 92,53 -  

30 Nº reuniões clientes/significativos sobre direitos  1 6  

31 Nº reuniões com colaboradores sobre direitos  1 1  

32 Nº de ações de prevenção – abusos físicos, mentais e financeiros)  1 1  

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

34 % acidentes com clientes (com participação ao seguro)  0 0  

35 % de PI’s com parcerias que garantem a continuidade do serviço  96 96  

36 % de parcerias que garantem a continuidade de serviços para o cliente  37,50% 55,50%  

37 Nº de parcerias que garantem a continuidade de serviços para o cliente  3 5  

38 % eficácia das parcerias  30,23% 69%  

39 % satisfação clientes (atividades e serviços) 
CACI 87,5 86  

FPR 86,88 -  

40 % satisfação clientes (participação na elaboração e avaliação do PI) 
CACI 87,5 85  

FPR 81,25 -  

41 % participação clientes/significativos avaliação satisfação 
CACI 83 67  

FPR 100 -  

42 Nº de reuniões com clientes/significativos  33 22  

43 Média diária de reuniões com clientes/significativos  0,24 0,07  

44 % satisfação clientes (recetividade e flexibilidade) 
CACI 87,5 80  

FPR 84,5 -  

45 % satisfação clientes (qualidade de vida) 
CACI 100 100  

FPR 100 -  

46 
Média de pessoas com perceção de que as atividades contribuiram 
para a melhoria da sua QV 

 - -  

47 % rescisões contratos clientes  0 13%  

48 Nº rescisões contratos clientes  0 7  

49 % participação clientes em atividades complementares  80,80% 100,00%  

50 Média de atividades complementares semanais por cliente  0,25 1,76  

51 Nº de intervenções em equipamentos  2 0  

52 Nº atividades organizadas e/ou postas em prática pelos clientes  2 2  

53 % atividades organizadas e/ou postas em prática pelos clientes  50% 5,6%  

54 Nº sugestões clientes/significativos  0 0  

55 % sugestões clientes/significativos  0 0  

56 % sugestões clientes/significativos implementadas  - -  
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57 Nº sugestões para o PAG implementadas – clientes/significativos  4 0  

58 % sugestões para o PAG implementadas – clientes/significativos  18% 0%  

59 Nº sugestões para o PAG implementadas – colaboradores  4 7  

60 % sugestões para o PAG implementadas – colaboradores  18% 37%  

61 Nº candidaturas (projetos/programas)  1 2  

62 % de aprovação de candidaturas (projetos/programas)  100% 0%  

63 Nº de ações de melhoria  0 2  

64 % concretização ações de melhoria  0 100%  

65 Nº de colaboradores envolvidos em ações de formação  14 5  

66 % de colaboradores envolvidos em ações de formação  93% 38%  

67 % concretização objetivos PAG  40% 43%  

 
No que se refere aos indicadores de desempenho, verificamos mais uma vez que no ano 2021 a pandemia 
penalizou a concretização de certas metas. 
 
No que se refere à integração de clientes no mercado de trabalho, conseguimos integrar 8 formandos em 
prática em contexto de trabalho. Foi difícil colocar a totalidade dos formandos por existirem receios de 
contrair o vírus, por um lado, assim como dificuldades apresentadas pelas empresas em adaptar o posto 
de trabalho às necessidades dos formandos. No final da ação, uma formanda conseguiu um contrato de 
trabalho no município de Ponte da Barca. Houve ainda a mesma oportunidade para outros formandos, no 
entanto não demonstraram interesse em obter um emprego fixo. 
 
A percentagem de concretização das metas do PI dos clientes de CACI, revelou-se baixa pelo facto de uma 
grande parte dos clientes ter permanecido em casa ao longo da pandemia (18 meses). Esta ausência 
prolongada provocou regressão nas suas competências pessoais e sociais. 
 
Relativamente às candidaturas apresentadas no ano 2021, esta delegação candidatou-se ao prémio da 
fundação Manuel António da Mota – “Cartão de embarque para a era digital”, com vista a criação de uma 
sala de informática e novas tecnologias. Esta candidatura não foi aprovada.  
Por último, com o intuito de alargar a resposta social de CACI e criar um Lar residencial, esta delegação 
apresentou uma candidatura ao programa PARES 3.0, que se revelou também ela indeferida. Apesar deste 
resultado, voltamos a tentar uma nova oportunidade de candidatura ao Programa de Recuperação e 
Resiliência, em 2022, com os mesmos objetivos que tivemos com o programa PARES 3.0. 
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