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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) 

Atividades Aquáticas 3ª e 6ª feira – 11h00 às 12h00  12 0 0   

Educação Física 3ª feira – 14h00 às 14:50 || 15h00 às 15:50h  12 0 0   

Clube de Fotografia 2ª feira – 11h00 às 12h00 4 4 2 100% 100% 

Expressão dramática/ Represent´arte  Mensal 4 0 0   

Bar 2ª a 6ª – 13h00 às 13h30  Diário 0 0   

Lavagem de Carros 13h00 às 14h00- Mensal   5 0 0   

Snoezelen 6ª feira – 14h00 às 15h30 12 8 2 100% 100% 

Programa “Eu e o Outro” 6ª feira – 13h00 às 14h00 4 0 0   

Tiro com Arco 2ª feira – 14h00 às 15h00 2 0 0   

Informática 2ª feira – 11h00 às 12h00 8 0 0   

Equitação Terapêutica 5ª feira – 11h00 às 12h00 12 13 5 100% 100% 

Basquetebol 6ªfeira – 14h30 às 15h30 6 0 0   

Judo 4ªfeira – 14h00 às 15h00  12 0 0   

Música Inclusiva 2ª e 5ª feira – 14h00 às 15h00  6 0 0   

Yoga 6ªfeira – 14h00 às 14:50 || 15h00 às 15:50h 30 32 6 100% 100% 

Psicomotricidade 3ªfeira - 10h00 às 10:50 || 11h00 às 11:50h 30 32 6 100% 100% 

Dança 2ªfeira – 10h00 às 11h00 6 12 6 100% 100% 

 
Após um período de encerramento da resposta a 25 de janeiro, devido à pandemia de Covid-19 e imposto por Decreto-Lei Governamental, o CACI reabriu em abril, 
porém, atendendo às recomendações da DGS relativas às medidas de prevenção a adotar, não foi possível retomar a maioria das atividades ao longo deste ano 
mantendo-se apenas as atividades realizadas dentro da delegação e/ou que não impliquem contacto físico de proximidade ou partilha direta de objetos, como é o caso 
da equitação. 
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Com o intuito de minimizar esta situação passaram a ser desenvolvidas atividades de yoga, expressão corporal e psicomotricidade no ginásio do CACI. Estas atividades 
(abaixo referenciadas) foram dinamizadas pela Psicomotricista do Centro com todas as medidas de higiene e segurança preconizadas pela DGS, procurando desta forma 
reduzir o impacto negativo da falta de atividade física regular.  

 
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 

DT/Psicóloga 40 30  191   

Assistente Social 34 30  95 28  

Psicomotricidade 32 30 76 5   

 
Ao longo deste ano, tanto a Diretora Técnica como a Técnica de Serviço Social, tiveram a necessidade de efetuar várias diligências no sentido de dar resposta a 
necessidades pontuais/especificas dos clientes e/ou respetivas famílias e parceiros sociais. A DT participou em 56 reuniões (14 reuniões de CPCJ e projeto ADELIA, 
1 com a Adriminho, 7 reuniões de rede social, Ação social e CLAS, 3 com o centro de saúde, 3 com a biblioteca, 3 com o tribunal, 9 com outros parceiros e elementos 
comunidade, e 16 reuniões/contatos com elementos da Camara Municipal (parceiros envolvidos na candidatura ao norte 2020 e PARES), realizou 33 
atendimentos/intervenção psicoterapêutica, 6 visitas domiciliárias, 2 acompanhamentos e 94 contactos telefónicos. Por sua vez, a Assistente Social participou em 2 
reuniões com parceiros, 8 visitas domiciliárias, 2 acompanhamentos ao banco e 71 contactos telefónicos. Realizou ainda 40 atendimentos, sendo que, 28 deles foram 
no âmbito do processo de renovação de matrículas.  
A Psicomotricista participou em quatro reuniões com parceiros e uma visita domiciliária. 
De referir que, mesmo durante o período de encerramento da estrutura, foram mantidos contatos regulares (alguns deles diários) com clientes/responsáveis por clientes 
e também com parceiros.  

 

 

 

 

 
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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Atividades de desenvolvimento de sala/ateliê 

Nome 
Nº de 

colaboradores 
horário Periodicidade 

Nº médio de 
clientes* 

% 
satisfação# 

Impacto QV (%)# 
(perspetiva cliente) 

Sala/ateliê l reciclagem plástico 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 16h00 Diária 7   

Sala/ateliê artesanato 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 16h00 Diária 6   

Sala/ateliê Papel 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 16h00 Diária 7   

SAI 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 16h00 Diária 0   

AVD 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 16h00 Diária 4   

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

#Colunas a preencher apenas aquando da monitorização final 
 
 

 
Devido à pandemia atualmente vivenciada, a qual originou uma diminuição do número de clientes (média de 25 clientes) a frequentar a estrutura, houve necessidade de 
reformular a normal organização dos ateliers. Desta forma, e cumprindo todos os normativos e orientações previstos no plano de contingência institucional, mantivemos 
durante este ano, 2 ateliers a funcionar – reciclagem de plástico e reciclagem de papel, com desdobramento na sala de artesanato e sala de AVD, de maneira a garantir 
o distanciamento social entre os clientes.
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Caraterização das respostas/serviços 
 
A Delegação de Valença integra duas respostas sociais: Centro de Atividades de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) 
e Lar de Apoio (LAP), dando resposta a 30 clientes em CACI, dos quais 8 deles são simultaneamente clientes de LAP. 
 
Público-alvo de CACI: 
A maioria dos clientes de CACI é proveniente do concelho de Valença (64%), sendo os demais oriundos de concelhos limítrofes (V. 
N. Cerveira – 21%; Outros – 14%), apresentando idades compreendidas entre os 20 e os 66 anos (média de 42 anos) e diagnóstico 
de deficiência mental, associada ou não a outras patologias (ver tabela 1). 
 
Público-alvo de Lar de Apoio: 
Os clientes que integram o LAP são oriundos na sua maioria do concelho de Valença (62,5%) e demais concelhos limítrofes (37,5%), 
apresentando idades compreendidas entre os 37 e 66 anos (média de 48 anos). 
 

NOME RESIDÊNCIA TIPO DE DEFICIÊNCIA 

Admissão 
na 

resposta 
social 

VALÊNCIAS 
Data de 

Nascimento 
AG. 

FAMILIAR 

A 
V. N. de 
Cerveira 

Deficiência mental; Síndrome de 
Crouzon 

30-09-2011 CACI 29-09-1995 3 

B 
Viana do 
Castelo 

Multideficiência 
14-05-2008 CACI 

27-08-1984 2 
14-05-2008 LAP 

C 
V. N. de 
Cerveira 

Deficiência mental; Demência pré-frontal 02-11-2004 CACI 03-01-1973 2 

D Valença Trissomia 21 23-09-2014 CACI 06-09-1982 4 

E Valença Deficiência Mental  20-03-2014 CACI 06-09-1992 4 

F Valença Multideficiência 08-07-1996 CACI 15-07-1981 3 

G 
V. N. de 
Cerveira 

Paralisia Cerebral 02-07-2009 
CACI 

28-01-1992 3 

H Valença Trissomia 21 
12-01-2009 CACI 

23-08-1978 3 
12-01-2009 LAP 

I Valença Deficiência Mental 21-05-2018 CACI 03-11-1972 2 

J Valença Deficiência Mental 
02-11-2010 CACI 

30-05-1956 3 
08-10-2012 LAP 

K Valença Trissomia 21 15-04-1996 CACI 29-06-1964 2 

L Valença Síndrome de Lawrence Moon 05-09-2006 CACI 13-04-1989 2 

M Caminha Deficiência Mental  29-09-2014 CACI 24-07-1993 3 

N Valença Trissomia 21 03-06-2013 CACI 01-03-1968 3 
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NOME RESIDÊNCIA TIPO DE DEFICIÊNCIA 
Admissão 

na resposta 
social 

VALÊNCIAS 
Data de 

Nascimento 
AG. 

FAMILIAR 

O Caminha Deficiência Mental 
09-10-2012 CACI 

15-02-1971 5 
19-11-2012 LAP 

P Valença Deficiência Mental 
06-03-2013 CACI 

18-11-1955 4 
22-04-2013 LAP 

Q 
V. N. de 
Cerveira 

Trissomia 21 
04-10-2004 CACI 

03-12-1983 2 
15-08-2008 LAP 

R 
Viana do 
Castelo 

Trissomia 21 
20-09-1996 CACI 

21-08-1980 2 
15-10-2012 LAP 

S Valença Paralisia Cerebral 19-09-1996 CACI 29-08-1981 3 

T Valença Deficiência mental  
16-09-2002 CACI 

31-08-1979 3 
01-03-2004 LAP 

U Valença Deficiência mental 24-11-2014 CACI 08-07-1996 3 

V 
V. N. de 
Cerveira 

Deficiência mental  30-07-2008 CACI 06-10-1991 3 

W Valença TCE (traumatismo crânio encefálico) 04-02-2013 CACI 27-01-1976 2 

X Valença Trissomia 21 27-06-2016 CACI 03-02-1967 3 

Y Valença Paralisia Cerebral 05-09-2016 CACI 10-09-1968 2 

Z Valença Deficiência mental 22-06-2016 CACI 19-05-1975 3 

A1 
V. N. de 
Cerveira 

Paralisia Cerebral 02-10-2014 CACI 13-06-1965 2 

B1 Monção Deficiência mental 07-02-2017 CACI 01-06-1981 4 

C1 Valença Perturbação do Espetro do Autismo 11-10-2021 CACI 21-4-2000 3 

D1 Valença Perturbação do Espetro do Autismo 01-10-1996 CACI 20-05-1985 3 

E1 Valença TCE (traumatismo crânio encefálico) 05-06-2019 CACI 08-05-2001 1 

 
 
Infraestruturas e dinâmicas de intervenção 
 
O CACI de Valença funciona de segunda a sexta-feira, entre as 8:30h e as 17:30h, encerrando para férias entre 9 e 31 de agosto e 
27 e 31 de dezembro, respeitando as interrupções previstas no calendário de atividades da Instituição. Dinamiza 4 Ateliers de 
trabalho: Atelier de Reciclagem de Papel; Atelier de Artesanato; Atelier de Atividades de Vida Diária; Atelier de Reciclagem 
de Madeiras, Plásticos e outros; bem como uma sala de acompanhamento individualizado, para os clientes cujas 
características específicas não lhes permitem a frequência dos ateliers, sendo que, durante este ano não foi dinamizada uma vez 
que o cliente que a integrava permaneceu em casa devido à situação pandémica. Os clientes encontram-se organizados por grupos 
de trabalho e desenvolvem rotativamente atividades nos diferentes ateliers, conforme um horário previamente estabelecido, dando 
assim oportunidade a cada um deles de participar num conjunto diversificado de dinâmicas, consoante os seus interesses e ofertas 
do Centro. Cada cliente tem um Colaborador de Referência que funciona como mediador privilegiado entre o cliente, a família e a 
equipa técnica, sendo um elemento estruturante e aglutinador relativamente a toda a informação do cliente, motivações, interesses 
e sugestões, constituindo-se como a figura principal a quem o cliente recorre sempre que necessário. 
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De acordo com o plano de contingência instituído, estas dinâmicas foram alteradas no cumprimento e respeito pelas normas de 
prevenção da DGS, mantendo-se assim até à presente data. Nesse sentido, aboliu-se a rotatividade dos ateliers, passando os 
clientes a estar organizados por salas fixas, mediante o meio de transporte utilizado na sua deslocação (ver plano e medidas 
complementares do plano de contingência). A sala de AVD ficou inativa (favorecendo o desdobramento do Atelier de Plástico) e a 
SAI passou a ser utilizada como balneário para troca de roupa. 
Por sua vez, também o Lar de Apoio sofreu uma reformulação das suas rotinas, de forma a procurar garantir as medidas de 
segurança vigentes.  
 
 
Enquadramento 

A Delegação possui uma equipa de trabalho especializada, que, no seu trabalho do dia-a-dia, presta apoio aos clientes, no sentido 
de contribuírem para a manutenção e desenvolvimento de competências de Autonomia Pessoal, Autonomia Social, Autonomia de 
Realização e cuidados de saúde, mediante o trabalho desenvolvido nos ateliers, intervenção terapêutica (psicologia e 
psicomotricidade), acompanhamento social e cuidados de enfermagem e encaminhamento clínico. Na incessante procura por 
melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes, proporcionando-lhes um leque diversificado de atividades, a Delegação de 
Valença tem vindo, ao longo dos anos, a programar e desenvolver atividades complementares de âmbito desportivo, artístico e 
lúdico, criando oportunidades de desenvolvimento mediante a experimentação / participação em diferentes atividades.  
Durante o ano de 2021 e devido à atual situação pandémica que vivenciamos não tivemos oportunidade de as realizar todas, contudo 
esperando que se venham a verificar melhorias nos próximos meses (e mais concretamente no segundo semestre de 2022) optamos 
por continuar a considerá-las neste Plano.   

 Atividades Aquáticas; 
 Educação Física; 
 Expressão dramática; 
 Clube de fotografia; 
 Snoezelen; 
 Programa de Promoção e diferenciação emocional «Eu e o Outro»; 
 Turma de Informática; 
 Equitação Terapêutica; 
 Judo; 
 Basquetebol; 
 Tiro com arco; 
 Dança; 
 Yoga; 
 Psicomotricidade; 
 Serviço de Bar; 
 Serviço de Lavagem de carros; 
 Atividades relativas aos Programas de saúde (Cuidados Individualizados, Saúde Pública, Transtornos Alimentares, 

Epilepsia, encaminhamento para consultas de especialidade); 
 Atividades de intercâmbio com diferentes segmentos populacionais da Comunidade; 
 Campo de Atividades; 
 Música;  
 Caminhadas e piqueniques; 
 Comemorações Festivas; 
 Visitas a diferentes estruturas e serviços da Comunidade. 
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A nossa maior preocupação é, sem dúvida, trabalhar no sentido de maximizar a funcionalidade e autonomia dos nossos clientes, 
em função das dificuldades e potencialidades de cada um, tendo sempre como referência uma perspetiva de melhoria contínua dos 
serviços que prestamos. Assim, as atividades que prestamos e organizamos têm um conjunto de serviços de suporte que de seguida 
se passam a indicar: 

 Serviço de transporte (assegurado pelos serviços dos Municípios e por viatura própria da delegação); 
 Serviços de manutenção e higienização dos espaços; 
 Serviços de refeitório; 
 Serviço de acompanhamento e intervenção direta na higiene pessoal dos clientes sempre que necessário (Higiene oral, 

banhos, etc.); 
 Cuidados de Enfermagem (em horário do/a enfermeiro/a); 
 Apoio terapêutico. 
 
 

 

Figura 2- Organigrama 
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Horários e período de funcionamento 

 

 CACI LAP 

08:30 – 17:30 Semana  

17:00 – 09:00  Semana 

Quadro I – Horários de funcionamento das diferentes Valências da Delegação de Valença 
 
 
 
O CACI e Lar de Apoio estarão encerrados em dias feriados e demais dias estipulados na Calendarização de Atividades para 2021, 
bem como para férias (de comum acordo com os colaboradores, clientes e significativos).  
 

 

 

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 



 

PA – RS - 84 - 12.0 – 07/11/2019  Página 14 de 43 

 

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 

 
 Avaliação 

 Resultado Estado 

Objetivo 1: Iniciar obras para alargamento/remodelação do CACI    Não realizado Não executado 

 Avaliação 
Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Aprovação de candidatura ao Norte 2020  Norte 2020 
Aprovação até 31 de março de 
2021 

Aprovado a 13 
de janeiro de 

2021 
Executado 

 
A 13 de janeiro de 2021 obtivemos a aprovação da candidatura apresentada ao Programa Norte 2020 que visa proporcionar o 
financiamento da remodelação e melhoria do espaço físico do CACI. 
Este projeto vai de encontro ao objetivo definido para o eixo prioritário, de inclusão social e pobreza do Norte 2020 e pretende 
remodelar e modernizar a infraestrutura do nosso CACI no sentido de promover melhores condições de acessibilidade, 
segurança, saúde e funcionalidade do espaço. Nesse sentido, pretendemos assegurar a remoção segura das placas de 
fibrocimento do telhado do CACI e garantir a sua substituição por um material que cumpra os normativos de segurança ambiental 
e de saúde pública; melhorar a acessibilidade mediante construção de um alpendre que permita a entrada/saída dos clientes 
das carrinhas sem estarem expostos às condições climáticas adversas; promover a criação de um atelier de imagem de forma 
a incentivar os cuidados de higiene pessoal, embelezamento e autoestima dos clientes; ampliar o ginásio/espaço polivalente de 
forma a diversificar as atividades físicas aí realizadas; criar novas instalações sanitárias mais funcionais e acessíveis; ampliar o 
refeitório e cozinha de modo a melhorar o serviço e permitir dar resposta às necessidades de todos os utilizadores; criar 
condições para cumprir os requisitos normativos do ISS e HACCP (balneários e entrada diferenciada para a cozinha, espaço de 
lavandaria); melhorar o acesso ao sótão enquanto espaço de arrumos de materiais; promover a melhoria dos espaços de trabalho 
administrativo e direção; deslocalizar a sala de reuniões e substituir a claraboia de forma a rentabilizar a eficiência energética.  
No segundo semestre de 2021 foi feita a adjudicação da obra, porém, ainda não se deu início à mesma (previsão para o primeiro 
trimestre de 2022) pois foi necessário proceder à deslocalização temporária da resposta de CACI para outro edifício, dada a 
impossibilidade de manter a atividade enquanto ocorrem as obras. Este processo de mudança obrigou a que se tenha pedido 
uma prorrogação temporal para o início e conclusão do projeto.  
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Resposta(s) Social: LRE 

 
 Avaliação 

 Resultado Estado 

Objetivo 2: Iniciar obras para criação da área residencial da Delegação de Valença     Não realizado Não executado 

 Avaliação 
Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Aprovação de candidatura ao PARES 3ª Geração  PARES (3.0) 
Aprovação até 31 de Maio de 
2021 

A aguardar 
aprovação 

Não executado 

 
Em novembro de 2020 submetemos candidatura ao Programa PARES 3ª geração para obter financiamento para criação de um 
lar residencial que vá ao encontro das necessidades das famílias (que se encontram cada vez mais envelhecidas e com 
dificuldade em assegurar os cuidados necessários aos seus familiares dependentes), clientes e comunidade, nomeadamente, 
com resposta noturna e em serviço permanente (todos os dias do ano).  
O atual lar de apoio da nossa Delegação dá resposta às necessidades específicas de 8 clientes em termos de acolhimento 
noturno, de segunda a sexta-feira, contudo esta resposta social foi inicialmente criada para dar resposta aos jovens com menos 
de 18 anos que frequentavam o Centro Educacional ou CACI da Delegação e que, por diversos motivos (distancia física, falta 
de transporte, retaguarda familiar deficitária…) necessitavam de uma resposta noturna de apoio durante a semana. Com o 
alargamento da escolaridade obrigatória até ao 12º ano e/ou 18 anos e capacitação das escolas para integrarem os alunos com 
Necessidades Educativas Especiais, o Lar de Apoio deixou de ter enquadramento legal, sendo atualmente uma resposta 
descontinuada. Os clientes que se encontravam em Lar de Apoio estão atualmente na casa dos 40 anos, mantendo-se, contudo, 
enquadrados nesta tipologia, daí que a criação de Lar Residencial se assuma como prioritária e urgente de forma a colmatar 
esta irregularidade. Assim, com este projeto pretendemos criar uma área residencial que possibilite a prestação de cuidados 
individualizados e personalizados para 20 pessoas com deficiência e incapacidade indo de encontro às necessidades atuais das 
famílias e dos clientes e priorizando situações de enquadramentos familiares disfuncionais, de carência social e/ou económica, 
envelhecimento dos cuidadores e de outros familiares diretos, abandono por parte dos familiares/cuidadores ou ausência dos 
mesmos e situações sócio habitacionais precárias. 
A nossa lista de espera para Lar Residencial tem atualmente 17 clientes, contudo em termos institucionais temos 41 candidatos 
a aguardar uma vaga nesta tipologia de resposta, pelo que a ampliação da rede de Lares Residenciais da APPACDM é de facto 
uma prioridade.  
Até ao final de dezembro de 2021 não foram divulgados os resultados da candidatura apresentada, tendo-se procedido ao envio 
de documentos em falta, no final do ano.  
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Âmbito: Atividades e serviços 

Resposta(s) Social: CACI 

 Avaliação 

 Resultado Estado 

Objetivo 3: Aumentar o nº de atividades complementares Realização da 
atividade de dança 

Executado 

Objetivo 4: Promover a participação de 20% dos clientes no projeto “Música Inclusiva” e “Dança” Não realizado Não executado 

Objetivo 5: Aumentar o nº de parceiros que garantam a continuidade do serviço Não realizado Não Executado 

 
 Avaliação 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Aprovação da candidatura ao projeto “Música Inclusiva” Academia de música 
da Fortaleza de 

Valença 

Até 28 de Fevereiro de 
2021 

 Não realizado Não executado 

Iniciação das atividades “Música Inclusiva” e “Dança” Até 30 de Maio de 2021  Não realizado Não executado 

Formalização de protocolo com a Academia de Música da 
Fortaleza de Valença 

Assistente Social 
Até 30 de Junho de 

2021 
 Não realizado Não executado 

 
O projeto de música inclusiva visava a participação dos nossos clientes em 3 aulas de música semanais, que culminariam com 
a realização de um espetáculo, no final do ano, em conjunto com os restantes alunos da referida academia de música. Pretendia-
se assim valorizar a componente musical enquanto veículo de comunicação e expressão de emoções e aumentar \ diversificar 
a nossa oferta de atividades complementares. No entanto, este projeto (no âmbito do Norte 2020) não foi aprovado e, devido à 
pandemia de COVID-19 e às regras impostas pela DGS, não se procedeu à reformulação da candidatura nem à formalização 
de protocolo de parceria, uma vez que neste momento não é viável a sua implementação. No que diz respeito às aulas de dança 
com um professor da área, também não foi possível realizar, prevendo-se, no entanto, que possa iniciar já em janeiro de 2022. 
Por outro lado, e atendendo às restrições de atividades devido à pandemia de Covid-19, a Psicomotricista ao longo do ano 
dinamizou atividades de dança e yoga aumentando deste modo o número de atividades complementares, tendo-se por isso 
alcançado o objetivo. 

 
 

 Avaliação 

 Resultado Estado 

Objetivo 6: Promover uma ação de sensibilização/formação sobre primeiros socorros para 50% dos 
colaboradores  

Não realizado Não executado 

 
 Avaliação 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 
Levantamento das entidades que 
possam realizar a formação 

Equipa Técnica da Delegação e Valença e 
Técnica de HST da APPACDM 

Até 30 de Setembro de 2021 Não realizado Não executado 

Preparação de dossier de formação 
Equipa Técnica e Gabinete de Formação 

da APPACDM 

Data de 
entrega dos 

dossiers 

15 dias 
antes do 
início da 
formação 

Não realizado Não executado 

Realização da formação 
Equipa Técnica da Delegação e Valença e 

Técnica de HST da APPACDM 
Nº de horas 
de formação 

4h Não realizado Não executado 

 
A situação de pandemia vivenciada impossibilitou a concretização da ação de sensibilização sobre primeiros socorros, uma vez 
que, implicava recorrer a alguém externo e este tipo de formações obrigam a algum contato físico, indo contra os normativos 
impostos pela DGS no âmbito da Covid-19.  
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Objetivos e metas operacionais (resultados - quadro resumo) 
 

 Total Atingidos Não atingidos % Cumprimento 

Objetivos 6 1 5 16,7% 

Atividades 8 1 7 12,5% 
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5. Orçamento Previsional 
 
CACI 
 

Despesas Receitas 
Rubrica Meta Resultado Rubrica Meta Resultado 

Alimentação 9000,00 9009,28 Donativos (géneros e económicos) 5000,00 12725,31 
Combustível 1200,00 658,1 Mensalidades CACI 12000,00 20447,31 
Compras 400,00 281,65 Proveitos extraordinários 1500,00 3624,7 
Comunicação 750,00 1486,87 Quotizações 250,00 145,88 
Conservação e Reparação 2000,00 5237,85 Subsídio Segurança Social CACI 184600,00 218538,91 
Encargos de Saúde com utente 150,00 1075,03  Vendas 100,00 32,53 
Encargos sobre Remunerações 28000,00 21571,78 Outros Subsídios (Câmara e JF) 1000,00 2958,3 
Ferramentas e Utensílios 300,00 288,05 Outras Receitas 200,00 1599,85 
Gás 700,00 353,27    
Gratificação Utentes 900,00 241,8    
Limpeza, Higiene e Conforto 2500,00 2667,64    
Material de Escritório 700,00 364,89    
Outros Fornecedores Externos 300,00 327,94    
Remuneração Pessoal 115000,00 113093,03    
Seguro Pessoal 1300,00 1357,13    
Seguros 4500,00 992,1    
Juros 2200,00 1671,65    
Regularização de Géneros Alimentares 300,00 5368,9    
Despesas Representação 100,00 0,00    
Trabalho Especializado 800,00 912,97    
Atividades Desportivas 2500,00 325    
Outras Despesas 8500,00 3438,82     
 182.100,00 170723.75  204.650,00 260.072,79 

 
 
 
LAP 
 

Despesas Receitas 
Rubrica Meta Resultado Rubrica Meta Resultado 

Alimentação 1100,00 1871,58 Mensalidades de Lar  3300,00 6056,02 
Água 200,00 164,23 Subsídio Segurança Social LAP 69200,00 81280,24 
Comunicação 800,00 294,13 Outras receitas 100,00 2062,32 
Conservação e Reparação 250,00 176,51    
Eletricidade 1000,00 649,53    
Encargos de Saúde com utente 50,00 154,73    
Encargos sobre Remunerações 6220,00 5630,74    
Gás 400,00 393,97    
Limpeza, Higiene e Conforto 800,00 545,92    
Outros Fornecedores Externos 80,00 68,57    
Remuneração Pessoal 30000,00 30471,65    
Rendas e Alugueres 4625,00 4634,99    
Seguro Pessoal 270,00 365,17    
Seguros 350,00 249,22    
Trabalho Especializado 600,00 469,77    
Outras Despesas 4000,00 2267,91    
 50.745,00 48.408,62  72.600,00 89.398,58 
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Por força das circunstâncias encerramos os nossos serviços a 22 de janeiro (por Decreto Governamental), tendo reaberto a 05 de 
abril com um número reduzido de clientes, os quais foram progressivamente aumentando até somar 24 clientes. Houve ainda alguns 
clientes que continuaram em casa por situação de doença e outros por apresentarem patologias que levaram as respetivas famílias 
a recear a frequência da resposta social perante um cenário de aumento de casos covid. Neste seguimento, importa ainda referir 
que, no final do ano, tínhamos apenas 28 vagas (de 30) ocupadas, por ausência de lista de espera.  

Com o objetivo de dar resposta às vulnerabilidades e necessidades individuais dos agregados familiares dos clientes desta 
Delegação, ao longo do ano de 2021, houve necessidade de solicitar 1 isenção anual por graves dificuldades económicas e que 
resultou numa poupança de cerca de 121€/ano para a família em causa; 3 suspensões temporárias (de 1, 2 e 3 meses) que se 
traduzem numa poupança total de cerca de 76€, 204€ e 495€; e 3 reduções de mensalidade motivadas por aumentos muito 
significativos aquando da renovação processual, com uma poupança mensal para as famílias na ordem dos 558€. Do mesmo modo, 
sempre que necessário procedeu-se à distribuição de alguns cabazes com géneros alimentares e de higiene para responder a 
situações de identificada carência e ainda, foram estabelecidos planos de pagamento em prestações sempre que, por algum motivo, 
a família não conseguiu num mês específico efetuar o pagamento da mensalidade.  
Por conseguinte, decorrente da situação pandémica, os clientes que permaneceram em casa por serem considerados de risco, 
tiveram isenção total do pagamento da mensalidade, sendo que, esta medida aplicou-se até ao fim do mês de setembro. Da mesma 
forma, durante os meses de confinamento, fevereiro e março, todos os clientes ficaram isentos.  
 
Concluindo, é de referir que, mesmo com as vicissitudes provocadas pela pandemia, verificamos que o orçamento encontra-se 
bastante equilibrado, sendo que, tanto na resposta de LAP como de CACI, as despesas ficaram aquém do estipulado. Quanto às 
receitas, as mesmas superaram igualmente as expectativas, devendo-se essencialmente aos donativos e subsídios atribuídos, que 
contribuem em larga escala para o nosso equilíbrio financeiro. Assim sendo, a Delegação de Valença teve um saldo positivo de 
89.349,04€ na resposta de CACI e 40.989,96€ na resposta de LAP o que perfaz um saldo geral positivo de 130.339€, ultrapassando 
largamente o saldo obtido no ano anterior, muito embora algumas despesas ainda não estarem aqui refletidas dado que à data de 
monitorização deste Plano não possuíamos a totalidade das mesmas. 
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6. Parcerias 
 
A Pandemia de Covid 19 veio alterar de forma drástica as nossas metodologias e a própria colaboração entre parceiros, 
condicionando de forma negativa as metas previstas para algumas delas, contudo, a continuidade e reforço das parcerias instituídas 
assume-se como prioritária para garantir a sustentabilidade económica da Delegação nesta época de incertezas e diminuição de 
receitas.   
Durante este ano mantivemos suspensas diversas atividades complementares que habitualmente eram realizadas com o apoio dos 
nossos parceiros (Atividades Aquáticas; Educação Física; Judo, Basquete, Informática), tendo apenas retomado a atividade de 
Equitação (no início de junho) mediante continuidade do subsídio concedido pela Câmara Municipal. Atendendo aos normativos do 
nosso plano de contingência também não realizamos até à data nenhuma atividade de cariz mais lúdico e recreativo juntamente 
com outras Instituições parceiras, tal como vinha sendo habitual em anos anteriores.  
 
Efetuada uma análise por parcerias que garantiram a continuidade dos serviços para os nossos clientes neste semestre assinalamos 
cerca de 11 parcerias. Contudo, neste conjunto, é de relevar a parceria com a Câmara Municipal de Valença (transporte de clientes 
e concessão de subsídio para a prática de equitação) e a L’Campo e a Quinta Soalheiro (permitem manter dois clientes em ASU). 
Acrescentamos ainda a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e a Câmara Municipal de Caminha que, ao longo do ano, 
assumiram o transporte diário de alguns dos nossos clientes residentes nestes Concelhos. 
 
A Diretora Técnica da Delegação continua a representar a APPACDM no grupo de intervenção do Conselho Local de Ação Social 
tanto de Valença como de Vila Nova de Cerveira, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens na modalidade alargada e ainda 
na Comissão de Proteção e Promoção de Pessoas Idosas e Adultos Dependentes, ainda que, com um carater muito pontual pois a 
sua participação dá-se apenas quando surgem casos diretamente relacionados com a deficiência.  
 
Para além das parcerias já existentes, é ainda de referir a parceria pontual com a GNR de Valença que permitiu a entrega de 
cabazes de natal às famílias mais carenciadas da nossa Delegação e ainda a realização de um espetáculo musical que visou 
assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.   
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Parcerias Formais 
Câmara Municipal de Valença 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização e garantir a 

continuidade e abrangência 
dos serviços 

Nº de horas  

Cedência Professor Apoio nas 
Atividades aquáticas  

 12h  0h 0% 

Cedência Professor Educação Física  12h 0h 0% 

Cedência da Piscina Municipal  12h 0h 0% 

Nº de Clientes 
transportados  

Transporte diário de clientes 9 clientes 4 44% 

Taxa de 
comparticipação 

despesas  

Comparticipação nas despesas da 
Delegação 

(água, luz, comunicação e transportes) 
100%  100% 100% 

Valor do donativo Donativo para a prática de equitação 1100 euros 400 euros 36% 

 
Esta parceria continua a ser fundamental para a Delegação de Valença garantindo o equilíbrio financeiro da mesma e a continuidade 
de várias atividades. Nesse sentido manteve-se a comparticipação nas despesas de água, luz, comunicação e gasóleo do CACI e 
o transporte diário de 4 clientes (logo que terminem as restrições impostas pela pandemia esperamos que o transporte volte a 
realizar-se nos moldes habituais). 
Devido à situação de pandemia, durante este ano manteve-se a interrupção das atividades aquáticas e educação física pelo que 
não se beneficiou da cedência do professor para a prática de educação física e natação mantendo-se encerrada a piscina municipal.  
Em contrapartida, retomou-se a equitação no início do mês de junho, sendo que o respetivo subsídio concedido pela Câmara foi o 
proporcional às sessões realizadas. Para além disso, rececionamos um donativo de 58.30€ decorrente da venda de livros cuja 
percentagem foi atribuída à nossa instituição.  
 

Câmara Municipal de Paredes de Coura 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização e garantir a 

continuidade e abrangência 
dos serviços 

Taxa de clientes Campo de Atividades no CEIA 
20% de clientes 

servidos  
0 0% 

Nº de participantes de 
outra delegação 

Campo de Atividades no CEIA 4 0 0% 

 
A parceria com a Câmara Municipal de Paredes de Coura que nos iria permitir mais uma vez concretizar a atividade “Viver a 
Natureza” com um custo reduzido, não foi possível de efetivar, tendo em conta todas as normas instituídas pela DGS e plano de 
contingência da APPACDM. Espera-se que no próximo ano a situação de pandemia esteja mais estável e assim haja oportunidade 
de rentabilizar esta parceria.  
 

Banco Alimentar contra a fome de Viana do castelo 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 
Melhorar a gestão da 

organização e promover a 
responsabilidade social da 

instituição 

Nº de donativos Donativos de Géneros alimentares 1 1 100% 
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O Banco alimentar de Viana do Castelo que nos permite beneficiar da doação regular de géneros alimentares, apesar de ser um 
importante recurso para a nossa Delegação, é cada vez menos utilizado pelo facto de se dar primazia a parcerias mais próximas 
com os hipermercados Lidl e Continente. Assim, durante este ano apenas recorremos uma vez a esta parceria.  
 

Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho    

Objetivos Indicadores Atividades Metas  
Avaliação 

Resultado % 
Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

Nº de horas Cedência do pavilhão desportivo 6 0 0% 

 
À semelhança de outras parcerias, durante este ano não se usufruiu do pavilhão desportivo dado que se manteve a interrupção da 
atividade de basquetebol desenvolvida neste espaço.   
 

APCVC 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização  

Nº de clientes Apoio médico especializado 5 5 100% 

 
A parceria com a APCVC continua a revelar-se importante no atendimento médico especializado dos nossos clientes mantendo-se 
5 clientes a beneficiar de apoio (mais ao menos regular) por parte desta instituição, pelo que a meta se encontra atingida.  
 

Optiminho 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de clientes e 
colaboradores 

Acompanhamento da saúde visual dos 
clientes e colaboradores  

1 0 0% 

 
Esta parceria permite-nos o acompanhamento da saúde visual de clientes e colaboradores a um preço mais acessível, sendo que, 
apesar da sua importância, este ano ninguém teve necessidade de recorrer a este serviço.  
 

Basket Clube de Valença 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a continuidade e 
abrangência dos serviços 

Nº de clientes a 
beneficiar da 

atividade 
Aulas Basquetebol 

4 0 0% 

Nº de sessões 6 0 0% 

 
O resultado previsto para as metas estipuladas no âmbito da parceria com o Basket Clube de Valença ficou aquém do previsto, 
dado que, pelas normas instituídas, a atividade encontra-se suspensa.  
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Valorminho 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Kilo vasilhame Recolha de vasilhame 300 0 0% 

 
A meta estabelecida não foi cumprida uma vez que não efetuamos nenhuma recolha, pois, as recomendações da DGS e normativos 
previstos no Plano de Contingência Institucional vão no sentido de que é desaconselhável a recolha e manuseamento de materiais 
vindos do exterior. 
 

IES (Instituto de Educação Superior de Leixa – Ferrol) 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de 
contatos/reuniões 

conjuntas 
Intercâmbio de profissionais 1 4 400% 

 
Durante este ano realizamos vários contactos com os parceiros do IES no âmbito de um pedido de colaboração para a criação do 
álbum comemorativo dos 25 anos da delegação. 
 
 

 
Esta parceria possibilita a impressão do boletim mensal da delegação, o qual aborda as atividades realizadas pelos nossos clientes. 
Uma vez que devido à pandemia de COVID-19 a delegação esteve encerrada entre o dia 25 de janeiro e o dia 5 de abril e houve 
uma grande diminuição das atividades realizadas, só foi possível editar um boletim por se considerar não existir conteúdo suficiente 
para a elaboração do mesmo.  
 

Tintex 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de Donativos Encaminhamento de donativos (tecidos) 1 0 0% 

 
Durante este ano não foi efetuado nenhum donativo, porém esta parceria é importante na medida em que fornece tecidos para o 
atelier do artesanato. 
 

L'Campo 
Objetivos Indicadores Atividades Metas 

Avaliação 
Resultado % 

Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

Nº de clientes em 
ASU 

Encaminhamento de clientes para ASU 2 2 100% 

 

Printshop  

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de impressões do 
Boletim Mensal 

Impressão a cores do Boletim 3 1 33% 
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Esta parceria tem possibilitado a realização de uma Atividade Socialmente Útil (ASU), numa propriedade de produção vinícola. 
Depois de se ter interrompido a ASU devido à proibição de realizar atividades externas, foi possível de retomar a mesma, com dois 
jovens da Delegação, no início de maio.  
 

Quinta de Soalheiro 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

Nº de Donativos 
Apoio financeiro para continuidade de 

ASU 
1 1 100% 

 
Esta parceria constitui-se como uma mais-valia uma vez que presta o apoio financeiro necessário para a realização da ASU, sendo 
que, este donativo é concedido diretamente à entidade promotora da atividade (L’Campo).  
 

Cabeleireira D´ Elite 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de clientes e 
colaboradores 

Serviços de beleza/estética 2 3 125% 

 
Esta parceria permite aos nossos clientes e colaboradores usufruírem de um serviço de beleza/estética a um preço mais acessível, 
tendo usufruído deste serviço duas clientes e uma colaboradora.  
 
Parcerias Informais 
 

CLAS de Valença e Vila Nova de Cerveira 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Promover a 
Responsabilidade Social 

Taxa de participação Participação reuniões 80% 100% 125% 

 
A representação desta Delegação nas reuniões de CLAS dos dois concelhos de maior proveniência dos nossos clientes, e a sua 
participação ativa no plano de ação dos mesmos, vem reforçar a nossa responsabilidade social, pelo que, temos procurado ser um 
parceiro dinâmico e interessado nas várias atividades desenvolvidas, verificando-se uma participação em 100% das reuniões. 
Devido à atual pandemia as últimas reuniões de plenário foram realizadas em formato online. 
 

CPCJ (alargada Valença) 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Promover a 
Responsabilidade Social  

Taxa de participação Participação reuniões 80% 93% 116% 

 
Tal como nos parâmetros anteriores também aqui a nossa participação em reuniões está acima do previsto. Devido à situação 
pandémica as reuniões foram sempre realizadas em formato online, contudo, as reuniões de trabalho do projeto “Adelia” foram, em 
grande parte, presenciais. 
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ACAPO 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização  

Nº de clientes Acompanhamento especializado 1 1 100% 

 
A parceria com a ACAPO continua a revelar-se importante no atendimento especializado dos nossos clientes. Até ao momento 
temos 1 cliente a beneficiar de apoio (mais ou menos regular) por parte desta instituição, pelo que a meta se encontra atingida.  
 

Bombeiros Voluntários de Valença 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização  

Nº de formandos 
Formação no âmbito dos primeiros 

socorros 
5 0 0% 

 
Esta parceria vinha de encontro à realização de uma ação formativa no âmbito dos primeiros socorros a qual não se pôde realizar 
devido às medidas de prevenção COVID-19. 
 

Tribunal Judicial de Valença 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização  

Nº de donativos 
Encaminhamento de donativos (dinheiro 

e géneros) 
6 15 250% 

 
Esta parceria possibilitou o encaminhamento de cinco donativos sob a forma de coimas que perfizeram um total de cerca de 3617€. 
Para além dos donativos em dinheiro, rececionamos ainda um donativo de peças de vestuário.  
 

Junta de Freguesia de Valença 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de ações  Concessão de subsídio 1 0 0% 

 
A parceria desenvolvida com a Junta de Freguesia de Valença também se constitui como uma mais-valia importante para a gestão 
económica da Delegação, embora este semestre não se tenha solicitado a concessão de qualquer subsídio.  
 
 

Yamarco Sport S.L. 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de donativos e/ou 
redução na prestação 

de serviços 
Ramo Automóvel 1 0 0% 

 
Durante este ano não necessitamos de intervenção ao nível da substituição dos pneus das viaturas do Centro, pelo que não 
beneficiamos de nenhum donativo.  
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Biblioteca Municipal de Valença 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização e garantir a 

continuidade e abrangência 
dos serviços 

Nº aulas  

Aulas de Informática 

8 0 0% 

Nº de clientes 
servidos 

6 0 0% 

 
Devido à pandemia de COVID-19 também esta atividade foi suspensa não tendo sido retomada ao longo deste ano. 
 

Superminho 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização  

Nº de donativos Donativos 1 0 0% 

 
Durante este ano não rececionamos nenhum donativo desta parceria. 
 

IPSS’s Concelhias 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 
Promover a 

responsabilidade social da 
instituição 

Nº de atividades Atividades Intergeracionais 1 0 0% 

 
Esta parceria que possibilita a realização de atividades conjuntas entre as várias IPSS’s concelhias não teve qualquer execução 
durante este ano dado que estes tipos de atividades de intercâmbio encontram-se suspensas.  
 

Continente 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Valor do donativo (em 
euros) 

Donativos 7000 6652,36 95% 

 
 

LIDL 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Valor do donativo (em 
euros) 

Donativos 2800 9294 332% 

 
A parceria com os hipermercados Continente e Lidl continua a ser fundamental uma vez que possibilita a beneficiação regular de 
géneros alimentícios para a nossa delegação, diminuindo assim os gastos com alimentação e permite a diversificação da mesma.  
Estas parcerias têm permitido a doação regular de géneros alimentares quer às famílias dos nossos clientes, quer a outras famílias 
carenciadas, por intermédio da ação social.  
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Apesar de termos estado encerrados durante o período de final de janeiro ao início de abril, neste momento são duas parcerias 
altamente rentabilizadas e úteis.  
 

Wells 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de donativos Donativos 10 12 120% 

 
Esta parceria é importante uma vez que permite a beneficiação de donativos de produtos de higiene, com uma frequência mais ou 
menos mensal, quer para beneficiação dos clientes no espaço e contexto das atividades realizadas no Centro quer para usufruto 
pessoal no seu contexto familiar.  
 
 

Alto das Cerejas 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de donativos Donativos 1 1 100% 

 
Durante este ano esta entidade realizou um donativo em género para a realização do almoço de Natal da Delegação. 
 

Luís Vieira da Rocha 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

Nº de clientes  

Aulas de Tiro com Arco 

3 0 0% 

Nº de sessões 2 0 0% 

 
Esta parceria possibilita a três dos nossos clientes a aprendizagem da atividade de tiro com arco. No entanto, pelo facto de se 
continuar com o cancelamento das atividades no exterior, não foi realizada nenhuma sessão até ao final deste ano. 
 
 
 

Clube de Judo 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

Nº de clientes  

Aulas de Judo 

9 0 0% 

Nº de sessões 12 0 0% 

 
À semelhança de todas as outras parcerias que possibilitam a realização de atividades com entidades exteriores e de alguma 
proximidade física, também o judo durante este ano esteve suspenso, pelo que não atingimos as metas propostas.  
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Intermarché 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de donativos Donativos 1 1 100% 

 
Durante este ano rececionamos um donativo em género proveniente desta parceria. 
 

Farmácia Jardim 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de donativos Donativos 1 2 200% 

 
Durante este ano rececionamos dois donativos traduzidos num total de 4000€, ficando assim a meta prevista muito além do 
esperado.   
 

Pastelaria Coisas Doces 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de donativos Donativos 1 1 100% 

 
Esta parceria surgiu por solicitação nossa para a atribuição de um donativo em género para a nossa festa de Natal. Esperamos no 
futuro poder formalizar esta parceria, constituindo-se como uma mais valia para as nossas atividades.   
 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

Nº de Clientes 
transportados  

Transporte diário de clientes 2 2 100% 

 
Durante este ano estabelecemos parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira perante a necessidade de 
transportar 2 clientes (residentes no concelho de VNC) que, devido às suas características, não conseguiam garantir a 
sua segurança e regras de utilização de máscara no transporte público.  
 

Câmara Municipal de Caminha 

Objetivos Indicadores Atividades Metas 
Avaliação 

Resultado % 

Garantir a continuidade e 
abrangência dos serviços 

Nº de Clientes 
transportados  

Transporte diário de clientes 1 1 100% 

 
Durante este ano estabelecemos parceria com a Câmara Municipal de Caminha perante a necessidade de transportar 1 
cliente (residente no concelho de Caminha) que, devido à inexistência de transporte público não tinha como se deslocar 
para o CAO. 



 

PA – RS - 84 - 12.0 – 07/11/2019  Página 30 de 43 

 

Parcerias (resultados - quadro resumo) 
 

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

57,68% 42% 64% 
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7. Calendarização Atividades 
 
Ao longo deste ano propusemo-nos continuar a melhorar a adequabilidade e qualidade da prestação dos nossos serviços, permitindo 
ir de encontro às nossas necessidades e garantir o grau de satisfação dos clientes, apesar das dificuldades inerentes à situação 
pandémica que atualmente vivenciamos. Tal como já foi referido anteriormente, esta Delegação permaneceu encerrada entre 22 de 
janeiro e 05 de abril, devido ao confinamento imposto pelo decreto governamental, o que obviamente condicionou a concretização 
das atividades planeadas.  
 
Por outro lado, mesmo após a reabertura dos serviços, (e tendo em consideração a situação de covid-19) tivemos de ajustar todas 
as nossas atividades, uma vez que continuou a não ser possível desenvolver atividades que envolvessem contacto de maior 
proximidade, ajuntamentos e intercâmbios com outras Instituições, estando assim sujeitas às medidas previstas no nosso Plano de 
Contingência Institucional, o qual segue as orientações da DGS e ISSS.  
 
Ainda assim conseguimos implementar 21 das 37 atividades previstas para este ano (com as devidas adaptações de forma a garantir 
o cumprimento de todas as medidas de segurança) e desenvolver quatro atividades não planeadas – a comemoração dos Santos 
Populares - realizada em moldes distintos dos anos anteriores, experimentação das atividades de Stand Up Padel (SUP) e Surf; e 
a oportunidade de assistir ao concerto da Banda de Música da GNR. De salientar igualmente a aposta nas caminhadas ativas que 
passaram a ser realizadas com regularidade pelos diferentes grupos, permitindo assim promover o contato com a natureza e o 
exercício físico. Neste âmbito, e uma vez que não foi possível fazer a deslocação até ao Campo de Atividades, substituímos a 
atividade Viver a Natureza (habitualmente realizada em Paredes de Coura) por várias caminhadas onde se fez a recolha de 
elementos da natureza posteriormente utilizados em trabalhos de atelier.  
 
No que diz respeito às metas relativas à % de participantes, mantivemos a metas habituais previstas, uma vez que, por uma questão 
de lógica e dado que à data da elaboração do Plano de Atividades ainda não era possível aferir sobre o regresso à normalidade, 
assumimos que a média de clientes participantes nas atividades devia ser feita em função do número de clientes que estão 
efetivamente a frequentar a Delegação e não em função do número de inscritos (os habituais 30).
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Objetivo Atividade Data e Local Destina. Logística Indicadores Metas Custos Resultado % Evid. 

Desenvolver competências para a mobilidade; 
Estimular a ocupação de tempos livres; 

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação. 

Caminhadas 
ativas 

Ao longo do ano 
(diferentes 
espaços da 

comunidade) 

C
lie

nt
es

 C
AC

I 

R
H

 % de participantes 
(clientes) 

50% - 67% 134% 

Registo de 
atividade e 
fotografias 

 

Estimular a ocupação de tempos livres; 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Promover a gestão do tempo, a 
responsabilidade e persistência/empenhamento; 

Desenvolver a assertividade. 

Realização de 
sessões 

trimestrais de 
projeção de fotos 

e vídeos 

Ao longo do ano 
(espaço físico do 

CACI) 
80% - 43% 54% 

Estimular a ocupação de tempos livres; 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Promover a eficácia da comunicação. 

Clube de 
fotografia 

Ao longo do ano 
(espaço físico do 

CACI) 
20% - 57% 285% 

Promover competências de Cidadania 
(Identificação Pessoal). 

Comemoração dos 
aniversários 

Ao longo do ano 
(espaço físico do 

CACI) 

C
ol

ab
or

ad
or

es
 +

 c
lie

nt
es

 C
AC

I  

R
H

 
La

nc
he

 % de participantes 
(colaboradores do CACI + 

clientes) 

80% - 70% 88% 
Registo de 
atividade e 
fotografias 

Desenvolver competências de mobilidade e 
deslocação; 

Favorecer o relacionamento interpessoal. 

Torneio de 
Matraquilhos e 

Ping-pong 

Ao longo do Ano 
(espaço físico do 

CACI) 

R
H

 % de participantes 
(clientes e colaboradores 

CACI) 
40% - Não realizada 0%  

Desenvolver competências relacionadas com a 
alimentação; 

Promover cuidados com a própria saúde. 
Sabores do Mundo  

Ao longo do Ano 
(espaço físico do 

CACI) 

R
H

 
G

én
er

os
 

al
im

en
ta

r
es

 % de participantes 
(clientes e colaboradores 

CACI) 

80% 60€ 68% 85% 
Registo de 
atividade e 
fotografias 

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Estimular as funções comunicativas; 
Promover a eficácia da comunicação. 

Dia dos Amigos 
7 de fevereiro 

(espaço físico do 
CACI) 

C
lie

nt
es

 (C
AC

I) R
H

 
U

te
ns

íli
os

 
de

co
ra

tiv
os

 

% de participantes 
(clientes) 

80% - Não realizada 0%  

Taxa de satisfação 
(clientes) 

85% - Não realizada 0%  

Estimular a ocupação de tempos livres; 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Promover a eficácia da comunicação. 

Karaoke para 
todos 

Fevereiro 
(espaço físico do 

CACI) 

R
H

 
Pr

oj
et

or
 % de participantes 

(clientes) 
80% - 53% 66% Registo de 

atividade e 
fotografias Taxa de satisfação 

(clientes) 85% - 95% 112% 
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Objetivo Atividade Data e Local Destina. Logística Indicadores Metas Custos Resultado % Evid. 

Estimular a ocupação de tempos livres; LAP’Artístico 
Fevereiro 

(LAP) C
lie

nt
es

 
(L

AP
) 

R
H

 
M

at
er

ia
l 

de
 

D
es

en
ho

 

% de participantes 
(clientes) 

80%  Não realizada 0%  

Incentivar a responsabilidade e tomada de 
iniciativa; 

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Estimular as funções comunicativas; 
Promover a eficácia da comunicação; 

Estimular a ocupação de tempos livres. 

Festa de 
Carnaval 

Fevereiro 
(espaço físico do 

CACI) 

C
lie

nt
es

 (C
AC

I) 

R
H

 
Ad

er
eç

os
 e

 
fig

ur
in

os
 

La
nc

he
 

% de participantes 
(clientes) 

80%  Não realizada 0%  

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover competências de cidadania; 

Incentivar a responsabilidade e tomada de 
iniciativa; 

Promover a eficácia da comunicação. 

Dia da Mulher 
8 de março 

(espaço físico do 
CACI) 

C
lie

nt
es

 e
 

C
ol

ab
or

ad
or

es
 d

o 
se

xo
 fe

m
in

in
o 

(C
AC

I) 

 
C

on
fe

çã
o 

da
 

le
m

br
an

ça
 

% de clientes do sexo 
feminino (CACI) 

80%  Não realizada 0%  

Promover competências de cidadania; 
Promover a autodeterminação; 

Promover a prevenção de situações de abuso e 
maus tratos; 

Promover a responsabilidade social da 
instituição; 

Participação na 
Campanha – 

Prevenção dos 
Maus-tratos 

Abril 
(Valença) 

C
lie

nt
es

 (C
AC

I) 

R
H

 

Nº de reuniões com 
elementos da 
comunidade 

3  Não realizada 0%  

Promover competências de cidadania; 
Promover a autodeterminação; 

Favorecer o relacionamento interpessoal. 

Dia Mundial da 
Atividade Física 

6 de Abril 
(espaço físico 

CACI) 

% de participantes  
(Clientes CACI) 

70%  Não realizada 0%  

Taxa de satisfação 
(Clientes CACI) 

85%  Não realizada 0%  

Promover competências de cidadania; 
Promover a autodeterminação; 

Favorecer o relacionamento interpessoal. 
Noite de Baile Abril 

(LAP) C
lie

nt
es

 
(L

AP
) 

% de participantes  
(Clientes LAP) 

80%  Não realizada 0%  

Taxa de satisfação 
(Clientes LAP) 

85%  Não realizada 0%  

Promover competências de cidadania; 
Promover a autodeterminação; 

Favorecer o relacionamento interpessoal. 

Visita ao Canil 
Municipal de 

Caminha 

Maio 
(Caminha) C

lie
nt

e
s 

(C
AC

I) 

R
H

 
Tr

an
sp

or
te

 % de participantes 
(clientes do atelier de reciclagem de 

plástico) 

50%  Não realizada 0%  
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Objetivo Atividade Data e Local Destina. Logística Indicadores Metas Custos Resultado % Evid. 

Promover competências de cidadania; 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Desenvolver competências de deslocação em 
espaços menos usuais. 

Passadiços de 
Sanfins 

Maio 
(espaço 

comunidade) 

C
lie

nt
es

 (C
AC

I) 

R
H

 
Tr

an
sp

or
te

 

% de participantes 50%  63% 126% 

Registo de 
atividade e 
fotografias 

Desenvolver competências de higiene 
pessoal e cuidados com o vestuário e 

calçado; 
Promover competências de cidadania 

(utilização dos serviços da comunidade); 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Promover a eficácia da comunicação; 
Incentivar o discurso coloquial. 

Atividade “Viver 
a Natureza” 

 

Maio 
(CEIA Paredes de 

Coura) 
 

Nº de clientes 
(CACI de Valença) 

6 

150 Euros 

11 37% 

Nº de participantes de 
outra delegação 

4 0 0% 

Taxa de Satisfação 
(clientes) 

85%  99% 116% 

Estimular a ocupação de tempos livres; 
Promover a persistência e empenhamento. 

Criação de 
Jardim 

Maio 
(LAP) C

lie
nt

es
 

(L
AP

) 

RH
 % de participantes  

(LAP) 
50%  86% 172% 

Promover competências de cidadania; 
Promover a autodeterminação; 

Favorecer o relacionamento interpessoal. 

Ação de 
Sensibilidade 

ambientalista e 
ecológica 

5 de junho 
(espaço físico do 

CACI) 

C
lie

nt
es

 (C
AC

I) 

R
H

 

% de participantes 50%  70% 140% 

Taxa de satisfação 
(clientes) 

85%  100% 118% 

Promover competências de cidadania 
(utilização dos serviços da comunidade); 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Promover a eficácia da comunicação; 
Incentivar o discurso coloquial. 

Visita aos 
Jardins de Ponte 

de Lima 

Junho 
(Ponte de Lima) 

R
H

 
Tr

an
sp

or
te

 

% de participantes 
(Clientes do atelier de reciclagem do 

papel) 

50%  271% 542%  

Promover competências de cidadania 
(utilização dos serviços da comunidade); 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Promover a eficácia da comunicação; 
Incentivar o discurso coloquial. 

Visita às 
Piscinas de 

Boivão e Sanfins 

Junho 
(Valença) 

% de participantes 50%  100% 200%  
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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); 

Desenvolver competências de deslocação em 
espaços menos usuais. 

Caminhada e 
Piquenique 
 junto ao rio 

Julho 
(Ecopista 
Valença) 

Cl
ie

nt
es

 (L
AP

) 

R
H

 
Be

ns
 

al
im

en
ta

re
s 

% de participantes  
(LAP) 

80%  Não realizada 0%  

Estimular a ocupação de tempos livres; 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Promover a eficácia da comunicação. 

Veraneio/praia 
fluvial 

Julho 
(Praia de fluvial 

de Friestas) 

C
lie

nt
es

 (C
AC

I) 

R
H

 
Tr

an
sp

or
te

s 
  

% de participantes 
(clientes CACI) 

70%  Não realizada 0%  

Encerramento 
das atividades 

de Veraneio 

Julho 
(a definir) 

% de participantes 
(clientes) 

70% 15 Euros Não realizada 0%  

Promover competências de cidadania; 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Promover a eficácia da comunicação; 
Desenvolver competências de deslocação em 

espaços menos usuais. 

Visita às lagoas 
de Bertiandos 

Setembro 
(Ponte de Lima) 

% de participantes 
(clientes do atelier de reciclagem de 

papel)  

50%  271% 542%  

Estimular a ocupação de tempos livres; 
Favorecer o relacionamento interpessoal; 

Promover a eficácia da comunicação; 
Promover a persistência e empenhamento. 

Churrasco 
Setembro 

(LAP) C
lie

nt
es

 
(L

AP
) 

R
H

 
Be

ns
-

al
im

en
ta

re
s % de participantes 

(clientes LAP) 
80%  100% 125%  

Taxa de satisfação 
(clientes) 

85%  100% 118%  

Dia da música 
1 de outubro 

(espaço físico do 
CACI) C

lie
nt

e
s 

(C
AC

I) 

R
H

 
 % de participantes 

(clientes) 
80%  87,5% 109%  
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Objetivo Atividade Data e Local Destina. Logística Indicadores Metas Custos Resultado % Evid. 

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação. 

Dia Mundial da 
Saúde Mental 

10 de outubro 
(espaço físico do 

CACI) 

C
lie

nt
es

 (C
AC

I) 

R
H

 

% de participantes 
(clientes) 

70%  Não realizada 0%  

Taxa de satisfação 
(clientes) 

85%  Não realizada 0%  

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação; 

Desenvolver competências relacionadas com a 
alimentação; 

Sensibilizar para o desperdício alimentar; 
Desenvolver competências com os cuidados de 

saúde. 

Dia da 
Alimentação 

16 de outubro 
(espaço físico do 

CACI) 

R
H

 
La

nc
he

 

% de participantes 
(clientes) 

80% 

30 Euros 

Não realizada 0%  

Taxa de satisfação 
(clientes) 

85% Não realizada 0%  

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação; 

Promover a persistência e empenhamento. 

Halloween 
30 de outubro 

(espaço físico do 
CACI) 

R
H

 

% participantes 
(clientes) 

80%  76% 95%  

Taxa de satisfação 
(clientes) 

85%  91% 107%  

Tarde de Cinema 
5 de novembro 
(espaço físico do 

CACI) 

% participantes 
(clientes) 

80%  100% 125%  

Taxa de satisfação 
(clientes) 

85%  95% 112%  

Magusto 
Novembro 

(espaço físico do 
CACI) C

lie
nt

es
 

(C
AC

I) 

 % de participantes 
(clientes) 

80% 15 Euros 92% 115%  
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Objetivo Atividade Data e Local Destina. Logística Indicadores Metas Custos Resultado % Evid. 

Incentivar a responsabilidade e tomada de 
iniciativa; 

Melhorar a participação da comunidade na 
instituição e vice-versa. 

Missa do Paulo 
César 

30 de novembro 

C
lie

nt
es

 
(C

AC
I) 

R
H

 
Tr

an
sp

or
te

s % de participantes 
(clientes) 

40%  Não realizada 0%  

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação; 

Incentivar a responsabilidade e tomada de 
iniciativa. 

Jantar de Natal 
Dezembro 

(LAP) 

C
lie

nt
es

 (L
AP

) e
 

C
ol

ab
or

ad
or

es
 

(L
AP

 e
 C

AC
I) 

R
H

 
G

én
er

os
 

Al
im

en
ta

re
s % de participantes 

(clientes de LAP) 
80% 

40 Euros 

80% 100%  

Nº de colaboradores de 
CACI participantes 

3 0 0%  

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação; 

Incentivar a responsabilidade e tomada de 
iniciativa. 

Festa de Natal 
Dezembro 

(espaço físico do 
CACI) 

Fa
m

ilia
re

s 
e 

cl
ie

nt
es

 
(C

AC
I+

LA
P)

 
C

ol
ab

or
ad

or
es

 (C
AC

I+
LA

P)
 

C
om

un
id

ad
e 

R
H

 
La

nc
he

 

% de participantes 
(clientes e colaboradores) 

80% 

30 Euros 

86% 108%  

Nº de participantes 
(familiares dos clientes) 

10 0 0  

Nº de participantes 
(elementos da comunidade) 

4 0 0  

Taxa de satisfação 
(clientes) 

85% 100% 118%  

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação; 

Incentivar a responsabilidade e tomada de 
iniciativa. 

Almoço de Natal 
+ troca de 
prendas 

Dezembro 
(espaço físico do 

CACI) 

C
lie

nt
es

 e
 

C
ol

ab
or

ad
or

es
 

(C
AC

I) 

R
H

 
G

én
er

os
 

Al
im

en
ta

re
s % de clientes 

participantes 
80%  88% 110%  

Nº colaboradores 
participantes 

9  10 111%  

Desenvolver competências para a mobilidade; 
Estimular a ocupação de tempos livres; 

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação; 
Promover competências de cidadania 

(utilização dos serviços da comunidade); 
Promover a persistência e empenhamento. 

Conhecer o 
património 

histórico-cultural 
das freguesias 

dos clientes 

A definir 
(várias freguesias 

do distrito) 

C
lie

nt
es

 (C
AC

I) 

R
H

 
Tr

an
sp

or
te

 

% participantes 50%  Não realizada 0%  
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Atividades Não Planeadas 
 

 
 

 

Atividades (resultados – quadro resumo) 
 

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

Ativ. Planeadas 54 23 43% 117% 37 21 57% 

Ativ. Não planeadas 4 4 100% 100% 4 4 100% 

 

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

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação. 

Santos 
Populares 

25 de junho 
(CACI) C

lie
nt

es
 

(C
AC

I) 

R
H

 % de participantes 
(clientes) 

100% - 100% 100% 
Registo de 
atividade e 
fotografias 

Desenvolver competências para a mobilidade; 
Estimular a ocupação de tempos livres; 

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação. 

SUP 
14 de outubro 

(Viana do 
Castelo) C

lie
nt

es
 

(C
AC

I) 

R
H

 
Tr

an
sp

or
te

 

% de participantes 
(clientes) 

43% - 43% 100% 

Registo de 
atividade 

Desenvolver competências para a mobilidade; 
Estimular a ocupação de tempos livres; 

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação. 

Surf 
22 de outubro 

(Cabedelo) C
lie

nt
es

 
(C

AC
I) 

R
H

 
Tr

an
sp

or
te

 

% de participantes 
(clientes) 

 29% - 29% 100% 

Desenvolver competências para a mobilidade; 
Estimular a ocupação de tempos livres; 

Favorecer o relacionamento interpessoal; 
Promover a eficácia da comunicação. 

Concerto Banda 
da GNR 

3 de Dezembro 
(Tangil - Monção) C

lie
nt

es
 

(C
AC

I) 

R
H

 
Tr

an
sp

or
te

 

% de participantes 
(clientes) 

58% - 58% 100% 
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8 . Indicadores de desempenho 
 

Nº INDICADORES DE DESEMPENHO - AVALIAÇÃO RS 2018 2019 2020 2021 Média 

1 % de autofinanciamento 
CACI 32% 35% 22% 24% 28% 

LAP 18% 21% 15% 17% 18% 

2 Custo médio cliente (mensal) 
CACI 530 632 573 535 567,5 

LAP 460 508 486 550 501 

3 Nº de pessoas encaminhadas para a vida ativa   0 2 2 2 1,50 

4 % de pessoas encaminhadas para a vida ativa   0 6,6 6,6 6,6 4,95 

5 % de pessoas com variação positiva do índice de QV CACI 96,10% 97% 97% - 81% 

5 % de pessoas com variação positiva do índice de QV LAP 100% 100% 100% - 81% 

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

  0,98 0,53 0,15 0,08 0,44 

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

  25 195 43 21 71,00 

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

  34 45 33 58 42,50 

9 
Nº de horas dispensadas para as reuniões de caráter 
comunitário 

  82 185 79 145 122,75 

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

  100% 100% 100% 98% 100% 

11 Nº de isenções/reduções comparticipações familiares   4 4 6 4 4,50 

12 Valor das revisões em baixa   919 736,4 1367 896 979,6 

13 % de colaboradores com variação positiva na AD CACI - 75% 61,50% 67,00% 68% 

13 % de colaboradores com variação positiva na AD LAP - 100% 50% 100% 83% 

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

CACI - 83% 0% - 42% 

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

LAP - 50% 0% - 25% 

15 Nº de acidentes trabalho   0 3 0 1 1 

16 Nº de dias de baixa causados por acidentes de trabalho   0 19 0 45 16 

17 % satisfação colaboradores (SHST) CACI 75% 73% 85% 68% 75% 

17 % satisfação colaboradores (SHST) LAP 88% 75% - 81% 81% 

18 % participação colaboradores na avaliação de satisfação CACI 30% 50% 33% 42% 39% 

18 % participação colaboradores na avaliação de satisfação LAP 50% 50% 0% 100% 50% 

19 % motivação colaboradores CACI 91% 81% 88% - 87% 

19 % motivação colaboradores LAP 100% 83% 0% 85% 67% 

20 % satisfação colaboradores (envolvimento e participação) CACI - 79% 77% 67% 74% 

20 % satisfação colaboradores (envolvimento e participação) LAP - 75% - 83% 79% 

21 % sugestões colaboradores CACI 
33% 56% 

7% 17% 28% 

21 % sugestões colaboradores LAP 0% 50% 13% 

22 % satisfação clientes (direitos e deveres) CACI 94,54% 100% 100% 100% 99% 

22 % satisfação clientes (direitos e deveres) LAP 93,75% 100% 100% 100% 98% 
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23 % concretização metas PI’s CACI - 76% 61,82% 40,38% 68% 

23 % concretização metas PI’s LAP - 70% 50,43% 44,12% 55% 

24 % satisfação clientes (SHST) CACI 92,53% 100% 100% 100% 98% 

24 % satisfação clientes (SHST) LAP 91,67% 90% 100% 100% 95% 

25 % satisfação clientes CACI 94,95% 99,85% 99,82% 100% 99% 

25 % satisfação clientes LAP 93,25% 99,82% 100% 100% 98% 

26 % satisfação colaboradores CACI 74,38% 75% 82% 69% 75% 

26 % satisfação colaboradores LAP 94% 78% - 90% 87% 

27 % satisfação colaboradores (posto de trabalho) CACI 70% 77% 80% 70% 74% 

27 % satisfação colaboradores (posto de trabalho) LAP 93% 75% - 88% 85% 

28 % satisfação clientes (apoio que lhes é dado) CACI 94,20% 100% 100% 100% 99% 

28 % satisfação clientes (apoio que lhes é dado) LAP 93,75% 100% 100% 100% 98% 

29 % satisfação clientes (confidencialidade) CACI 96,88% 100% 100% 100% 99% 

29 % satisfação clientes (confidencialidade) LAP 93,75% 100% 100% 100% 98% 

30 Nº reuniões clientes/significativos sobre direitos  38 35 5 15 23,25 

31 Nº reuniões com colaboradores sobre direitos  - 10 5 0 0 

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

 2 3 0 0 1,25 

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

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

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

 - 93,33% 93,33% 60% 82% 

36 
% de parcerias que garantem a continuidade de serviços 
para o cliente 

 - 93% 93% 31% 72% 

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

 - 29 29 11 23 

38 % eficácia das parcerias  146% 122% 58% 64% 98% 

39 % satisfação clientes (atividades e serviços) CACI 100% 100% 100% 100% 100% 

39 % satisfação clientes (atividades e serviços) LAP 100% 100% 100% 100% 100% 

40 
% satisfação clientes (participação na elaboração e 
avaliação do PI) 

CACI 94,64% 100% 100% 100% 99% 

40 
% satisfação clientes (participação na elaboração e 
avaliação do PI) 

LAP 96,88% 100% 100% 100% 99% 

41 % participação clientes/significativos avaliação satisfação CACI 93% 90% 100% 100% 96% 

41 % participação clientes/significativos avaliação satisfação LAP 100% 100% 100% 100% 100% 

42 Nº de reuniões com clientes/significativos  38 35 20 32 31.25 

43 Média diária de reuniões com clientes/significativos  0,1 0,09 0,069 0,087 0,09 

44 % satisfação clientes (recetividade e flexibilidade) CACI 93,93% 100% 100% 100% 98% 

44 % satisfação clientes (recetividade e flexibilidade) LAP 95% 80% 100% 100% 94% 

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

45 % satisfação clientes (qualidade de vida) LAP 66,67% 100% 100% 100% 92% 

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

 100% 100% 100% 100% 100% 
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47 % rescisões contratos clientes  3,3% 3,3% 0 10% 4% 

48 Nº rescisões contratos clientes  1 1 0 3 1,25 

49 % participação clientes em atividades complementares  93,33% 93,33% 93,33% 93,33% 93% 

50 Média de atividades complementares semanais por cliente  3,5 3,6 3,6 0,25 3,73 

51 Nº de intervenções em equipamentos  4 5 9 15 8,25 

52 
Nº atividades organizadas e/ou postas em prática pelos 
clientes   30 57 18 23 32 

53 
% atividades organizadas e/ou postas em prática pelos 
clientes   100% 83% 95% 57,50% 84% 

54 Nº sugestões clientes/significativos   4 4 0 0 2 

55 % sugestões clientes/significativos   33,30% 14% 0% 0 12% 

56 % sugestões clientes/significativos implementadas   25% 75% 0 0 25% 

57 
Nº sugestões para o PAG implementadas – 
clientes/significativos   1 3 0 0 1 

58 
% sugestões para o PAG implementadas – 
clientes/significativos   25% 75% 0 0 25% 

59 Nº sugestões para o PAG implementadas – colaboradores   8  1 6 5 

60 % sugestões para o PAG implementadas – colaboradores   75%  100% 100% 92% 

61 Nº candidaturas (projetos/programas)   0 1 3 2 1.5 

62 % de aprovação de candidaturas (projetos/programas)   100% 100% 67% 50% 79% 

63 Nº de ações de melhoria    2 3 1 1,50 

64 % concretização ações de melhoria     100% 100% 50% 

65 Nº de colaboradores envolvidos em ações de formação   5 7 12 7 7,75 

66 % de colaboradores envolvidos em ações de formação   38% - 100% 47% 62% 

67 % concretização objetivos PAG   - - 60% 17% 39% 

 

De acordo com os dados apresentados, no que respeita à avaliação de satisfação, não se verificaram 
grandes oscilações ao longo dos anos.  
 
De destacar que, quanto às rescisões de contrato no ano de 2021 tivemos 3 rescisões, sendo que uma 
delas diz respeito a um enquadramento em Formação Profissional.  
 
Relativamente ao número de clientes encaminhados para a vida ativa salientamos dois clientes que estão 
a desenvolver ASU externa. 
 
A média geral da Avaliação de Desempenho este ano foi de 3.696 (Bom), tendo descido relativamente ao 
ano anterior. A média mais baixa foi de 3.125 e a média mais alta foi de 3.893 (esta última superior ao ano 
de 2020). O nº de colaboradores com avaliação de Muito Bom (MB) também aumentou (7 em CACI e 1 em 
LAP). Efetuando uma análise comparativa relativamente ao ano anterior verificamos que 67% dos 
colaboradores de CACI e 50% dos colaboradores de LAP tiveram variação positiva na avaliação de 
desempenho. Saliente-se que em CACI só pudemos estabelecer comparação efetiva entre 12 
colaboradores pois foram os que tiveram avaliação simultânea nos 2 anos em causa.  
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De acordo com o Plano de Contingência Institucional, e numa ótica de minimização de riscos da situação 
pandémica, este ano voltamos a não realizar as habituais entrevistas de Avaliação de Desempenho, 
mantendo-se, contudo, os demais procedimentos em vigor (conhecimento e assinatura dos avaliados).    
 
A tomada de consciência sobre os direitos e deveres de cada um, enquanto cidadãos ativos, tem sido 
promovida diariamente mediante estratégias e atividades. Assim, ao longo do ano, foram efetuadas 15 
reuniões com clientes/significativos acerca dos direitos e deveres (8 reuniões gerais em que esta 
problemática é direta ou indiretamente abordada e 7 reuniões individuais). Neste seguimento, importa frisar 
que as taxas de satisfação dos clientes relativamente às questões dos diretos mantêm-se muito elevadas, 
tendo-se atingido os 100% em ambas as respostas sociais.  
 
A monitorização dos PI’s de 2021 dos clientes de CACI ocorreu como estipulado durante o mês de 
dezembro, contudo, a situação pandémica vivenciada ao longo do ano condicionou o desenvolvimento da 
mesma, uma vez que não foram realizadas as habituais reuniões com envolvimento e perceção dos 
clientes, família e colaborador de referência, tendo-se apenas procedido à renovação processual de 
matrícula.  
 
Devido à pandemia e ao confinamento ocorrido entre 22 de janeiro e 05 de abril o período de intervenção 
pedagógica ficou não só reduzido como condicionado pelo Plano de Contingência, sendo que vários 
clientes não retomaram as atividades, visto terem patologias associadas que os enquadram em grupo de 
risco. Por outro lado, muitos dos clientes que frequentaram o CACI entre abril e dezembro fizeram-no de 
forma intermitente, condicionados por dificuldades de transporte, por períodos de isolamento profilático e 
por outros constrangimentos de saúde, familiares, etc.   
 
A aplicação do Plano de Contingência obrigou a uma total reformulação das metodologias de intervenção, 
uma vez que houve alteração dos grupos de trabalho, das dinâmicas do refeitório, abolição da rotatividade 
dos ateliers, suspensão de grande parte das atividades externas e de grupo que implicavam contato. 
Atendendo a todos estes constrangimentos muitos dos indicadores/objetivos previstos, não puderam ser 
trabalhados de forma efetiva e contínua dificultando a sua interiorização, o que se refletiu de forma negativa 
na concretização das metas. Após análise das monitorizações individuais dos PI´s dos clientes do CACI da 
Delegação de Valença constatamos um cumprimento de metas na ordem dos 40,38%, sendo que a média 
de metas atingidas por cliente ronda os 35,25%; relativamente à média de metas não cumpridas pelos 
nossos clientes, a mesma situa-se nos 59,62%. Desta análise verificamos que a média de metas atingidas 
é mais baixa do que o ocorrido em anos anteriores, refletindo os constrangimentos provocados pela 
situação pandémica e pelas diretrizes do Plano de Contingência que limitaram as rotinas habituais ao nível 
do trabalho desenvolvido com os cuidados de higiene pessoal e cuidados com o vestuário por exemplo, 
dado que eram preferencialmente trabalhados na atividade de piscina e campo de atividades «Viver a 
natureza». O mesmo aconteceu com os cuidados de alimentação que eram promovidos diariamente com 
o colaborador e grupo de referência durante o almoço, bem como a realização de atividades de lazer com 
os amigos, a utilização de serviços da comunidade, e muitos outros indicadores que não puderam ser 
trabalhados nos moldes habituais. Espera-se que no próximo ano seja retomada alguma normalidade e 
assim nos seja possível apresentar dados mais concretos relativos à avaliação dos nossos clientes.   
 
Por último, salientamos neste ponto, a candidatura ao programa Norte 2020 e ao programa PARES. 
Relativamente ao primeiro é de referir que obtivemos a sua aprovação no início do ano, sendo que, no que 
diz respeito ao Programa Pares, a sua aprovação transitará para o próximo ano.  
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