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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 
 

A Delegação de Monção da Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Viana do Castelo, 

desenvolve o seu trabalho desde 19 de março de 1983 ao serviço dos cidadãos com deficiência mental e/ou outras deficiências 

associadas, promovendo o seu desenvolvimento global, a sua autonomia e a sua inclusão na sociedade. As estratégias 

implementadas pretendem manter o nível de excelência tendo sempre como objetivo geral o alcance da visão, dando primordial 

interesse à sustentabilidade e qualidade dos serviços prestados. 

 

Esta delegação fará todos os esforços para melhorar e manter a qualidade dos serviços prestados que respondam às necessidades 

dos clientes e suas famílias com a sua constante participação quer em atividades dentro da delegação, quer em atividades 

desenvolvidas na comunidade. Será dada prioridade à melhoria contínua, desenvolvendo ações preventivas/corretivas e novos 

projetos, que incidam principalmente num maior envolvimento dos clientes e no desenvolvimento das suas competências, numa 

gestão responsável e sustentável com um especial cuidado com o ambiente, a promoção e o desenvolvimento de um estilo de vida 

saudável. Para a garantia de um efetivo serviço de qualidade e uma mais racional gestão de recursos é necessário assumir, 

institucionalmente o envolvimento de todos: clientes, colaboradores, familiares, associados, parceiros e a tutela. 
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Importa referir que este Plano Anual para 2023 abrange as quatro respostas sociais desta Delegação (Centro de Atividades e 

Capacitação para a Inclusão, Formação Profissional, Lar de Apoio e Lar Residencial), tendo sido auscultadas as partes interessadas 

e estando alinhado com o Plano Estratégico da instituição. A sua elaboração tem por base os eixos estratégicos ao mesmo tempo 

que pretende contribuir para a consolidação das políticas institucionais. 

O ano de 2023 constitui para a Delegação de Monção um novo desafio uma vez que está previsto que a Formação Profissional dê 

os seus primeiros passos nesta delegação. Vimos no final de 2022 aprovado o curso de Atividades da vida hoteleira (AVH), pois 

possuímos já excelentes infraestruturas, recursos técnicos, pedagógicos e humanos na nossa delegação. Esta proposta deve-se ao 

facto de atualmente existirem bastantes dificuldades neste concelho em contratar trabalhadores com competências e qualificações 

nesta área profissional (Hotelaria, Restauração e Serviços), nomeadamente para as empresas/estabelecimentos desta área de 

atividade, mas também muitas Entidades/Instituições do Setor Social e Serviços que tem manifestado problemas para completar os 

seus quadros de pessoal, nestas áreas de trabalho. 

Este plano poderá estar sujeito a alterações, devido a contingências que poderão surgir. 
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2. Caraterização 
 

O plano anual tem como alvo principal os clientes da Delegação de Monção da APPACDM e como alvo secundário todos os 

colaboradores das respostas sociais e as demais partes interessadas. 

A Delegação de Monção é constituída por quatro respostas sociais: Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI); 
Formação Profissional (FP), Lar Residencial (LRE) e Lar de Apoio (LA). O Plano Anual é transversal às quatro respostas sociais 

existentes na delegação de Monção, como já anteriormente foi referido. Todos os clientes desta delegação possuem deficiência 

mental (sendo que alguns tem outras deficiências associadas) necessitando de um acompanhamento intensivo na realização das 

suas tarefas diárias, assim como supervisão permanente.  

 

Uma vez que apenas no início de 2023 será constituída uma turma para frequentar a FP e na realização deste plano ainda não está 

constituída a referida turma, os dados seguintes dizem apenas respeito aos clientes de CACI, LAP e LRE 

No universo das 3 respostas sociais (CACI; LAP e LRE) 86% dos clientes são provenientes no Município de Monção, no entanto, 

alguns são oriundos de outros concelhos como: Arcos de Valdevez; Melgaço e Famalicão. A média de permanência dos clientes na 

Delegação é de aproximadamente 18 anos, frequentando na sua maioria (64%) duas das respostas sociais desta delegação. Os 

clientes das várias respostas sociais apresentam uma média de idades de 43 anos. Relativamente ao género este está distribuído 

quase equitativamente (59% masculino Vs 41% feminino) nas várias respostas sociais. 

 

Para contribuir no desenvolvimento integral da pessoa humana, além dos colaboradores de cada resposta social existe um conjunto 

de profissionais que transversalmente estão afetos a todas as respostas sociais como: diretora técnica, administrativa, psicóloga, 

técnico de serviço social, psicomotricista, gestor da qualidade e enfermeira. 

 

A Tabela I mostra a distribuição dos clientes da Delegação de Monção tendo em conta a proveniência geográfica, o tipo de 

deficiência, tempo de permanência na instituição, as respostas sociais (valências) a que o cliente está afeto, a idade atual do cliente, 

o número de pessoas que constituem o seu agregado familiar (quando este existe) e o género a que o cliente pertence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PA – RS - 84 - 12.0 – 07/11/2019                                            Página 7 de 28 

 

Caracterização dos clientes da Delegação de Monção  

Tabela 1 – Caraterização genérica dos clientes da Delegação de Monção 
 

 

 

 

 

 

Proveniência Tipo de Deficiência Tempo na 
instituição Valências Idade Agregado 

Familiar Género 

Monção Def. Mental Moderada 7 CACI/LRE 57 _ Masculino 

Monção Def. Mental Profunda 
Perturbação do espetro do autismo 

4 CACI 22 4 Masculino 

Monção Def. Mental Moderada <1 CACI/LAP 46 3 Feminino 

Monção Def. Mental Ligeira 5 CACI 26 5 Feminino 

Monção Def. Mental Moderada 31 CACI 40 3 Masculino 

Monção Def. Mental Moderada 1 CACI/LAP 49 3 Feminino 

Monção Trissomia 21 e etiologia congénita 
Def. Mental Moderada 

36 CACI/LAP 48 4 Feminino 

Melgaço Def. Mental Profunda 32 CACI/LRE 43 - Feminino 

Monção Def Mental Moderada 33 CACI 44 5 Masculino 

Monção Def. Mental Grave 1 CACI/LAP 60 2 Masculino 

Monção 
Def. Mental Profunda 

Síndrome duplicação do gene 
MECP 2 

4 CACI 22 4 Masculino 

Monção Def. Mental Profunda 33 CACI/LRE 40 - Masculino 

Monção Def. Mental Grave 33 CACI/LAP 45 2 Masculino 
Arcos de 
Valdevez Def Mental Grave 36 CACI/LAP 46 3 Feminino 

Monção Def Mental Grave 24 CACI/LAP 55 2 Masculino 

Monção Def Mental Moderada >1 LAP 42 1 Masculino 

Monção Trissomia 21 
Def Mental Moderada 

35 CACI 41 2 Masculino 

Monção Def Mental Grave 33 CACI 44 3 Masculino 

Famalicão Def. Mental Moderada 8 CACI/LRE 52 2 Feminino 

Monção Def. Mental Moderada 7 CACI/LRE 55 -- Feminino 

Monção Def. Mental Moderada 
Síndrome X-Frágil 

8 CACI 24 5 Masculino 

Monção Trissomia 21 
Def. Mental Moderada 

35 CACI/LRE 40 -- Feminino 
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Como podemos verificar no Gráfico I, 86% dos clientes da Delegação de Monção são provenientes da área geográfica de Monção, 

no entanto também se verifica que existem 1 cliente dos Arcos de Valdevez, 1 de Melgaço e 1 de Famalicão. 
 

Gráfico I – Concelhos de proveniências dos clientes da Delegação de Monção 

 

 

É possível verificar no Gráfico II o tipo de deficiência mental presente nesta delegação, assim 12 destes clientes apresentam 

deficiência mental moderada, 5 possuem deficiência mental grave, 4 deficiência mental profunda e 1 deficiência mental ligeira.  
 

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

 

 

Poderemos ainda analisar o grau de Deficiência Mental associado a outras patologias, assim seguidamente serão citadas as 

patologias existentes nesta Delegação de Monção dentro de cada tipo de deficiência. 

 

No gráfico III podemos ver, no que diz respeito à Deficiência Mental Moderada, que corresponde a 55% dos clientes e que 2 clientes 

apresentam síndrome X Frágil, 2 Trissomia 21 e 1 trissomia 21 e etiologia congénita, as restantes pessoas com deficiência mental 

moderada não apresentam outras patologias associadas. 
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Gráfico III – Deficiência Mental Moderada 
 

 

Ao nível da Deficiência Mental Profunda, como se pode verificar no Gráfico IV, das quatro pessoas que aqui se enquadram, apenas 

duas possuem uma patologia associada, sendo uma o Síndrome de Duplicação do Gene MECP2 e outra a Perturbação do Espetro 

Autista. 

 

Gráfico IV – Deficiência Mental Profunda 
 

 

No que diz respeito à Deficiência Mental Grave existem 22% neste enquadramento, e com Deficiência Mental Ligeira existem 5%. 

 

No que diz respeito à Gráfico VI, podemos verificar o número de clientes existentes nas três respostas sociais da delegação de 

Monção, verificando-se que duas (LAP e LRE) apresentam 100% da sua capacidade de ocupação, e uma (CACI)  
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Gráfico VI – Ocupação atual das diferentes respostas sociais da Delegação de Monção 
 

 

Ao nível do género, como se pode ver no gráfico VII, verifica-se que 59% dos clientes são do género masculino e menos de metade 

(41%) representam o género feminino. 

 

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

O organigrama da Delegação de Monção é composto por um conjunto de profissionais, sendo que a Diretora Técnica, a 

administrativa e a equipa técnica são comuns a todas as valências. Ao nível da equipa técnica dispomos de: serviço social, 

psicologia, psicomotricidade, reabilitação e enfermagem. 

Para além dos profissionais acima descritos o Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão (CACI) conta ainda com: 1 

monitor de CACI, 4 auxiliares de CACI, 1 auxiliar de serviços gerais, 1 cozinheira e 1 auxiliar de cozinha. O Lar Residencial é 

composto pela equipa técnica conjuntamente com 5 ajudantes de ação direta. O Lar de Apoio Ivone Perestrelo é constituído por 2 

ajudantes de ação direta, que trabalham em colaboração com toda a equipa técnica. A formação profissional é composta por um 

monitor de formação profissional, 3 formadores e um auxiliar de serviços gerais. 
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Organigrama da 
Delegação Monção da APPACDM 
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Caraterização e avaliação atividades 
 

A Tabela 2 mostra as várias atividades terapêuticas e atividades de interação com o meio (carater regular) existentes no CACI, sendo que as mesmas são escolhidas 

pelos clientes anualmente durante as reuniões com os respetivos colaboradores de sala. Importa referir que nos meses de junho a setembro, inclusive, as atividades de 

interação com o meio são suspensas por se dar preferência a atividades ao ar livre. 
 

Atividades terapêuticas e atividades de interação com o meio (caráter regular) 

Atividade Horário Nº de sessões 
previstas 

Nº de sessões 
efetivas* 

Nº médio 
de clientes* 

% 
Satisfação# 

Impacto QV (%)# 
(perspetiva cliente) 

Ginástica Matinal Diário – 9h30 às10h00 100     
Equitação 4ª feira – 09h30 às 11h30 30     

Yoga 5ª feira –14h00 às 15h30 30     

Dança & Movimento 4ª feira –14h00 às 15h30 30     

Tiro com Arco 2ª feira – 09h30h às 11h30 30     

Atividades Aquáticas 5ª feira – 10h30 às 11h30 30     

Circuito de Manutenção Diário – 12:30 às 14:00 100     

Boccia 3ª feira – 09h30 às 11h30 30     

Tabela 2 – Atividades de desenvolvimento complementares 
 

Todas as Atividades de desenvolvimento de suporte ou de apoio são analisadas, tal como se verifica na Tabela 3 nos momentos de monitorização intermédia e final. Nas 

atividades de suporte ou de apoio estão incluídos os atendimentos de psicologia, realização de visitas domiciliárias, atendimento de familiares e/ou significativos, 

participação em reuniões do Concelho Local de Ação Social (CLAS), Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ), Rede Municipal Integrada de Proteção 

de Idosos (RMIPI), Concelho Municipal da Juventude (CMJ) e todas as reuniões tidas com os diversos parceiros. 

 

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 

       

       

                                                           
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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Tabela 3 – Atividades de desenvolvimento de suporte ou de apoio 
 

Tal como se pode verificar na Tabela 4 os clientes usufruem de quatro salas/atelieres de atividades ocupacionais. Em cada um destes espaços existe um colaborador 

afeto que dá apoio a todo o grupo nas suas diferentes atividades, sendo que uma das salas tem dois colaboradores por terem pessoas mais dependentes nessa sala de 

atividades. 

 

Atividades ocupacionais 

Nome Nº de colaboradores Horário Periodicidade Nº médio de 
clientes* 

% 
satisfação# 

Impacto QV (%)# 
(perspetiva cliente) 

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

Sala/ateliê Polivalente (AVD) 2 9h30 às 12h00 – 14h00 às 16h00 Diária 6   

Sala/ateliê moldagem de frutos 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 16h00 Diária 6   

Sala da Coca Rabicha 1 9h30 às 12h00 – 14h00 às 16h00 Diária 6   

Tabela 4 – Atividades de desenvolvimento de sala 

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

# Colunas a preencher apenas aquando da monitorização final
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Caraterização das respostas/serviços 
 

Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão - CACI 
O Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão (CACI) destina-se a indivíduos com deficiência mental, com mais de 16 

anos, funcionando de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00 horas. No CACI realizam-se atividades adequadas à manutenção e 

desenvolvimento de capacidades ao nível da realização pessoal, social e de realização, de forma a promover a autonomia e 

qualidade de vida, assegurando sempre o bem-estar pessoal. 

 

Esta resposta social possui atualmente acordo com a Segurança Social para 25 clientes, mais precisamente desde 22 de junho de 

2016. No entanto, é esperado que no decorrer de 2023 este acordo possa ser revisto uma vez que atualmente possuímos instalações 

com a capacidade para 30 clientes. 

 

Atualmente o CACI está subdividido por atelieres de trabalho, cada um orientado para um tipo de desempenho específico. Desta 

forma os clientes estão divididos por quatro atelieres de trabalho e cada grupo é acompanhado por uma colaboradora. Estas 

responsáveis, em conjunto com a equipa técnica da Delegação, os seus significativos (pais, encarregados de educação ou 

familiares) e com os próprios clientes, elaboram um Plano Individual (PI). Plano este que procura ser a ferramenta base de trabalho 

para o desenvolvimento das competências individuais de cada cliente em todas as áreas. Este é um processo dinâmico e 

monitorizado ao longo do ano por todos os intervenientes, existindo dois momentos de monitorização como já foi referido 

inicialmente. 

 

Os ateliers de trabalho de atividades ocupacionais existentes são: Atelier de Reciclagem, onde se realizam trabalhos tendo por 

base o aproveitamento e a reciclagem de papel, entre outros; Atelier de Frutos/Legumes em pasta, onde são elaborados diversos 

produtos, sobretudo à base de modelagem; Atelier da Coca (Dragão Mitológico), sendo aqui produzido o produto mais simbólico 

desta Delegação, a “Coca Rabicha”, feita em gesso e com aplicações feitas a partir de materiais reciclados e o Atelier Polivalente 

que desenvolve sobretudo atividades básicas e instrumentais da vida diária. 

Todas as atividades ocupacionais são constituídas e planeadas de acordo com os interesses e motivações de cada um dos clientes, 

tendo atualmente como atividades terapêuticas e de interação com o meio as atividades aquáticas, yoga, tiro com arco, dança 
& movimento, circuito de manutenção, Boccia e equitação.  

 

Todos os serviços prestados têm como suporte um conjunto tarefas que visam melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido na 

instituição, sendo eles o serviço de transporte (assegurado pelos colaboradores); serviço de higiene e manutenção dos espaços 

interiores e exteriores; serviço de refeitório e cozinha; serviço de acompanhamento e intervenção direta no apoio à higiene pessoal 

dos clientes; cuidados de enfermagem e apoio terapêutico. 

 

 

Formação Profissional - FP 
 

A formação profissional pretende ir ao encontro das necessidades de formação das pessoas com deficiência e incapacidade mental 

ligeira e/ou moderada e outras problemáticas associadas. Os formandos são pessoas desfavorecidas e muitas vezes excluídas 

socialmente por causa da sua deficiência, situação social e/ou menores capacidades, tendo ainda na sua maioria a situação 

agravada pela falta de condições habitacionais, situação precária face ao emprego, baixo nível de escolaridade, entre outros.  

O recrutamento, seleção, avaliação e admissão de candidatos é feito de forma eficaz e com benefícios visíveis para as pessoas 

com deficiência e incapacidades, suas famílias e comunidade em geral. 

A formação profissional visa dotar as pessoas com deficiência e incapacidade dos conhecimentos e competências necessárias à 

obtenção de uma qualificação que lhes permita exercer uma atividade no mercado de trabalho, manter um emprego e progredir 

profissionalmente de forma sustentada. As ações de qualificação e formação inicial que desenvolvemos destinam-se às pessoas 
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com deficiência e incapacidade e outras problemáticas associadas, que pretendem ingressar no mercado de trabalho e 

disponibilizam certificação profissional compatível com o exercício de uma profissão ou ocupação de um posto de trabalho. Para o 

efeito, a Delegação de Monção possui instalações para o desenvolvimento de atividades formativas para o curso de Atividades da 

Vida Hoteleira (AVH). O curso de Atividades da Vida Hoteleira visa proporcionar aos formandos, conhecimentos dos materiais e 

utensílios, assim como a confeção de pratos simples, pastelaria, atividades de limpeza e tratamento de roupa. 

O curso de AVH destina-se a indivíduos com deficiência mental, com mais de 18 anos, funcionando de segunda a sexta-feira das 

9:00 às 17:00 horas, sendo a turma constituída por 10 formandos. 

 

Área Residencial 
Pretendemos que este espaço seja uma extensão do lar familiar, no qual se desenvolvem dinâmicas que potenciam o aumento das 

competências físicas, psicológicas e relacionais, próprias das vivências tidas no seio familiar. Estas dinâmicas são desenvolvidas 

tendo sempre por base a elaboração de um plano individual (PI) que contemplam as capacidades de cada cliente. Nesta delegação 

a área residencial divide-se em duas respostas sociais: 

 

Lar Residencial 
O Lar Residencial de Monção, tem a capacidade máxima de 6 residentes e destina-se a indivíduos com idade igual ou superior a 

16 (dezasseis) anos, com deficiência mental e/ou outra, privados temporária ou definitivamente do seu meio familiar ou pelo facto 

de se encontrarem longe da sua residência. Esta valência tem um horário de funcionamento das 17:00h – 09:00h durante a semana 

e ininterruptamente ao fim de semana durante os 365 dias do ano.  

Nesta resposta social estão enquadrados 5 colaboradores na categoria profissional de ajudante de ação direta que forma rotativa 

dão apoio a esta resposta social. Estes colaboradores estão constantemente em articulação com toda a equipa técnica da Delegação 

de Monção. 

 

Lar de Apoio 
O Lar de Apoio é um equipamento para acolhimento semanal, que consiste na prestação de cuidados individualizados e 

personalizadas para pessoas com deficiência, que se encontram impedidas temporariamente de residir no seu meio familiar. Neste 

momento estão enquadrados nesta resposta social 8 clientes, que é a sua capacidade máxima, funcionando de 2ª a 6ª feira, das 

17:00h – 09:00h. 

A equipa de colaboradoras permanentes desta resposta social é constituída por 2 pessoas, que se articulam permanentemente com 

a equipa técnica restante que lhes dá apoio. 
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3. Princípios de Ação 
 

Missão 
A APPACDM é uma instituição Particular de Solidariedade Social que concebe, constrói e implementa respostas sociais dirigidas 

prioritariamente aos cidadãos com deficiência e suas famílias com vista a facilitar a construção de um projeto de vida. 

 

 

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

 

 

Valores 
Amizade 

Confidencialidade 
Criatividade 

Igualdade 

Integridade 
Privacidade 
Respeito 

Responsabilidade 

Rigor 
Solidariedade 
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Políticas 
 

Qualidade 

A APPACDM de Viana do Castelo define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação das necessidades 

e expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades interessadas. Para garantir a execução da política da 

qualidade (tal como se representa na Figura 2) a organização deve controlar a conformidade e a melhoria contínua dos 

processos. A gestão da qualidade deve melhorar a sustentabilidade da organização e a qualidade de vida dos clientes.  

A APPACDM de Viana do Castelo define, implementa e controla a sua política e objetivos da qualidade através da 

avaliação sistemática de dez políticas. 
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4. Objetivos e metas operacionais 
 

Âmbito: Infraestruturas e equipamentos 
Resposta(s) Social: Lar Residencial 

 

 Resultado Estado 
Objetivo 1: Realizar o projeto de arquitetura para o novo LRE, p/ aumentar a capacidade da resposta social 

para 30 clientes 

  

 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 
Reunião com o arquiteto com a finalidade deste realizar projeto 
arquitetónico 

DT Até 30 de Julho    

 

 

 

Resposta(s) Social: Formação Profissional 
 

 Resultado Estado 
Objetivo 2: Realizar obras de manutenção nas instalações da Formação profissional até 28 de fevereiro   

 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Solicitar 2 orçamentos DT Até 30 de Janeiro   

 

 

 

 Resultado Estado 
Objetivo 3: Realizar formação sobre Primeiros Socorros, de forma a capacitar 70% dos colaboradores da 

delegação com conhecimentos e competências que permitam aplicar os primeiros socorros em situações de 

emergência. 

  

 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Preparação da ação de formação 

Enfermeira 

Até 30 de Junho   

Realização de 3 ações de formação Até 30 de Dezembro   

 

 

 

 

 

 

 

Âmbito: Recursos Humanos  
Resposta(s) Social: CACI/FP/LRE/LAP 
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Âmbito: Atividades e serviços 
Resposta(s) Social: CACI 

 
 Resultado Estado 
Objetivo 4: Alteração do protocolo com a Segurança Social para alargamento do acordo de CACI   

 

Atividades Responsáveis Indicador Meta Resultado Estado 

Candidatura ao PROCOOP  DT Até dezembro de 2023   
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5. Orçamento Previsional 
 
CACI 
 

Despesas Receitas 
Rubrica Meta Resultado Rubrica Meta Resultado 

Água 2760, 62  Donativos 18758,00  

Luz 9362,82  Mensalidade CACI 38421,52  

Combustíveis 2553,65  Proveitos extraordinários 3575,00  

Comunicação 1099,45  Quotizações 96,00  

Conservação Reparação 6685,97  Subsídio Segurança Social 182870,04  

Encargos com remuneração 95450,03  Vendas 850,00  

Gás 472,18  Apoio CM Monção 10714,92  

Alimentação 8428,53     

Remuneração Pessoal 48414,47     

Seguros 710,55     

Compras 668,00     

Ferramentas e Utensílios 1777,99     

Limpeza Higiene e Conforto 12297,67     

Material de escritório 656,00     

Material Didático 2124,32     

Outros custos operacionais 2644,00     

Géneros Alimentares 30086,27     

Gratificação dos Clientes 489,70     

 223 921,60   255 285,48  
 

O orçamento provisional de CACI para 2023 tem um aumento significativo de despesas relativamente ao orçamento do ano anterior, 
esta situação está relacionada principalmente com dois fatores. Por um lado, ao mudarmos de instalações o custo com água e luz 
passou a ser suportado pela Delegação de Monção e até então era suportado pela autarquia. Por outro lado, o novo espaço embora 
possua melhores condições energéticas, acarreta maiores custos pelas suas dimensões. 
 
 
LRE 
 

Despesas Receitas 
Rubrica Meta Resultado Rubrica Meta Resultado 

Água 453,16  Mensalidade CACI 16545,53  

Material de escritório 32,93  Proveitos operacionais 808,79  

Comunicação 532,00  Subsídio Segurança Social 87042,96  

Conservação Reparação 1124,53  C M Monção 2574,24  

Encargos com remuneração 60231,76     

Limpeza Higiene e Conforto 1758,69     

Alimentação 3880,78     

Remuneração Pessoal 47580,96     

Seguros 141,83     

Compras 194,00     

Ferramentas e Utensílios 5,00     

Encargos com saúde 682,57     

Trabalho especializado 262,17     

 116 879,38   106 971,52  
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A resposta Social de Lar Residencial poderá no decorrer de 2023 sofrer oscilações ao nível do orçamento provisional, uma vez que 

se espera submeter o projeto arquitetónico desta resposta social, para a construção de um novo edifício. No entanto não estão 

incluídos valores provisionais por se desconhecer o custo aproximado desta rubrica.  

Com a construção deste novo edifício teremos a possibilidade de aumentar o número de vagas consideravelmente. Esta situação 

trará o equilíbrio financeiro desta resposta social, uma vez que o número de colaboradores se irá manter e o número de clientes irá 

aumentar. 

 
 
LAP 
 

Despesas Receitas 
Rubrica Meta Resultado Rubrica Meta Resultado 

Água 95,29  Subsídio Segurança Social 82 738,68  

Luz 3 153,32  Mensalidade CACI 9 401,19  

Material de escritório 24,21  Proveitos operacionais 7 156,66  

Comunicação 380,75  C M Monção 3 426,84  

Conservação Reparação 742,61     

Encargos com remuneração 20 487,00     

Limpeza Higiene e Conforto 471,14     

Alimentação 2 344,65     

Remuneração Pessoal 27 606,47     

Seguros 329,99     

Compras 555,00     

Ferramentas e Utensílios 35,00     

Gás 100,52     

Outros custos operacionais 300,00     

 56 625,95   102 723,37  
 

Existe um constante esforço para melhorar e cumprir os orçamentos provisionais promovendo o equilíbrio financeiro das várias 

respostas sociais, envolvendo e sensibilizando todos os colaboradores e clientes no sentido de não existir desperdício. Assim, o 

orçamento previsional é um instrumento importante que auxilia na tomada de decisões futuras assim como na correção de possíveis 

desvios. 

Tal como se pode verificar nos quadros provisionais do orçamento de cada uma das respostas sociais, existe um equilíbrio entre as 

receitas e as despesas, em quase todas as repostas sociais, sendo esperado que ocorra estabilidade financeira em todas as 

respostas sociais.  
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6. Parcerias 
 

Formais 
Câmara Municipal de Monção Avaliação 

Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização e garantir a 

continuidade e abrangência 
dos serviços 

Nº de reuniões Reunião com um representante da Câmara 3   

Nº de sessões Utilização da piscina Municipal 15   

Taxa de 
financiamento 

Gestão de conta de água  100%   

 

Unidade de Cuidados á Comunidade Deu-la-Deu Martins Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização e garantir a 

continuidade e abrangência 
dos serviços 

Nº de clientes 
abrangidos 

Consultas de nutrição 12   

Administração da vacina da gripe 20   

Consultas de medicina familiar 12   

 

Tesal-Termas de Monção Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de clientes 
abrangidos 

Realização do circuito termal 6   

 

Clínica Costa e Costa Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de clientes 
abrangidos 

Consultas 2   

 

 

EPRAMI Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de clientes 
abrangidos 

Realização de atividade conjunta 10   

 

Bombeiros Voluntários de Monção Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de atividades 
realizadas 

Realização de atividade de Boccia 10   

 

 

 

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

Melhorar a gestão da 
organização 

Nº de reuniões 
realizadas 

Realização de atividade conjunta 1   
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Quinta das Vianas Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização e garantir a 

continuidade e abrangência 
dos serviços 

Nº de atividades 
realizadas 

Realização de atividade de Equitação 20   

 

 

 

Parcerias Informais 
 

Casa-Museu da Universidade do Minho Avaliação 
Objetivos Indicadores Atividades Metas Resultado Taxa 

Melhorar a gestão da 
organização  

Nº de visitas Visita a uma das exposições 1   

 

As várias parcerias estabelecidas tornam-se uma mais-valia para ambas as partes, sendo desta forma possível melhorar o 

desempenho e sustentabilidade da delegação, assim como, promovem um trabalho direto na comunidade local com equipas 

multidisciplinares. A Delegação de Monção procura a implementação de parcerias que tragam benefícios diretos aos nossos clientes, 

proporcionando-lhes uma participação ativa na comunidade, com o encontro de meios e ferramentas que viabilizem uma prestação 

de serviços sustentáveis.  

 

Durante o ano de 2023, iremos manter as 9 parcerias formais ativas. A Delegação de Monção irá continuar a estar recetiva a novas 

parcerias que contribuam para o desenvolvimento e a sustentabilidade desta Delegação.
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7. Calendarização Atividades 
Objetivo Atividade Data e Local Destinatários Logística  Indicadores Metas Custos Resultado Taxa Evid. 

Desenvolver as potencialidades dos 

clientes.  

Promover um serviço contínuo e 

multidisciplinar. 

Reunião de grupo 
de sala 

Monção/ 1 vez 

por mês 

CACI 

Clientes 

Organização dos 

espaços para 

reuniões 

Nº de reuniões 10 -    

Promover o relacionamento interpessoal  

Desenvolver as potencialidades dos 

clientes.  

Ida ao Cinema  

Cineteatro João 
Verde  

Ao longo do ano 

Monção 

Clientes  
Escolha do Filme 

Transporte 

Nº de idas ao 

cinema 
6 

 

5€ 
   

Promover o relacionamento interpessoal 

Desenvolver a motricidade global para a 

mobilidade 

Desenvolver a capacidade do corpo no 

espaço para a mobilidade 

Carnaval Fevereiro 

Monção 

Clientes e 

colaboradores 

Disfarces 

Lanche 

Nº de clientes 

18 30€    

Desenvolver a motricidade global para a 

mobilidade 

Desenvolver as competências de 

deslocação e de cuidado com a própria 

saúde 

Realização do 
circuito termal em 

Monção 

Março 

 Monção 
Clientes 

Marcação de 

atividade 

Transporte 

Material de 

piscina 

6 40€    

Promover o relacionamento interpessoal  

Desenvolver as potencialidades dos 

clientes 

Desenvolver a motricidade global para a 

mobilidade 

Visitar um estádio 
de futebol 

Março  

Porto 
Clientes 

Marcação de 

atividade 

Transporte 

6 150€    

Desenvolver as competências de 

deslocação  

Promover o relacionamento interpessoal  

Promover a cidadania na utilização de 

serviços da comunidade. 

Ida ao Shopping 
de Viana do 

Castelo 

Março  

Viana 
Clientes 

Marcação de 

atividade 

Transporte 

% de 

participantes 

50% 130€    

Almoço de 
aniversário da 
Delegação de 

Monção no 
Restaurante 

Março 

Monção 

Clientes, 

colaboradores, 

município e 

significativos 

Convites 

Aquisição de 

bens alimentares 

80% 200€    
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Objetivo Atividade Data e Local Destinatários Logística Indicadores Metas Custos Resultado Taxa Evid. 
Desenvolver as competências de 

deslocação e de cuidado com a própria 

saúde 

Promover o relacionamento interpessoal  

Promover a cidadania na utilização de 

serviços da comunidade. 

Visita ao Mercado 
do Bolhão 

Abril 

 Porto 
Clientes 

Transporte e 

Alimentação 

Nº de 

participantes 

7 150€    

Promover o relacionamento interpessoal  

Desenvolver as potencialidades dos 

clientes. 

Tarde de Cinema Abril 

 LRE 
Clientes de LRE 

Alimentação/ 

Pipocas 
6 3€    

Desenvolver as competências de 

deslocação e de cuidado com a própria 

saúde 

Promover o relacionamento interpessoal  

Promover a cidadania na utilização de 

serviços da comunidade. 

Realizar um 
passeio de barco 

Maio  

Monção/Valença 
Clientes 

Transporte e 

Alimentação 
7 50€    

Visita ao Palácio 
da Brejoeira 

Maio 

 Monção 
Clientes Transporte 7 20€    

Caminhadas 
Junho  

Ecopista 

Monção 

Clientes 

Transporte e 

alimentação 

(lanche) 

20 10€    

Desenvolver as competências para a 

ocupação de tempos livres 

Promover a cidadania na utilização de 

serviços da comunidade 

Promover o relacionamento interpessoal 

Colónias de férias 
de praia 

2ª Quinzena de 

Junho  

Âncora/Friestas 

Clientes 

Transporte 

Alimentação 

Preparação dos 

sacos de praia 

10 200€    

Desenvolver as competências de 

deslocação e de cuidado com a própria 

saúde 

Promover o relacionamento interpessoal  

Promover a cidadania na utilização de 

serviços da comunidade 

Jantar no Burger 
King 

Junho 

 Monção 
Clientes de LAP Transporte 8 40€    
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Objetivo Atividade Data e Local Destinatários Logística  Indicadores Metas Custos Resultado Taxa Evid. 

Promover a cidadania na utilização de 

serviços da comunidade 

Promover o relacionamento interpessoal 

Desenvolver a motricidade global para a 
mobilidade 

Passeio a Lamas 
de Mouro 

Julho 

 

 Melgaço 

 

Clientes Transporte Nº de Clientes 7 20€    

Pique em local a 
combinar 

Julho 

 

 Monção 

 

clientes 
Alimentação 

Transporte 
% de participantes 80% 10€    

Promover a cidadania na utilização de 

serviços da comunidade 

Promover o relacionamento interpessoal 

Desenvolver a motricidade global para a 
mobilidade 
Desenvolver a capacidade do corpo no 

espaço para a mobilidade 

Realização de 
atividade de 

ginásio 

A combinar/ 

Monção 
Clientes Transporte 

Nº de 

participantes 
14 10€    

Desenvolver a capacidade do corpo no 

espaço para a mobilidade 

Promover o relacionamento interpessoal 

Tarde de Karaoke Outubro  

LRE 
Clientes de LRE 

Aparelhagem 

Seleção de 

músicas 

% de participantes 60% -    

Promover a cidadania na utilização de 

serviços da comunidade 

Promover o relacionamento interpessoal 

Aprender a fazer 
roscas 

Outubro 

 Monção 
Clientes Transporte 

Nº de 

participantes 
7 10€    

Desenvolver as competências de 

deslocação e de cuidado com a própria 

saúde 

Promover o relacionamento interpessoal 

Comemorar o dia 
da Alimentação 

Outubro 

 CACI Monção 
Clientes Alimentação 

Nº de 

participantes 
20 30€    
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Objetivo Atividade Data e Local Destinatários Logística  Indicadores Metas Custo Resultado Taxa Evid. 

Promover a cidadania na utilização de serviços da 

comunidade 

Promover o relacionamento interpessoal 

Magusto Novembro 

Monção 

 
Clientes 

 
Alimentação 

Nº de 

participantes 

80 50€    

Promover a cidadania na utilização de serviços da 

comunidade 

Promover o relacionamento interpessoal 

Desenvolver a motricidade global para a mobilidade 

Passeio 
comboio 
turístico  

Novembro 

Monção 
Clientes 

Marcação de 

atividade 

Transporte 

15 75€    

Desenvolver as potencialidades dos clientes; 

Promover o relacionamento interpessoal 

Comemorar dia 
da Igualdade de 

Género 

EPRAMI 

Monção 

Novembro 

Clientes Articulação c/ 

EPRAMI 

% de 

participantes 
75% -    

Desenvolver a motricidade global para a mobilidade 

Desenvolver a capacidade do corpo no espaço para 

a mobilidade 

Promover o relacionamento interpessoal 

Tarde de Dança 
no LRE 

LRE 

Novembro 
Clientes de LRE 

Definir c/ a 

psicomotricista 

os exercícios a 

realizar 

Nº de 

participantes 

6 -    

Desenvolver as potencialidades dos clientes; 

Promover o relacionamento interpessoal; 

Desenvolver a capacidade do corpo no espaço para 

a mobilidade. 

Jantar de Natal Dezembro 

CACI Monção 
Clientes de LAP Alimentação 7 80€    

Desenvolver as potencialidades dos clientes; 

Promover o relacionamento interpessoal; 

Desenvolver a capacidade do corpo no espaço para 

a mobilidade. 

Lanche de Natal Dezembro 

 Monção 

Clientes, 
colaboradores, 

parceiros e 
significativos 

Enviar convite 

Alimentação 

Presentes de Natal 

Apresentação de 

encenação de 

Natal 

50 20€    

Promover o relacionamento interpessoal 

Dia de 
massagens e/ou 

manicure 

Data a 

combinar 

EPRAMI 

Monção 

Colaboradores Articular com a 

EPRAMI 

% de 

Participantes 
80% -    
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