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CEERIA - CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, REABILITAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DE ALCOBAÇA  

 
- A INCLUSÃO COMO MISSÃO - 

 

 

Relatório de Gestão 2020 

1. Introdução 

O CEERIA é uma Associação sem fins lucrativos, constituída em 3 de dezembro de 1976. Em 1980, é-
lhe reconhecido o estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública e, em 1990, procedeu-se ao seu 
registo definitivo como Instituição Particular de Solidariedade Social – IPSS. 

Atualmente, o CEERIA integra as seguintes valências: (i) Intervenção Precoce na Infância (IPI); (ii) 
Valência Educativa (VE); (iii) Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); (iv) Centro de Reabilitação 
Profissional (CRP); (v) Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e; (vi) Centro de Apoio Residencial 
(CAR). Presta serviços especializados nos domínios da Reabilitação e da (Re)Integração 
Socioprofissional de Pessoas com Deficiências ou Incapacidades, em contextos inclusivos.  

De 1999 a 2020, o CEERIA aumentou significativamente o nº de colaboradores, tendo passado de 48 
para 106 colaboradores. Neste mesmo período, a instituição deixou de apoiar apenas 123 pessoas 
com deficiência ou incapacidades para apoiar 1231 pessoas, tendo, para o efeito, aumentado 
também a sua área de Influência. Além de continuar a intervir nos concelhos de Alcobaça, Porto de 
Mós e Nazaré, passou também a intervir nos concelhos de Leiria, Batalha e Pombal, tentando 
promover a empregabilidade das pessoas com deficiências ou incapacidades, dentro destes 
concelhos. Para o efeito, a Instituição conta já com 1102 Entidades parceiras. 

2. O ano de 2020 

Para ser efetuada uma análise rigorosa ao ano de 2020, foi necessário analisarmos no concreto os 
objetivos estratégicos definidos no final de novembro de 2019.  

Neste âmbito, este relatório de gestão apresenta-se como um instrumento de reflexão sobre as 
intervenções desenvolvidas pela entidade durante o ano de 2020, aponta também as dificuldades e 
constrangimentos que dificultaram a concretização de algumas das atividades previstas. Permite, 
ainda, conhecer os modos de funcionamento da atividade desenvolvida pela entidade.  

Este exercício é por si só fundamental para se estabelecerem e redefinirem novos objetivos e 
métodos de trabalho para 2021. 
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3. Impacto da pandemia por COVID19 
 

A Pandemia por COVID19 colocou em grandes dificuldades todos os colaboradores, todos os clientes, 
todas as famílias e toda a rede social de suporte, impedindo que se cumprissem muitos dos objetivos 
estratégicos definidos. O ano de 2020 foi um ano completamente atípico e atribulado, não só pelas 
contingências da pandemia por COVID19, mas também porque foi um ano em que se deu inicio à 
resolução dos graves problemas de gestão operacional diagnosticados no Centro de Apoio 
Residencial (CAR), no Centro de Atividades Ocupacionais(CAO) e no Centro de Reabilitação 
Profissional (CRP). Foi um ano de inspeções e fiscalizações por parte da Segurança Social e de 
mudança dos órgãos sociais. 

O sector da economia social e solidária tem sido objecto de maior atenção e visibilidade do que os 
demais. Sabemos que a pandemia Covid19 expôs e agravou as desigualdades sociais, contudo, a 
Instituição agradeceu e valorizou os colaboradores que estiveram sempre disponíveis e com a 
consciência de que todos juntos, tudo seria mais fácil de concretizar. É nosso objetivo, enquanto nova 
direcção, valorizar todos aqueles que acreditam no CEERIA e fazem dele a sua casa. 

Fomos um só rumo a um único objetivo: assegurar a saúde e bem-estar dos nossos clientes. A compra 
de EPI (Equipamento Proteção Individual) foi sempre uma grande preocupação da Instituição de 
forma a pudermos dar resposta a todas as situações com que nos deparámos nesta fase pandémica.  

3.1 Cumprimento dos objetivos estratégicos - CAR 

No final de janeiro de 2020 deu-se por terminado o Plano de Intervenção iniciado no Centro de Apoio 
Residencial (CAR) em 2019. Em fevereiro é nomeada uma nova equipa de gestão que tinha como 
grandes objetivos estratégicos baixar a conflitualidade entre colaboradores, maus tratos e 
negligência sobre os clientes, a elevada taxa de absentismo e a falta de formação profissional dos 
colaboradores. 

Todavia, logo em 16 de março de 2020, o CEERIA viu-se obrigado a parar o início das atividades da 
nova equipa de gestão, para elaborar um Plano de Contingência face ao agravamento da pandemia 
por COVID19. Fomos obrigados a encerrar o CAO com 120 Clientes (confinamento obrigatório) e a 
suspender as visitas das famílias ao CAR. Tivemos que reestruturar toda a organização interna e 
colocar os trabalhadores a trabalharem em “equipas espelho” com rotação quinzenal. 

Foram suspensas as intervenções no IPI, CRI, CRP, SAF e GRH, com 80% dos colaboradores a ficarem 
em teletrabalho. 

Em 18 de Junho reabrimos parcialmente a estrutura do CAO com uma ocupação dos espaços 
condicionada e uma frequência parcial quer de clientes, quer de colaboradores, de acordo com as 
orientações emanadas pela Segurança Social, situação que se manteve até dezembro. 

Em 26 de outubro de 2020 o CAR foi alvo de uma visita de acompanhamento da Segurança Social da 
qual resultaram muitas recomendações sobre o número de colaboradores afetos ao Lar, correção do 
regulamento interno, correção do contrato prestação de serviços, necessidade de organização dos 
procedimentos de entrada e saída de roupa da lavandaria, localização dos WC desadequada e falta 
de resguardo nas janelas, (ambas as situações colidem com a privacidade dos clientes). 

Com esta inspeção nascem todos estes novos objetivos a cumprir. Todavia os constantes 
confinamentos, também impediram que algumas destas orientações fossem cumpridas de imediato. 
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Em 16 de novembro o CAR do CEERIA é novamente alvo de uma inspeção, desta vez pelo 
Departamento de Fiscalização da Segurança, onde foram detetadas situações de maus tratos e 
negligência sobre os Clientes, falhas graves na quantidade e variedade da alimentação que era dada 
aos clientes. Falhas graves nos cálculos das mensalidades praticadas no CAO e LAR, altas taxas de 
absentismo. Inicia-se uma investigação por parte do Ministério Público aos maus tratos e a 
transferências de dinheiros das contas dos clientes para as contas do CEERIA.  

Em 18 de novembro de 2020 o Gestor de Recursos Humanos do CEERIA cria uma lista candidata aos 
órgãos sociais para o quadriénio 2021/2024 e no final de dezembro a nova Direção foi substituída.   

3.2 Objetivos estratégicos no Centro de Atividades Ocupacionais - CAO 

- Impossibilidade de colocação de clientes nas entidades parceiras em atividades socialmente úteis; 
- Impossibilidade de realizar atividades de socialização em contextos inclusivos 
- Impossibilidade de planear atividades de promoção da autonomia e da autodeterminação 
 

3.3   Objetivos estratégicos no Centro de Reabilitação Profissional – CRP 

- Incumprimento dos prazos para concretização das Unidades de Formação de Curta Duração –UFCD 
- Incumprimento dos prazos para Formação Profissional em posto de trabalho 
- Incumprimento dos objetivos propostos para Apoios à Colocação 
- Incumprimento dos objetivos propostos para Apoios Pós Colocação 
- Incumprimento dos objetivos propostos na medida - Informação Avaliação e Orientação para a 
Qualificação e Emprego 
 

3.4  Objetivos estratégicos nos Recursos Humanos - RH 

- Não se implementaram novos processos e procedimentos de trabalho 
- Não se efetuaram as avaliações do desempenho individual e organizacional 
- Não se elaborou o Projeto Formativo para o CEERIA 

3.5  Projetos  
 

- Não se iniciou o projeto "Inclui-me Nisto". 
- Não se iniciou ou elaborou qualquer projeto sobre a Edificação de um Polo do CEERIA, no concelho 
de Porto de Mós, mais especificamente na Cruz da Légua, onde se queria procurar implementar um 
CAO com Lar Residencial. 
 

Importa ainda salientar, que face à ausência de Clientes de CAO, não entraram receitas para o CEERIA 
das comparticipações familiares, de março a junho. 

3.6 As obras do novo CAO/ LAR 

O ano de 2020 ficou ainda marcado, neste domínio, pelo início das obras de reabilitação do novo 
CAO e Lar Residencial, tendo as mesmas sofrido algum atraso devido à Pandemia por COVID19. 

Para se dar inicio à mesma foi necessário hipotecar o Palacete e contrair um empréstimo de 
422.750,00€ para a ampliação / requalificação / reconstrução das instalações do CAO na Rua do 
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Castelo, ficando, no entanto, comprometida a obra referente ao Lar, já que a mesma está 
dependente da aprovação do Programa PARES a que o CEERIA se candidatou em novembro de 2020. 
Por este empréstimo ao Banco Santander Totta o CEERIA paga mensalmente uma prestação de 
3700,00€. 

O valor total da obra do CAO e do LAR ronda os 1.600.000,00€.  

 

 

3.7 Nova Direção 

A nova Direção tomou posse em janeiro de 2021, e nesta fase é já detentora de todo um novo 
Planeamento estratégico que irá permitir recolocar o CEERIA na rota da inclusão através da 
capacitação como instrumento para a própria inclusão, para tal, foi criado um novo Modelo de 
Gestão – GEOPLAN, para o quadriénio 2021/2024. 

O novo Modelo de Gestão para o CEERIA está construído numa lógica que permite o 
desenvolvimento de uma nova cultura organizacional adequada à estratégia definida. 

Tem como objetivo geral provocar um ligeiro achatamento ao Modelo de Gestão vigente até 2020, 
(verticalizado e autocrático). 

O achatamento do Modelo de Gestão vigente, justifica-se fundamentalmente pela necessidade de 
descentralização do processo decisório. Na prática, a implementação do Novo Modelo de Gestão 
tem como objetivo dar maior flexibilidade às decisões. 

O GEOPLAN é o “nosso Molde” para os próximos quatro anos e assenta em 7 princípios fundamentais 
tendo por base a CAPACITAÇÃO COMO MISSÃO:  

Focalização no cliente – o CEERIA deve focar-se nas necessidades atuais e futuras dos seus clientes e 
esforçar-se por exceder as suas expectativas;  

Liderança – os líderes do CEERIA devem saber manter um ambiente interno motivador, de modo a 
obterem a envolvência das pessoas para atingirem os objetivos previstos pela organização; 

Envolvimentos das pessoas – os colaboradores são a principal valia do CEERIA, o seu envolvimento 
permite que as suas aptidões sejam utilizadas em benefício da organização;  

Abordagem dos processos – quando as atividades e os recursos que lhes estão associados são geridos 
por processos, os resultados desejados são atingidos de forma mais eficiente;  

Abordagem da gestão como um sistema – gerir processos inter-relacionados como um sistema 
contribui para que a organização atinja os seus objetivos com eficácia;  

Melhoria contínua – O CEERIA deve focar-se na preocupação constante, com avaliação sistemática, 
do desempenho organizacional; 

Abordagem factual – decisões eficazes são baseadas na análise de factos, dados, informações, etc.. 
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3.8 Perspetivas futuras 

Com a implementação do GEOPLAN, o CEERIA entra diretamente na rota dos novos Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), Portaria n.º 70/2021, que sucede e substitui os CAO. 
A proposta de intervenção dos CACI está centrada em novos desafios, como a promoção da 
autonomia, da vida independente, da qualidade de vida, da valorização pessoal, profissional e da 
inclusão social, em concretização dos princípios e valores preconizados nos instrumentos legais 
nacionais e internacionais que enquadram os direitos das pessoas com deficiência”. 

Em 2021 serão reorganizadas as valências CRP, LAR e CAO. Os SAF sofrerão uma restruturação, o 
CASIP deixará de existir, cada Cliente terá um projeto individual, as ASU serão reorganizadas, será 
recrutado um engenheiro informático para organização de todo o parque informático do CEERIA e 
será construída uma plataforma informática para controlo da manutenção e do parque automóvel. 

Deixará de existir um CAO para existirem quatro, com a nomeação de 4 coordenadores de CAO. 
Haverá uma forte aposta em dois gabinetes, um de Serviço Social e um de Psicologia. Todas as 
mensalidades serão atualizadas.  

Serão levados a cabo projetos como: Loja Solidária, energias renováveis e Formação Profissional. 
Todo o Economato será reorganizado (inventários e otimização). 

Estará sempre em cima da mesa a colocação de um médico ao dispor do CEERIA através de parcerias 
ativas na área da saúde.  

Dar-se – à prioridade máxima à qualidade e diversidade da alimentação dos Clientes.  

 

 

3.9 Reexpressão das contas 

 

Na área contabilística e fiscal, vários são os autores (Cravo, Batista, Pontes e Grenha) que defendem 
que a verdadeira imagem de uma Instituição é expressa sobretudo pelos seus resultados e pela sua 
estrutura patrimonial e financeira e não advém da análise apenas de um exercício contabilístico, mas 
sim do seu relato ao longo dos anos e da sua comparação com outras Instituições. 

As demonstrações financeiras do exercício de 2019 foram alvo de uma reexpressão por sugestão do 
ROC, e com a concordância da nova Direção e do novo Contabilista Certificado, uma vez que o 
tratamento contabilístico adotado em anos anteriores não foi o mais adequado (nomeadamente a 
contabilização dos subsídios/ financiamentos inerentes aos projetos), nos termos dos normativos em 
vigor. 

A nova Direção prima pelo rigor, transparência e verdade e não poderia dar a conhecer aos seus 
clientes, colaboradores e sócios uma realidade na qual a Instituição não se encontrava.  

Desta forma, e para compreenderem melhor a referida reexpressão, esta foi abordada mais 
detalhadamente no Anexo às demonstrações financeiras - Derrogação das disposições do SNC. 
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3.10 Proposta de Aplicação de Resultados 

 

O CEERIA, no ano de 2020 apresentou um resultado líquido negativo no montante de 139.016,38€. 

Propõe-se que este seja integralmente transferido para Resultados Transitados.  

 

 

4. N.º de Clientes Beneficiados por valência 2020 

Indicador Meta Anual Resultado 
Obtido 

Nº global de Clientes  1332 1270 

Nº de clientes apoiados no CRP 834 770 

Nº de Clientes apoiados no CAO 115 116 

Nº de Clientes apoiados no CAR 38 39 

Nº de Clientes apoiados no CRI 206 208 

Nº de Clientes apoiados na VSE 3 2 

Nº de Clientes apoiados na IPI 120  118  

Nº de Clientes apoiados pelo CASIP 16 16 

 

4.1 Conclusão 

Sabemos que vivemos um tempo de mudança, onde é esperado de todos maior rigor, objetividade e 
profissionalismo, enquanto que os apoios são cada vez mais escassos e reduzidos.  

A grande maioria dos objetivos a que nos tínhamos proposto para o ano de 2020 não foram atingidos 
e isso aumenta o nível de exigência nos serviços prestados pelo CEERIA, por forma a aumentar a 
qualidade, a eficiência e a eficácia dos serviços prestados aos beneficiários e às expectativas 
crescentes e cada vez mais diversificadas que a comunidade de nós espera. 

Este balanço menos positivo do ano de 2020, não nos irá fazer baixar os braços na luta contra a 
exclusão, nunca é demais sublinhar que todos juntos conseguiremos chegar mais longe, mesmo que 
seja um pouco mais devagar.  

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 

10 
 

 

4.2 Centro de Apoio aos Serviços e Inclusão Profissional - CASIP  

 

 

Em 2020 o CASIP foi mantendo a sua estrutura com grandes dificuldades económicas. 

A atual Direção constatou que o serviço de Jardinagem estava a dar prejuízo, que a Manutenção não 
necessitava de ser coordenada por esta estrutura, e que a Limpeza devia passar a ser coordenada 
pelo serviço de Economato. Não se verificou, como se desejava, a inclusão na sociedade de pessoas 
com deficiências ou incapacidades (física, mental, auditiva e visual) para viverem experiências em 
contexto real de trabalho.  
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Realizar as manutenções 
dos jardins dos clientes 
externos 

 

An
ua

l 

Manutenção de 
jardins 

 

 

3 clientes bimensais 

3 clientes semestrais 

24 clientes mensais 

 

Dar orçamentos para 
manutenção de jardins  
quando solicitado 

An
ua

l 

Elaboração da folha 
de orçamento  

Envio do orçamento 
para possível cliente 

11 orçamentos dados 

Gestão de serviço: 
realização da programação 
mensal de clientes, realizar 
requisições de materiais e 
equipamentos e apoiar nas 
atividades a desenvolver 

An
ua

l 

Realização de 
reuniões semanais 

48 reuniões 

 Introdução 

 Relatório de atividades 2020 
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Comemoração do dia da 
Árvore em articulação com 
todas as valências, 
realizado na Quinta das 
Freiras. 

An
ua

l 

Comemoração do Dia 
da Árvore 
21/03/2019 

 

Colocação de 
espantalhos. 

Plantação de 2 
árvores. 

Piquenique na Horta 
Biológica com cerca 
de 70 colaboradores 
+ 40 pessoas 
apoiadas. 

Realização da zona verde 
envolvente do Palacete. 

 

 Realização de 
sementeira; 
plantação de árvores, 
e realização de 
canteiro lateral. 

Integrar pessoas apoiadas 
na estrutura. 

An
ua

l 

1 protocolo com CRI  1 PIT com 1 
dia/semana até 
setembro de 2019 e 
com 2 dias/semana 
até dezembro de 
2019. 

368 horas - PIT 

 

Integrar pessoas apoiadas 
na estrutura. 

An
ua

l 

3 protocolos ASU 
com CAO 

3456 horas de ASU 
nos 3 protocolos. 

Se
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o 

de
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Gestão de serviço: 
realização de horários de 
pessoal, realizar 
requisições de materiais e 
equipamentos e apoiar nas 
atividades a desenvolver. 

An
ua

l 

Realização de 
reuniões semanais. 

35 reuniões 
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Integração de pessoas 
apoiadas na estrutura. 

 

6 protocolo AC – CRP 

2 pessoas apoiadas 
em orientação 
vocacional no âmbito 
do IAOQE – CRP 

1 protocolo de 
formação em posto 
de trabalho - CRP 

Total de 9 pessoas 

Inclusão de colaboradores 
com deficiência e/ou 
incapacidade através de 
medidas de reabilitação 
profissional. 

 
1 integração em CEI+ Inicio a 01/08/2019 

Se
rv

iç
o 

de
 S

eg
ur
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ça

 

Organização do Plano de 
Segurança Interno da Sede, 
Residências A e  B e Edifício 
da Quinta das Freiras . 

An
ua

l 

Registo de todas as 
anomalias detetadas;                

Registo dos 
relatórios das 
empresas/técnicos 
certificados. 

Vistorias e registos 
do plano de 
prevenção. 

 

 

1 Vistoria mensal por 
edifício 

 

Ações de formação em 
Medidas de Autoproteção.  

Se
m

es
tr

al
 

Formação Continua Realização de 5 ações 
de formação 
Medidas de 
Autoproteção – 
Formação inicial em 
SCIE para 55 
colaboradores no 
total. 
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Aplicação do questionário 
de consulta aos 
colaboradores 

An
ua

l 

Questionário de 
consulta dos 
colaboradores em 
matéria de SST. 

 

Relatório final do 
tratamento dos 
questionários. 

Aplicado o 
questionário a 65 
colaboradores 

Realização de Simulacros – 
Exercícios práticos para 
testar o plano de 
emergência e evacuação. 

An
ua

l 
Realização de 4 
simulacros nos locais: 
Residência A 
Residência B; Edifício 
Sede e Edifício Qta 
das Freiras. 

Simulacro na 
Residência A: 
Evacuação do edifício 
8 minutos. 

Simulacro na 
Residência B: 
Evacuação do edifício 
5 minutos. 

Simulacro na Sede - 
Castelo: Evacuação 
do edifício 15 
minutos 

Simulacro na Qta das 
Freiras (CAO+LAR): 
Evacuação do edifício 
11 minutos 

 

 

Se
rv

iç
o 

de
 M

an
ut

en
çã

o 

Integrar pessoas apoiadas 
na estrutura. 

An
ua

l 

Protocolos/Acordos 

1 protocolo ASU - 
CAO 

1 dia/semana 

 

Realização/resposta a 
pedidos de 
manutenção/reparação 
dos espaços, 
equipamentos do CEERIA 

An
ua

l 

Pedidos de 
Manutenção  

Requisições de 
serviços e materiais 
externos 

165 Pedidos de 
Manutenção 
resolvidos; 
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4.3 Intervenção Precoce na Infância Ano Letivo 2019/ 2020 

 

 

No ano letivo de 2019/2020 a equipa continuou a procurar melhorar as metodologias e práticas de 
funcionamento desta resposta de modo a torná-las mais eficazes e cada vez mais aproximadas às 
práticas recomendadas em Intervenção Precoce na Infância.  

Foi um ano particularmente desafiante, tendo em conta o surgimento da pandemia e todas as 
mudanças que esta trouxe consigo. A partir do mês de março as intervenções passaram a realizar-se 
à distância através de videochamada, chamadas telefónicas e envio de material de intervenção às 
famílias. Foi uma adaptação inicialmente difícil, sendo a IPI uma resposta que atua em diversos 
contextos, observando a criança no seu ambiente natural, mas rapidamente a equipa e as famílias se 
adaptaram a esta nova realidade, sendo possível realizar um trabalho de proximidade, ainda que à 
distância. As famílias mostraram-se colaborantes e valorizaram o facto de se sentirem apoiadas 
durante este período atípico. As estratégias de intervenção foram adaptadas tendo em conta as 
necessidades da família e criança no contexto vivido no momento. De salientar que durante o período 
de confinamento muitas famílias ficaram mais fragilizadas económica e socialmente, tendo sido 
fundamental a articulação da equipa e/ou famílias com os diversos serviços da comunidade, que 
prontamente agiram no sentido de dar resposta às necessidades identificadas. 

Foram alvo de intervenção e avaliação mais de 120 crianças dos 0 aos 6 anos com alterações nas 
funções ou estruturas no corpo ou com grave risco de vir a manifestar um atraso de desenvolvimento 
devido aos fatores ambientais e biológicos, sendo este apoio articulado com as famílias e contextos 
educativos, presencialmente e através de meios telemáticos. Muito teremos ainda a melhorar nas 
práticas em intervenção precoce, mas o percurso da equipa continua a crescer no sentido de envolver 
cada vez mais os adultos numa intervenção articulada ao nível da consultoria colaborativa, 
promovendo cada vez mais o envolvimento primordial das famílias. 

A equipa tem feito caminho no sentido de adequar a sua prática aos princípios da Intervenção 
Precoce, nomeadamente pela centralidade na família e trabalho transdisciplinar de capacitação junto 
dos agentes educativos da criança, de uma forma que não seja meramente terapêutica. No entanto, 
ainda se constata uma grande necessidade da disseminação desta nova realidade junto da 
comunidade, que aos poucos vai começando a compreender de uma outra forma e uma maior 
apropriação por parte da própria equipa.  

Tem sido crescente o reconhecimento da Intervenção Precoce na comunidade, bem como a 
informação dos agentes educativos e serviços relativamente aos critérios de elegibilidade, embora 
ainda se considere essencial a realização de ações junto da comunidade educativa de forma a 
disseminar e ou esclarecer os procedimentos da equipa e as práticas recomendadas, salientado a 
importância do papel colaborativo entre a equipa e as escolas. Estavam previstas 4 ações a 
desenvolver neste âmbito, mas as mesmas acabaram por não se concretizar devido à situação da 
pandemia.  

Observamos uma comunidade mais consciente da importância de uma intervenção atempada nos 
primeiros anos de vida, sendo que este conhecimento se tem refletido no crescente número de 
sinalizações vindos das mais variadas entidades (hospitais, serviços sociais, jardins-de-infância, 

I Introdução 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 

15 
 

centros de saúde, ipss’s, entre outras) e do aumento do número de referenciações de crianças dos 0 
aos 3 anos, sendo que neste período houve um total de 40 crianças referenciadas.  

Tendo em vista a concretização dos objetivos propostos no Plano de Atividades, a equipa IPI focou o 
seu trabalho nos seguintes aspetos: 

Elaboração dos Planos Individuais de Intervenção Precoce (PIIP’s), seguindo as orientações do SNIPI 
e melhorando a sua elaboração tendo por base as necessidades da criança e famílias, estabelecendo 
objetivos o mais funcionais possível em parceria com a família e restantes intervenientes. Foram 
implementadas algumas alterações na elaboração e avaliação do documento, de forma a torna-lo 
mais prático e responder às orientações do SNIPI. Nos casos novos iniciados, este instrumento passou 
a ser elaborado sempre com a colaboração de 2 técnicos. 

Desenvolver um trabalho de equipa cada vez mais articulado e sustentado nos princípios da 
transdisciplinaridade e uniformizar os procedimentos e linha orientadora das práticas desenvolvidas 
por toda a equipa. 

Envolver as famílias no processo de intervenção e tomadas de decisão, respeitando as suas ideias e 
procurando ajustar os objetivos da intervenção em função das expectativas das famílias, sendo estas 
complementadas com a avaliação técnica. 

Articular com os agrupamentos de escolas e equipas do CRI aquando da transição de crianças para o 
1º Ciclo ou para jardim-de-infância da rede pública, de forma a assegurar uma transição que permita 
o bem-estar da criança, bem como agilizar os recursos necessários. 

Continuaram a ser ajustados os procedimentos na transição em função das novas diretrizes do 
decreto-lei nº 54/2018. Assim, além da reunião geral com agravamentos e CRI’s, realizaram-se 
reuniões com elementos da EMAEI, ELI e família para elaboração do RTP das crianças, reflexão sobre 
medidas a aplicar e elaboração dos RMU.  

Foi também efetuada a ponte entre as equipas CRI e IPI, de forma a identificar as necessidades de 
intervenção de cada criança e ficou prevista a articulação no início do ano letivo seguinte entre os 
técnicos responsáveis de caso para passagem de informação e articulação de estratégias.  

Melhorar o nível de articulação da equipa com os serviços da comunidade e IPSS’s parceiras. 

Dar visibilidade à importância da Intervenção Precoce na nossa comunidade e clarificar os seus 
objetivos e modo de funcionamento através da continuação da implementação de ações de 
sensibilização realizadas diretamente nos serviços da comunidade que desenvolvem a sua ação com 
crianças e famílias em idade pré-escolar. Não houve possibilidade de realizar essas ações durante 
este ano, devido à situação da pandemia, tendo as mesmas de ser adiadas.   

Melhorar progressivamente o funcionamento da valência e garantir a organização processual da 
mesma, tanto nos processos em papel / Dropbox como no sistema informático do SNIPI. 

Melhorar os processos de liderança da reflexão constante e procura de conhecimentos. 

Potenciar o envolvimento da equipa técnica nas atividades institucionais e dinâmica de 
funcionamento do CEERIA.  
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A equipa técnica da IPI foi composta pelos seguintes técnicos: 
1 Psicóloga (tempo inteiro) 
1 Técnica de Serviço Social (tempo inteiro) 
1 Terapeuta da Fala (75% de afetação) 
1 Terapeuta Ocupacional (25% de afetação) 
 

Estes técnicos trabalharam em articulação e colaboração com os 3 docentes do Ministério da 
Educação e Ciência (Agrupamento de Escolas de Cister) e Enfermeira do Ministério da Saúde 
(Unidade de Cuidados na Comunidade de Alcobaça e Nazaré), integrando a Equipa Local de 
Intervenção (ELI) de Alcobaça / Nazaré. 

 

 

No ano letivo de 2019/ 2020 a equipa de Intervenção Precoce prestou apoio nos seguintes contextos 
da comunidade:  

“Arca de Noé” – Fundação Vida Nova 

Centro Cénico da Cela 

Centro de Bem-Estar Infantil de Alcobaça 

Centro de Bem-estar Social da Maiorga 

Centro Escolar da Benedita 

Centro Escolar da Nazaré 

Centro Escolar de Alcobaça 

Centro Escolar do Valado dos Frades  

Centro Social Paroquial da Benedita 

Centro Social Paroquial de Alfeizerão  

Centro Social Paroquial de Turquel 

Centro Social Paroquial do Bárrio 

Centro Social Paroquial do Valado dos Frades 

Fundação Manuel Francisco Clérigo 

Jardim de Infância da Confraria Nossa Senhora da Nazaré 

Jardim de Infância da Ribafria  

Jardim de Infância de Alpedriz 

II Equipa Técnica  

III Contextos de Intervenção e Parcerias 
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Jardim de Infância do Areeiro 

Jardim de Infância de Pataias  

Jardim de Infância dos Carris 

Jardim Escola João de Deus 

O Ninho” – Fundação Maria e Oliveira 

Domicílios (Nos concelhos de Alcobaça e Nazaré) 

 

Foram estabelecidas e reforçadas ao longo das intervenções parcerias informais com vários 
organismos e projetos da comunidade, nomeadamente: 

 

Centro Distrital de Segurança Social de Leiria; 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Alcobaça; 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (CPCJ) da Nazaré; 

Equipa de Rendimento Social de Inserção (RSI) de Alcobaça e Nazaré; 

Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais (EMAT); 

Hospitais da Comunidade (Alcobaça, Caldas da Rainha, Leiria, Lisboa e Coimbra) mediante a 
articulação com as equipas médicas e multidisciplinares das várias especialidades e 
encaminhamentos para consultas e terapias; 

Juntas de Freguesias dos concelhos de Alcobaça e Nazaré (através da disponibilização de espaços e 
infra-estruturas, bem como apoio social para as famílias acompanhadas); 

 

Município de Alcobaça (através da Rede Social, Alcobaça Amiga, Serviços de Ação Social, Gabinete 
de Apoio à Vítima (GAV) e CAJ – apoio psicológico); 

Segurança Social de Alcobaça e Nazaré; 

Unidades de Saúde Familiar (USF) dos concelhos de Alcobaça e Nazaré. 
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A caracterização que se segue apresenta o trabalho efetuado pela valência IPI no ano letivo de 2019/2020, bem como os resultados alcançados.  

Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

Cr
ia

nç
as

 e
 F

am
íli

as
 

Acompanhamento de todas as 
crianças abrangidas pela ELI de 
Alcobaça / Nazaré 

Anual 

- Acompanhamento direto de 
crianças 

- Acompanhamento de 
crianças em regime de 
vigilância 

- Acompanhamento de 
crianças apoiadas pelos 
docentes no âmbito da 
articulação com os mesmos, 
partilha de estratégias e 
avaliação, sempre que 
necessário 

- Acompanhamento de 110 
crianças 

- Acompanhamento direto 
de 41 crianças 

- Acompanhamento de 30 
crianças em regime de 
vigilância  

- Acompanhamento de 39 
crianças em articulação com 
os docentes   

- Total de 125 crianças em 
acompanhamento  

- 44 crianças em 
acompanhamento direto  

- 40 crianças em vigilância 

- 35 crianças apoiadas em 
articulação com os docentes  

Avaliação da elegibilidade das 
crianças e famílias referenciadas para 
a Intervenção Precoce na Infância. 

Anual  

- Avaliar as crianças e famílias 
referenciadas  

Aplicação dos instrumentos 
de avaliação definidos: 
Registo de 1º Contacto, Ficha 
de Caracterização, Anamnese 

- Elaboração de Informação 
de Resposta à Sinalização 

- Avaliação de todas as 
crianças e famílias - 40 

- Elaboração de 40 Registos 
de 1º Contacto 

- Elaboração de 40 Fichas de 
Caracterização; 

- Elaboração de 40 
Anamneses 

 

37 Avaliações efetuadas (3 das 
40 passaram para setembro 
devido à pandemia) 

37 Registos de 1º Contacto 

37 Fichas de Caracterização 

37 Anamneses 

IV Plano de Atividades Ano 2019 / 2020 – Resultados 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

- Informação de resposta à 
sinalização - 40 

- Identificação da 
elegibilidade das crianças -
previsão de 30 crianças 
elegíveis 

 

3 Relatório Elaborados (por 
decisão da equipa só sã feitos 
relatórios de resposta para 
crianças não elegíveis, para as 
restantes é logo elaborado o 
PIIP, 2 das crianças não elegíveis 
foram encaminhadas para outros 
organismos) 

35 Crianças Elegíveis 

Aplicação de Entrevistas com Base 
nas Rotinas (EBR) às famílias dos 
casos iniciados neste ano letivo. 

Anual 

- Aplicar a EBR às famílias; 

- Recolha das preocupações/ 
necessidades sentidas pela 
família. 

- Aplicar a EAPERE às 
educadoras; 

- Recolha das preocupações/ 
necessidades sentidas na 
escola. 

- Aplicação de 30 EBR’s 

- Aplicação de 28 EAPERE’s 

 

- Foram elaboradas 21 EBR’s 

- Foram aplicadas 21 EAPERE’s 
(em alguns casos de vigilância 
não foi necessária aplicação das 
entrevistas) 

Elaboração e Reformulação dos 
Planos Individuais de Intervenção 
Precoce (PIIP)  

Anual 

 

- Sintetização da informação 
relativa à criança e família  

- Elaboração de 15 PlIP’s, 
envolvendo os 
intervenientes significativos 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

- Definição dos objetivos de 
intervenção, de forma 
funcional e com base nas 
preocupações/ necessidades 
da família e educadoras  

- Avaliar os resultados 
obtidos;        - Rever e 
reestruturar os PIIP’s; 

no processo educativo da 
criança (novos casos). 

- Reformulação PIIP’s de 
continuidade 26 

- Elaboração de 30 PIIP’s de 
vigilância  

- Avaliação dos 41 PIIP’s de 
acordo com os prazos 
definidos 

- Foram elaborados 18 novos 
PIIP’s, envolvendo os vários 
intervenientes  

- Foram reformulados 26 PIIP’s 
(casos de continuidade) 

- Foram elaborados 10 PIIP’s de 
vigilância 

- Foram avaliados 41 PIIP’s 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

Desenvolver respostas de 
acompanhamento técnico, tendo por 
base os princípios da Intervenção 
Precoce, de forma a dar respostas às 
necessidades reais das crianças e 
famílias. 

Anual 

Acompanhamento de 
crianças e famílias em 
domicílio ou contexto 
educativo, tendo em vista o 
cumprimento dos objetivos 
estabelecidos no PIIP 

Intervenções dos Técnicos: 

 

- Psicologia:  

15 crianças/ famílias em 
intervenção direta 

9 crianças em vigilância  

 

- Terapia da Fala: 

13 crianças/ famílias em 
intervenção direta 

10 crianças em vigilância  

 

- Terapia Ocupacional: 

3 crianças/ famílias em 
intervenção direta 

13 crianças em vigilância  

 

- Serviço Social: 

 

 

Intervenções dos Técnicos: 

- Psicologia:  

14 crianças/ famílias –
intervenção direta 

8 crianças/ famílias – vigilância 

 

- Terapia da Fala: 

13 crianças/ famílias –
intervenção direta 

9 crianças/ famílias – vigilância 

 

- Terapia Ocupacional: 

3 crianças/ famílias –
intervenção direta 

13 crianças/ famílias – vigilância 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

10 crianças/ famílias em 
intervenção direta 

12 crianças em vigilância 

 

- Serviço Social: 

12 crianças/ famílias –
intervenção direta 

12 crianças/ famílias – vigilância 

Elaboração de Relatórios Técnico 
Pedagógicos (RTP’s) de crianças que 
transitam para o 1º ciclo 

2.º Semestre 
(Janeiro a Maio de 
2020) 

- Avaliação das crianças em 
articulação com o respetivo 
agrupamento 

- Elaboração de 13 
Relatórios Técnico-
Pedagógicos (RTP) 

13 RTP’s elaborados 

13 Reuniões realizadas  
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

- Elaboração de Relatório 
Técnico Pedagógico  

- Reunião com intervenientes 
e família para conclusão e 
subscrição do RTP 

- Realização de 13 reuniões 

Assegurar as diligências necessárias 
para a transição das crianças da ELI 
para o 1º Ciclo 

2.º Semestre 
(Fevereiro a Agosto 
de 2020) 

- Elaboração e aplicação dos 
Planos de Transição  

- Elaboração da 
documentação e pedidos de 
apoio necessários para a 
transição (pedido de apoios 
CRI / apoios educativos, 
relatórios de transição)  

- Entrega da documentação 
nos agrupamentos 

Acompanhamento da 
transição de 24 crianças 
para o 1º Ciclo (elaboração 
dos planos, realização de 
reunião com docentes e 
entrega de documentos) 

 

Transitaram 25 Crianças para o 
1º ciclo 

Foram concluídos 25 Processos 
de transição 

Foram entregues 25 Processos 
nos agrupamentos e equipas de 
acompanhamento (CRI) 

Distribuição de brinquedos, roupas e 
utilidades angariados ao longo da 
Campanha de Brinquedos e 
posteriormente 

Anual 

- Divisão e organização de 
brinquedos e roupas 

- Distribuição pelas crianças e 
famílias de acordo com a 
necessidade 

Entrega dos materiais 
angariados a pelo menos 20 
crianças / famílias 

Foram abrangidas cerca de 18 
crianças/ famílias  
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

Realização de Encontros de Pais da ELI
Anual  

(Um por semestre) 

- Elaboração de Convites para 
todos os pais das crianças 
acompanhadas pela ELI 

- Realização de 1 reunião de 
pais anual tendo em vista a 
divulgação do funcionamento 
da ELI, partilha entre pais, 
discussão de temáticas e 
elaboração de soluções para 
problemas comuns 

 

 

- Realização de 1 encontro 
de Pais 

 

- Abrangência de pelo 
menos 10 pais em cada 
encontro 

Devido à situação da pandemia, 
não foi possível realizar o 
Encontro de Pais que está 
planeado 

Aplicação dos questionários de 
avaliação às famílias de crianças 
apoiadas pela IPI  

2.º Semestre (Julho 
de 2020) 

Aplicação dos Questionários 
de Avaliação de Satisfação 

- Avaliação do grau de 
satisfação das famílias, 
relativamente à prestação 
de serviços 

- Abranger, pelo menos, 
75% das famílias inquiridas 

 

- Grau médio de satisfação das 
famílias – 84.1 %  

- % Famílias inquiridas – 95% 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 
Co

la
bo

ra
do

re
s 

/ T
ra

ba
lh

o 
em

 E
qu

ip
a 

Reuniões semanais de ELI (todas as 4ª 
feiras) 

Anual 

- Análise das novas Fichas de 
Referenciação 

- Aplicação dos Critérios de 
Elegibilidade 

- Discussão de casos 
acompanhados  

- Tratamento de assuntos 
relacionados com a dinâmica 
de funcionamento da ELI 

- Participação em 40 
reuniões de ELI; 

 

- Elaboração de uma ata 
com as principais decisões 
tomadas. 

Foram realizadas 41 reuniões, 
com as respetivas atas 
elaboradas 

Analise e discussão de PIIP’s em 
equipa 

Anual 

- Análise e discussão de PIIP’s 

- Elaboração de objetivos de 
intervenção e estratégias em 
equipa 

- Análise e discussão de 30 
PIIP’s 

Foram discutidos 5 PIIP’s 

Nota: este objetivo tornou-se um 
pouco ambicioso, tendo em 
conta a quantidade de assuntos 
a discutir em cada reunião  
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

Aquisição de conhecimentos através 
da participação em Formações e 
Encontros de Reflexão na área da 
Intervenção Precoce na Infância ou 
área de intervenção de cada 
profissional 

Anual 

- Inscrição dos colaboradores 
nas formações  

- Apresentação dos 
conhecimentos adquiridos à 
equipa 

- Atualização e reciclagem 
de conhecimentos  

- Aplicação dos 
conhecimentos adquiridos 
nas intervenções 

- Cada colaborador deverá 
participar em pelo menos 1 
formação 

 

Foi proposta a participação da 
equipa no VI Encontro de IPI da 
região de Lisboa e Vale do Tejo, 
mas este acabou por não 
acontecer devido à pandemia 

1 colaboradora participou na 
formação em Recusa e 
Seletividade Alimentar: A 
Abordagem do Terapeuta da 
Fala. 

1 colaboradora participou na 
ação sobre o Projeto Adélia –
Parentalidade Positiva  

 

N.º formações frequentadas - 2 

N.º Colaboradores que 
frequentaram formações - 2 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

Participação em eventos organizados 
pelo CEERIA  

Anual 

Participação e cooperação 
dos colaboradores nas 
diversas atividades 
promovidas pela instituição. 

Envolvimento da equipa nos 
eventos institucionais 

Participação dos 
colaboradores em pelo 
menos 2 eventos 
institucionais 

N.º Eventos em que os 
colaboradores participaram – 1 

(Festejos do aniversário do 
CEERIA / Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência) 

G
es

tã
o 

da
 

Va
lê

nc
ia

 

Organização e atualização dos 
processos individuais da criança e 
família do dossier 

 

 

Anual 

- Organizar os processos 
individuais de acordo com as 
orientações do SNIPI e da 
instituição 

35 Processos organizados e 
atualizados com a 
documentação obrigatória 

35 processos organizados e 
atualizados no dossier 

 

Organização e atualização dos 
processos individuais da criança e 
família na Dropbox 

Anual 
- Colocar todos os 
documentos elaborados em 
suporte digital na Dropbox 

35 Processos organizados e 
atualizados com a 
documentação obrigatória 

44 processos organizados e 
atualizados na DropBox 

Introdução dos processos da criança / 
família na plataforma informática do 
SNIPI 

Anual 

- Abertura dos processos na 
plataforma informática do 
SNIPI 

- Inserção dos dados em cada 
processo 

60 processos introduzidos 
na plataforma informática 
do SNIPI 

60 de processos inseridos na 
plataforma 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 
Pa

rc
er

ia
s 

in
te

rn
as

  

Articulação com a equipa CRI de 
modo a efetuar a passagem dos casos 
e promover a reflexão técnica  

Setembro / Outubro 
de 2020 

- Promoção de reuniões entre 
os técnicos das equipas CRI e 
IPI de forma a garantir a 
passagem de informação e 
reflexão técnica 

- Partilha de documentação 
na pasta da Dropbox comum 

1 Reunião entre as equipas 
CRI e IPI 

1 Reuniões com a equipa CRI 

(Os técnicos articularam entre 
sino inicio do ano letivo, de 
forma a existir partilha de 
informação e reflexão técnica) 

Articulação entre a equipa IPI e CRI 
para agilização de pedidos de apoio / 
transição de casos  

Maio de 2020 

- Reunião de articulação entre 
as coordenadoras da valência 
de forma a sinalizar as 
necessidades de apoio das 
crianças do IPI que transitam 
para o 1º ciclo 

- Preenchimento das grelhas 
dos apoios por agrupamentos

1 Reunião entre as 
coordenadoras das 
valências 

1 Reunião entre coordenadoras 
das duas valências  
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 
Pa

rc
er

ia
s e

xt
er

na
s  

Divulgação do funcionamento da 
Intervenção Precoce na Infância junto 
da comunidade educativa 

Anual 

Realização de Ações de 
divulgação da Intervenção 
Precoce na Infância junto dos 
agrupamentos de escolas da 
área de abrangência 

(profissionais – educadores 
de infância, técnicos, 
docentes de EE, EMAEI…) 

Realização das ações de 
divulgação dirigidas às 
seguintes entidades: 

- Agrupamento de Escolas 
da Nazaré 

- Agrupamento de Escolas 
de Cister 

- Agrupamento de Escolas 
da Benedita 

- Agrupamento de Escolas 
de S. Martinho + CSP de 
Alfeizerão + Centro Cénico 
da Cela 

As ações foram adiadas devido à 
situação da pandemia 

 

Serão reagendadas assim que 
possível, pois continuam a ser 
ações de grande importância  

Articulação com os agrupamentos de 
escolas e CRI’s tendo em vista a 
agilização das transições para o 1º 
ciclo 

2.º Semestre (Abril/ 
Maio de 2020) 

- Realização de uma reunião 
com o coordenador do 1º 
ciclo / direção, equipa da 
EMAEI, Educação Especial, 
bem como coordenador do 
CRI, tendo em vista dar a 
conhecer os casos que irão 
transitar e agilizar 
procedimentos / recursos  

1 Reunião com cada 
agrupamento de escolas e 
respetivos CRI’s - 4 

4 Reuniões com os 
agrupamentos e CRI 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultado Esperado Resultado Alcançado 

Melhoria no trabalho de articulação 
com as Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) 

1º Semestre 
(novembro de 2020) 

- Realização de reuniões de 
articulação, reflexão e 
partilha com as CPCJ da área 
de abrangência  

- Definição conjunta de 
procedimentos aquando do 
acompanhamento de casos 
em parceria  

- 1 Reunião com a CPCJ de 
Alcobaça  

- 1 Reunião com a CPCJ da 
Nazaré 

1 Reuniões com as CPCJ 

 

(Não foi realizada reunião formal 
com a CPCJ da Nazaré e a ELI, 
mas tem existido partilha e 
reflexão pontualmente) 

Aplicação dos Questionários de 
Avaliação de Satisfação às entidades 
parceiras  

2º Semestre (Junho)
Aplicação dos Questionários 
de Avaliação de Satisfação às 
entidades parceiras 

- Avaliação do grau de 
satisfação das entidades 
parceiras, relativamente à 
prestação de serviços da 
equipa do CEERIA  

- Abranger 100% das 
entidades inquiridas 

Grau médio de satisfação das 
entidades parceiras – 84,4 % 

100% entidades parceiras 
inquiridas 
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2. MAPA RESUMO DE INDICADORES DO IPI 2019/2020: 

Indicadores  Meta Anual 
Resultado 
Final 

Nº Total de crianças em apoio 110* 125 

Nº de crianças em apoio direto 41* 44 

Nº de crianças em vigilância 30* 40 

N.º de Crianças em articulação com docentes da ELI 39* 35 

Nº de Avaliações efetuadas 40 44 

Nº Registos de 1º Contacto 40 37 

Nº de Fichas de Caracterização 40 37 

Nº de Anamneses 40 37 

Nº de Relatório Elaborados 40 3 

N.º de Crianças Elegíveis 30 35 

Nº de EBR’s aplicadas 30 21 

Nº de EAPERE’s aplicadas 28 21 

Nº de novos PIIP’s elaborados e subscritos 15 18 

Nº de PIIP’s reformulados e subscritos 26 26 

Nº de PIIP’s Vigilância 30 10 

Nº de PIIP’s Avaliados 41 41 

Nº de crianças/ famílias 
em intervenção por 
técnico 

Psicologia – intervenção direta 15 14 

Psicologia 9 8 

Terapia da Fala – intervenção 
direta 

13 3 

Terapia da Fala - vigilância 10 9 

Terapia Ocupacional – 
intervenção direta 

3 3 

Terapia Ocupacional - Vigilância 13 13 

Serviço Social – intervenção direta 10 12 

Serviço Social - vigilância 12 12 

Nº de RTP’ 13 13 

Nº de Reuniões 13 13 
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Indicadores  Meta Anual 
Resultado 
Final 

Nº de Crianças Transitadas 24 25 

Nº de Processos concluídos  24 25 

Nº de processos entregues 24 25 

Nº de crianças/ famílias abrangidas 20 18 

Nº de Encontros realizados (Encontro de Pais) 1 0 

Nº médio de presenças de pais por encontro (Encontro de 
Pais) 

10* 0 

Grau médio de satisfação das famílias (%) 75% 84,1% 

% de Famílias inquiridas 75% 95% 

Nº de Reuniões de ELI realizadas 40 41 

Nº de PIIP’s discutidos 30 5 

N.º formações frequentadas pelos técnicos 1 2 

N.º Colaboradores que frequentaram as formações  4 2 

N.º Eventos em que os colaboradores participaram  2 1 

Nº de processos organizados e atualizados no dossier 35 35 

Nº de processos organizados e atualizados na DropBox 35 44 

Nº de processos inseridos na plataforma 60 60 

Nº de Reuniões com a equipa CRI 1 1 

Nº de Reuniões entre coordenação  1 1 

Nº Ações na área da Educação 4 0 

Nº de Reuniões com os agrupamentos e CRI 4 4 

Nº de Reuniões com as CPCJ 2 1 

Grau médio de satisfação das entidades parceiras 75% 84% 

% Entidades de parceiros inquiridos 100% 100% 
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O Grau de concretização do Plano de Atividades referente ao ano de 2019/2020 é de 77 %.  

4.4 Centro de Recursos para a Inclusão Ano Letivo 2019/ 2020 

 

 

O trabalho desenvolvido pelo Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) no ano letivo 2019/2020 
teve na sua base a preocupação de dar passos no caminho da visão do CEERIA “O CEERIA quer 
ser uma referência no Apoio às Pessoas com Deficiências ou Incapacidades na sua construção 
como Cidadãos de pleno direito”, assim como reforça a sua missão, como recurso específico 
existente na comunidade, acreditado pelo Ministério da Educação, de promotor da Inclusão. 

 

A fundamentação deste projeto prende-se assim com a ambição de consolidar o seu caminho 
numa relação de parceria entre as escolas e estruturas da comunidade com recursos 
especializados e potencial para apoiar o desenvolvimento das escolas na implementação de 
políticas e de práticas de educação inclusiva. Como? Complementando as respostas escolares 
com intervenções/práticas essenciais à facilitação do pleno desenvolvimento destas 
crianças/jovens de forma a potenciar as suas capacidades de aprendizagem e contribuir para a 
melhoria da sua funcionalidade, por um lado. Por outro, começar a direcionar o foco e/ou 
objetivo central da nossa intervenção para a melhoria dos níveis de participação das 
crianças/jovens apoiados nos diferentes contextos educativos. O compromisso mantém-se com 
a construção de uma escola inclusiva, uma escola na qual todos os alunos têm oportunidade de 
realizar aprendizagens significativas e na qual todos são respeitados e valorizados, uma escola 
que corrige assimetrias e que desenvolve ao máximo o potencial de cada um. Além disso, 
continuar a construir uma leitura compreensiva e una de todo o percurso escolar e, desta forma, 
permitir que, terminado este percurso, haja um enquadramento ajustado a cada aluno, seja ele 
direcionado para o prosseguimento de estudos ou ainda a transição para uma estrutura de 
formação profissional ou de centro de atividades ocupacionais. Todos os Planos de Ação, 
protocolados com os 3 agrupamentos de escolas do concelho de Alcobaça, com o Agrupamento 
de Escolas de Porto de Mós e o Externato Cooperativo da Benedita, refletem uma metodologia 
de ação centrada na melhoria da funcionalidade dos alunos, otimizando as suas aprendizagens 
e os seus níveis de participação nos diferentes contextos educativos; nas intervenções 
diferenciadas e com enfoque nos diferentes ambientes da escola; na redução ou eliminação das 
barreiras que se colocam à aprendizagem (acesso ao currículo), à pertença à escola e à 
participação na vida escolar; no apoio ao desenvolvimento dos processos de transição para a 
vida pós-escolar; no  trabalho colaborativo visando a capacitação da equipa educativa. 
Assumem-se práticas consentâneas com o novo regime jurídico-legal da Educação Inclusiva, DL 
54/2018 e com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por 
Portugal em 2009. 

 

IV Grau de Concretização do Plano de Atividades 

I Introdução 
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Considerando as candidaturas anuais estabelecidas, o CEERIA, no âmbito do CRI, protocolou 
planos de ação com cada uma das seguintes entidades:  
Agrupamento de escolas de Cister - Alcobaça  
Agrupamento de escolas da Benedita 
Agrupamento de escolas de São Martinho do Porto 
Agrupamento de Escolas de Porto de Mós 
Externato Cooperativo da Benedita 
 

 

A equipa técnica do CRI, para o referido ano letivo, foi composta por: 
3 Psicólogas  
2 Terapeutas da Fala  
1 Fisioterapeuta e Hidroterapeuta 
1 Fisioterapeuta 
2 Terapeutas Ocupacionais 
1 Técnica Social de Mediação 
 
Apresenta-se distribuída, semanalmente, de acordo com o seguinte quadro: 

Quadro I. 

Técnico/ 
Agrupame
nto  

Psi
c. 

Hora
s 

T.F. 
Hora
s 

Fisi
o 

Hora
s 

T.O
. 

Hora
s 

Hidr
o 

Hora
s 

TS
M 

 

Hora
s 

Cister 2 26,5 1 27,5 2 7,5 2 
16,7
5 

1 4 1 9,5 

São 
Martinho 
do Porto 

1 6,5 1 5,5 0 0 1 2 0 0 1 5 

Benedita 
1 13,5 1 

11,7
5 

1 1,5 1 4,25 0 0 0 0 

Porto de 
Mós 

2 
23,7
5 

1 
10,2
5 

1 2,75 1 3 0 0 1 6 

ECB 0 0 1 3,83 1 3,5 0 0 0 0 1 3 

 

II Parcerias Constituídas 

III Equipa Técnica do CRI 
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1. QUADRO DE OBJETIVOS: 

 

 

Decorrente do objetivo geral exposto, apresentamos os seguintes resultados relativos ao letivo 2019/2020: 

Domínio Objetivo Temporalidade 
Atividades/  

Iniciativas 
Resultado Esperado Resultado Alcançado 

Al
un

os
 

1. Construir um Plano de 
Intervenção 

Até 31 de dezembro 
de 2019 

1.1. Entregar/realizar em cada 
Agrupamento um Plano de 
Intervenção por aluno apoiado 

 200 Planos de Intervenção 
entregues/realizados nos 
Agrupamentos de Escolas 

Foram entregues 200 planos de 
intervenção, cumprindo-se a meta 
inicialmente prevista. 

2. Desenvolver apoios 
especializados em contexto 
escolar 

 

 

Entre outubro e 
junho 

2.1. Dinamizar as intervenções 
especializadas de cada criança/ 
jovem, cumprindo as horas 
aprovadas pela DGEstE 

 

 

 

 

2.2. Desenvolver intervenções 
individuais 

 

200 alunos acompanhados 

 

 

 

 

 

 

106 intervenções individuais 

 

 

Foram acompanhados 340 alunos. 
Ao número inicialmente previsto 
acrescem os alunos que 
beneficiaram de intervenção em 
turma e alunos abrangidos pelo 
projeto "Balancé das Letras. A este 
nível verificou-se uma taxa de 
concretização de 170%., 
superando substancialmente a 
meta prevista. 

 

Desenvolveram-se 105 
intervenções individuais.  

IV Plano de Atividades Ano 2019 / 2020 – Resultados 
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Domínio Objetivo Temporalidade 
Atividades/  

Iniciativas 
Resultado Esperado Resultado Alcançado 

 

2.3. Desenvolver intervenções 
diferenciadas nos contextos 
naturais  

 

 

 

 

 

 

2.4. Avaliar os resultados obtidos 
no decurso das intervenções 
trimestralmente 

71 intervenções de grupo 

32 intervenções de turma 

45 intervenções no 
recreio/refeitório/outros 

 

 

 

7393 sessões realizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano desenvolveram-
se 80 intervenções de grupo, 31 
intervenções turma, 46 
intervenções 
recreio/consultoria/PIT, o que 
perfaz um valor de 157 
intervenções diferenciadas, 
superando ligeiramente a meta 
prevista, com uma taxa de 
concretização de 106%. 

 

Foram realizadas 6543 sessões de 
intervenção técnica. O desvio 
entre o número de sessões 
realizadas e o valor esperado 
como meta anual remete para a 
não realização de sessões devido 
a: participação em atividades 
escolares, doença, consulta 
médica, exames médicos, estágio, 
formação, suspensão das 
atividades letivas devido ao Covid-
19, baixa médica da terapeuta 
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Domínio Objetivo Temporalidade 
Atividades/  

Iniciativas 
Resultado Esperado Resultado Alcançado 

 

 

 

 

 

425 relatórios de 
monitorização entregues no 
final do 1º, 2º e 3º trimestre 

 

 

 

26 relatórios de avaliação 
diagnóstica em referenciação 

 

 

72% dos objetivos do Plano 
de Intervenção alcançados 

 

ocupacional, suspensão do projeto 
"Sentidos", a reestruturação do 
projeto Balancé no que toca à 
periodicidade das sessões, greve 
função pública, formação, 
transferência/saída de dois 
alunos. A taxa de concretização 
atingida é de 89%. 

 

Foram entregues 462 relatórios de 
monitorização no final do 1º, 2º e 
3º trimestre. O valor obtido é 
superior à meta prevista, com uma 
taxa de concretização de 109%,  

 

Foram entregues 27 relatórios de 
avaliação diagnóstica em 
referenciação, atingindo uma taxa 
de concretização de 104%.  

 

Tendo em conta a situação 
pandémica e a impossibilidade de 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 

38 
 

Domínio Objetivo Temporalidade 
Atividades/  

Iniciativas 
Resultado Esperado Resultado Alcançado 

 manter o procedimento de 
avaliação de resultados, o mesmo 
foi substituído por questionários 
de satisfação preenchidos por 
famílias, alunos e docentes. Os 
resultados são os seguintes: AE 
PM - Muito satisfeito, AE BENE -
Muito satisfeito, AE SMP - Muito 
satisfeito, ECB - Muito satisfeito. 

3. Apoiar o 
desenvolvimento dos 
processos de transição para 
a vida pós-escolar  

 

setembro a julho 3.1. Organizar/implementar os 
objetivos de intervenção com base 
nas informações dos documentos 
do aluno (RTP, PEI, PIT) e 
informações recolhidas junto dos 
alunos, famílias e docentes 

3.2. Estabelecer protocolos com 
serviços e instituições com vista à 
implementação de atividades de 
transição 

 

3.3.Preparação/ Encaminhamento 
para o prosseguimento de 
estudos, integração profissional 

27 alunos em protocolo para 
atividades de apoio à 
transição 

 

 

14 alunos que terminam a 
escolaridade obrigatória 

Foram acompanhados 27 alunos 
em protocolo de atividades de 
apoio à transição.  

 

 

11 alunos terminaram a 
escolaridade. A diferença entre a 
meta prevista e os resultados 
obtidos, remete para a decisão de 
continuidade de estudos no 
ensino secundário, por parte de 3 
alunos e respetivas famílias. A taxa 
de concretização é de 79%. 
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Domínio Objetivo Temporalidade 
Atividades/  

Iniciativas 
Resultado Esperado Resultado Alcançado 

e/ou centros de atividades 
ocupacionais 
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Domínio Objetivo Temporalidade 
Atividades/  

Iniciativas 
Resultado Esperado Resultado Alcançado 

Fa
m

íli
as

 

4. Desenvolver ações de 
apoio/articulação às 
famílias 

setembro a junho 4.1.  Realizar contatos e/ou 
reuniões com as famílias dos 
alunos apoiados dos 5 
Agrupamentos de Escolas 
abrangidos 

236 contatos/reuniões com 
famílias 

 

Foram realizados 593 
contactos/reuniões com famílias, 
ultrapassando substancialmente 
os valores inicialmente previstos, 
com uma taxa de concretização de 
251%. O reforço do apoio e 
articulação com as famílias deveu-
se aos seguintes fatores: a 
utilização da primeira semana de 
início do Plano de Ação para 
reuniões; a introdução de tempo 
para trabalho colaborativo no 
horário de algumas técnicas; 
utilização do tempo de sessão dos 
alunos para a realização de 
algumas reuniões; a suspensão 
das atividades letivas presenciais e 
a necessidade de auscultar as 
famílias quanto à modalidade de 
intervenção que consideravam 
mais adequada às necessidades 
dos seus educandos e recursos 
disponíveis;  a maior aproximação 
às famílias devido às intervenções 
à distância. 
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Pa
rc

er
 

5. Desenvolver ações de 
apoio à comunidade escolar

outubro a julho 5.1. Articulação com docentes dos 
alunos apoiados dos 5 
Agrupamentos de Escolas 
abrangidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 reuniões/contatos com 
docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram realizadas 1040 reuniões 
/contatos com docentes, o que 
superou substancialmente a meta 
prevista, com uma taxa de 
concretização de 277%. Para tal 
contribuíram vários fatores: a 
utilização da primeira semana do 
Plano de Ação para reuniões; a 
introdução de tempo para 
trabalho colaborativo no horário 
de algumas técnicas; a 
necessidade de planeamento 
conjunto das atividades a 
desenvolver devido a diferentes 
modalidades de intervenção; a 
possibilidade de se utilizar o 
tempo de sessão dos alunos para a 
realização de algumas reuniões; a 
importância de articulação 
contínua no âmbito dos PITs; a 
necessidade de articulação com os 
docentes para definição de 
horários após a suspensão das 
atividades letivas e partilha de 
informação sobre os alunos e 
respetiva intervenção do CRI. 
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Domínio Objetivo Temporalidade 
Atividades/  

Iniciativas 
Resultado Esperado Resultado Alcançado 

 

  5.2. Realização de ações nas 
Escolas de acordo com as 
necessidades identificadas 

14 ações 

 

Foram realizadas 16 ações em 
vários domínios/áreas: 
estimulação sensorial e 
motricidade fina; relacionamentos 
interpessoais positivos; 
competências de comunicação; 
participação e inclusão; 
competências de cooperação, 
respeito e interajuda; 
competências de compreensão e 
expressão oral. A taxa de 
concretização é de 114%. 

 

6.Articulação com os 
Agrupamentos de Escolas e 
IPI para identificação das 
necessidades de 
intervenção do CRI 

 6.1 Realização de reuniões com a 
valência IPI e Agrupamentos de 
Escolas 

3 reuniões Foram realizadas 3 reuniões. 
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7. Cooperação institucional 
para a candidatura, 
implementação e 
monitorização dos Planos 
de Ação 

 setembro a julho 7.1.Realizar reuniões para a 
distribuição das horas aprovadas 
pelas intervenções técnicas e 
construção dos horários dos 
respetivos técnicos 

 

7.2. Realizar reuniões 
institucionais, entre o CEERIA e 
cada um dos 5 Agrupamentos de 
Escola, no início, no meio e no final 
do ano letivo 

 

 

7.3 Elaboração de uma 
candidatura para o Plano de Ação 
do CRI com cada um dos 
Agrupamentos de Escola, relativa 
ao ano letivo seguinte 

10 horários aprovados e 
atribuídos 

 

 

 

15 reuniões institucionais 
realizadas 

 

 

 

 

 

 

5 Planos de Ação submetidos 
em candidatura para a 
DGEsTE  

Foram aprovados e atribuídos 10 
horários, tal como previsto.  

 

 

 

 

 

Foram realizadas 8 reuniões 
institucionais, o que remete para 
uma taxa de concretização de 
53%. Devido à situação pandémica 
e às restrições associadas, não foi 
possível realizar todas as reuniões 
previstas. 

Foram elaborados 5 Planos de 
Ação em conjunto com os 
Agrupamentos de Escolas/Escolas 
para identificação das 
necessidades e planeamento do 
próximo ano letivo ao nível dos 
apoios do CRI. 
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Domínio Objetivo Temporalidade 
Atividades/  

Iniciativas 
Resultado Esperado Resultado Alcançado 

 

8. Acompanhamento e 
coordenação da equipa 
técnica do CRI 

 

 

 

setembro a julho 8.1 Realização de reuniões de 
equipa do CRI 

4 Reuniões da equipa técnica 
do CRI 

 Foram realizadas 12 reuniões, o 
que superou substancialmente a 
meta prevista, com uma taxa de 
concretização de 300%. Devido à 
situação de suspensão das 
atividades letivas, foi necessário 
manter uma articulação estreita 
entre os vários elementos da 
equipa, de forma a preparar e 
monitorizar a implementação das 
intervenções à distância.  
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2. MAPA RESUMO DE INDICADORES DO CRI 2019/2020: 

Indicadores  Meta 
anual 

19/20 

Resultado 
alcançado 

19/20 

Resultado 
alcançado 

18/19 

Variação 

18/19  
19/20 

N.º de planos de intervenção entregues 200 200 273 37% 

Nº de alunos acompanhados  200 340 349 3% 

Nº de sessões efetuadas 7393 6543 5905 10% 

Nº intervenções individuais 106 105 130 24% 

Nº intervenções grupo 71 80 69 14% 

Nº intervenções turma 32 31 25 19% 

Nº intervenções recreio/refeitório/outros 45 46 48 26% 

Taxa de concretização das sessões 91% 89% 87% 26% 

Nº de relatórios entregues no final de cada 
trimestre 

425 462 610 
32% 

Nº de relatórios de avaliação diagnóstica em 
referenciação 

26 27 68 
152% 

Taxa de concretização dos objetivos do plano 
de intervenção 

72% 
Muito 
satisfeito* 

71% 
n.a. 

Nº de alunos inseridos e acompanhados em 
atividades de transição pós-escolar 

27 27 39 
44% 

Nº de alunos que terminam a escolaridade 
obrigatória 

14 11 14 
27% 

Nº de reuniões/contactos famílias 236 593 338 43% 

Nº de reuniões/contactos docentes 375 1040 724 30% 

Nº Ações nas Escolas 14 16 49 206% 

Nº de horários aprovados e atribuídos 10 10 10 0% 

Nº de reuniões institucionais realizadas 15 8 15 88% 

Nº de planos de ação submetidos em 
candidatura à DGE 

5 5** 5* 
0% 

Nº de Reuniões IPI/CRI/AEs 3 3 *** n.a. 

Nº de Reuniões da equipa técnica do CRI 4 12 6 50% 
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* Tendo em conta a situação pandémica e a impossibilidade de manter o procedimento de 
avaliação de resultados, o mesmo foi substituído por questionários de satisfação preenchidos 
por famílias, alunos e docentes. 

**Apesar de não ter existido plataforma formal de candidatura por parte da DGEstE, o 
levantamento/identificação dos alunos a apoiar foi realizado com cada Agrupamento/Escola. 

***Este indicador só foi incluído a partir do ano letivo 19/20 (inclusive) 

 

Avaliação: 

Em termos de avaliação global cremos que o desempenho do CRI, no ano letivo que terminou, 
foi globalmente muito positivo. Para nos ajudar nesta compreensão acrescentamos duas 
colunas ao gráfico anterior, uma com os valores relativos ao ano letivo 2019/2020 e outra com 
o resultado da variação entre o ano a que se reporta este relatório e o anterior. Ao longo do 
ano, foi necessário manter um grande esforço de ajustamento entre os objetivos traçados 
enquanto missão do Centro de Recursos para a Inclusão e a necessidade urgente de consolidar 
novas práticas de intervenção mais concordantes com o novo regime educativo legal, com as 
condições existentes que o financiamento atribuído a cada Agrupamento de Escolas/Escolas 
parceiros permitiu. Como facilmente podemos constatar, a equipa mostrou uma evolução muito 
positiva na maioria dos indicadores. Para este facto contribuíram vários fatores, 
nomeadamente:  

- a capacidade para ir ao encontro das necessidades manifestadas pelos agrupamentos no que 
respeita ao número de alunos que necessitavam de acompanhamento, existindo uma definição 
mais ajustada no que respeita aos alunos a apoiar, às modalidades de intervenção a 
implementar e respetiva distribuição; 

- o esforço de toda a equipa em aumentar significativamente a articulação e contactos com as 
famílias e docentes dos alunos apoiados, apesar do pouco tempo atribuído nos seus horários 
para essa articulação. A maior articulação contribuiu para uma maior aproximação ás famílias, 
promovendo igualmente um envolvimento mais ativo das mesmas na definição de objetivos e 
estratégias. A este nível, a situação pandémica que todos atravessámos, com a consequente 
suspensão das atividades letivas presenciais, impulsionou ainda mais os contactos com as 
famílias. Tal deveu-se não só à necessidade de auscultar as famílias quanto à modalidade de 
intervenção que consideravam mais adequada às necessidades dos seus educados e recursos 
disponíveis, como também à necessidade e possibilidade de uma articulação mais próxima e 
contínua durante as intervenções à distância. Esta maior aproximação foi considerada uma 
grande mais valia por parte das famílias, como também por parte das técnicas. No que respeita 
à articulação com os docentes, a mesma continuou a possibilitar a maior participação das 
técnicas na definição das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, assim como criou 
momentos de planeamento conjunto de intervenções e atividades a desenvolver nos vários 
contextos em que os alunos participam. Naturalmente que a situação pandémica também 
impulsionou o aumento do número de contactos, tendo em conta a a necessidade de articulação 
com os docentes para definição de horários após a suspensão das atividades letivas e partilha 
de informação sobre os alunos e respetiva intervenção do CRI; 

- o esforço e disponibilidade contínua dos elementos da equipa para a realização de reuniões de 
equipa, fora do horário, visando manter uma articulação estreita entre os vários elementos da 
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equipa, assim como para a preparação e monitorização da implementação das intervenções à 
distância. Só assim, a equipa conseguiu adotar uma resposta rápida e eficaz na organização das 
intervenções à distância, sempre com o objetivo de assegurar os apoios aos alunos o mais rápida 
e adequadamente possível; 

- a disponibilidade e empenho dos elementos da equipa para repensarem as suas intervenções 
técnicas em prol dos objetivos traçados ao nível do aumento das intervenções diferenciadas e 
redução das intervenções individuais, o que para além da mais valia evidente para os alunos alvo 
de intervenção, destaca-se igualmente a mais valia para todos os outros alunos que também 
beneficiaram desse tipo de intervenções. Além disso, devido à situação pandémica, a equipa 
mostrou um enorme profissionalismo, empenho, criatividade e flexibilidade para adaptar as 
suas intervenções ao contexto de intervenção à distância; 

- a crescente objetividade e rigor técnico na definição dos objetivos das várias intervenções com 
vista a corresponder às necessidades das crianças/jovens apoiados; 

- o esforço evidente da equipa em reforçar a sua afirmação dentro dos estabelecimentos de 
ensino como promotora da difusão de conhecimento especializado nas áreas onde atua, sendo 
que para isso, apesar dos constrangimentos inerentes à situação pandémica, realizaram-se 
ações nas escolas dirigidas às necessidades sentidas pelos nossos parceiros e, principalmente, 
de acordo com as necessidades das crianças/jovens apoiados e suas famílias;  

- a resposta às necessidades de avaliação dos alunos para a atualização das medidas de suporte 
à aprendizagem e inclusão, assim como para a definição das adaptações no processo de 
avaliação; 

 

No que respeita ao apoio dos alunos a desenvolver o seu Plano Individual de Transição, 
destacamos ainda: 

- a consolidação do trabalho efetuado com os alunos que desenvolvem o seu Plano Individual 
de Transição e na transição construtiva destes alunos para a vida pós-escolar, cujo planeamento 
visa colocar a tónica na própria pessoa e na sua visão de futuro, com enfoque no desenho de 
um projeto de vida, ponto de partida para a organização de meios e recursos necessários para 
alcançar essa visão. A continuidade dos processos já iniciados nos anos anteriores e o reforço 
crescente das parcerias estabelecidas com as entidades da comunidade e correspondência com 
os interesses e expectativas dos jovens e famílias, continuam a potenciar a inclusão destes 
alunos na comunidade e a construção de um percurso de vida futuro significativo; 

- a possibilidade cada vez mais aceite, por parte das escolas, alunos e famílias de continuidade 
de estudos no ensino secundário, concluindo o 12º ano, é um sinal positivo da implementação 
do princípio da autodeterminação, sendo a Técnica Superior de Mediação uma facilitadora 
fundamental nestes processos; 

-  o reforço da nossa ação no planeamento dos alunos que iriam iniciar PIT no ano letivo seguinte, 
com vista a uma exploração/preparação antecipada das respostas existentes na comunidade.  
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4.5 Valência Educativa - VE Ano Letivo 2019/ 2020 

 

A Valência Educativa (VE) tem por missão a promoção do cumprimento da frequência da 
escolaridade obrigatória e da integração na vida ativa de crianças e jovens que requeiram 
intervenções especializadas e diferenciadas, ou seja, intervenções potenciadoras do maior 
desenvolvimento possível, de acordo com as, expectativas, interesses, potencialidades e 
necessidades de cada um. Atendendo ao Decreto-Lei 54 de 2018, a escola inclusiva é uma escola 
“onde todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, 
encontram respostas que lhes possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação 
facilitadoras da sua plena inclusão social.” O Plano Anual de Atividades da VE pretende ser um 
instrumento de planeamento e organização, que assenta na promoção de uma intervenção 
orientada para o aumento da participação na aprendizagem, na cultura escolar e na 
comunidade. O Plano de Atividades integra as diversas iniciativas a desenvolver ao longo do ano 
letivo de 2019/2020, com objetivos pedagógicos e terapêuticos com base nos contributos ativos 
das famílias e alunos, com enfoque no desenho de um projeto de vida. As atividades abaixo 
descritas visam alargar as vivências dos alunos nos diferentes contextos, destacando-se os 
projetos e ações a desenvolver em parceria com escolas do Agrupamento Cister-Alcobaça, as 
saídas à comunidade e as atividades realizadas com as famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 Introdução 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 
 

49 
 

 

Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultados esperados Indicadores 

Alunos Revisão dos RTP e PEI´s  dos alunos de 
acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018 

 

N
ov

em
br

o 
20

19
 

Reuniões da equipa 
técnica/pedagógica para 
revisão dos RTP e PEI´s  . 

Reuniões da equipa 
técnica/pedagógica com o 
aluno para revisão dos 
referidos documentos. 

 

Reuniões da equipa 
técnica/pedagógica com 
os encarregados de 
educação  para revisão dos 
referidos documentos e 
definição de linhas 
orientadoras comuns 
(Casa/Escola) 

 

Revisão dos RTP e PEI´s 
dos 3 alunos de acordo 
com o Decreto-Lei nº 
54/2018 

Nº de documentos  
revistos 

Remodelação do documento de avaliação 
do desenvolvimento dos alunos de acordo 
com o Decreto-Lei nº 54/2018 

 

D
ez

em
br

o 
20

19
 Reuniões da equipa 

técnica/pedagógica para 
análise e remodelação do 
documento de registo de 
avaliação. 

Remodelação da grelha 
de avaliação para os 3 
alunos.  

Este documento de 
avaliação será aplicado 

Nº de documentos  
Remodelados 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultados esperados Indicadores 

no primeiro semestre e 
reajustado sempre que 
seja necessário. 

Avaliação do PEI Semestral 

(Janeiro/Junho 
2020) 

Reuniões da equipa 
técnica/pedagógica para 
avaliação/revisão das 
medidas educativas dos 
PEI’s (Janeiro/Junho) 

Devolução das avaliações 
aos encarregados de 
educação (Janeiro/Junho) 

Participação dos pais na 
avaliação  

Avaliação/revisão 
semestral de 3 PEI’s em 
Janeiro;  

Avaliação/revisão 
semestral de 3 PEI’s em 
Junho; 

Obter, no mínimo, 65% 
de concretização dos 
PEI´s 

Obter, no mínimo, 65% 
dos alunos que 
atingem os objetivos 
PEI´s 

Nº PEI’s avaliados 

Grau médio de 
concretização dos 
PEI’s 

N.º Alunos que 
atingiram o PEI 

Elaboração/revisão do PIT de 1 aluno de 
acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018 

 

Novembro de 
2019 

Reuniões de equipa 
técnica/pedagógica 
(Janeiro/Junho) entre as 
diferentes valências do 
CEERIA onde o aluno 
realiza  PIT 

Conclusão do PIT na 
data prevista 

Elaboração do PIT 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultados esperados Indicadores 

 Avaliação do PIT Semestral 

(Janeiro/Junho) 
2020) 

Reuniões da equipa 
técnica/pedagógica e CAO 
para avaliação/alteração 
do PIT (Janeiro/Junho) 

Devolução das avaliações 
ao encarregado de 
educação (Janeiro/Junho) 

Avaliação/alteração 
semestral de 1 PIT em 
Janeiro e junho;  

 

Nº PIT’s avaliados 

 

Famílias Realizar Reunião individual com os 
Encarregados de Educação para discussão 
de orientações comuns e relevantes para 
os alunos. 

1.º Semestre 

(outubro 2019) 

Convocatória e 
agendamento da reunião 
com os Encarregados de 
Educação 

 Levantamento 

Das potencialidades, 
expetativas e 
necessidades 

Na perspetiva dos pais 
/EE” 

Informação da 
organização e do 
funcionamento da 
valência para o 
presente ano letivo 

N.º presenças de 
Encarregados de 
Educação  

Participação nas Reuniões de Avaliação 
dos Alunos 

 

Anual  

(janeiro e 
Julho) 

 

Convocatória a todos os 
Encarregados de Educação  

Devolução das 
avaliações e discussão 
de estratégias a 
implementar.  

 

N.º presenças de 
Encarregados de 
Educação nas 
reuniões de avaliação. 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultados esperados Indicadores 

Avaliar a satisfação anual encarregados de 
educação 

Semestral  

(janeiro e julho) 

Envio de questionários de 
Avaliação de Satisfação 
para os Encarregados de 
Educação 

Preencher o 
Questionação de 
Avaliação de Satisfação 
dos Encarregados de 
Educação nas reuniões 
de avaliação de janeiro 
e  julho (no mínimo, 2 
preenchidos) 

N.º Questionários 
preenchidos 

Grau médio de 
satisfação dos 
Encarregados de 
Educação 75% 

Articulação/comunicação com as famílias  No decorrer do 
ano letivo/ 
sempre que 
necessária 

- Mensagens através do 
caderno de comunicação 

- Contacto via telefónica 

- Mensagens via correio 
eletrónico 

- Diálogo pessoal sempre 
que os pais se desloquem 
à VE 

Recetividade dos pais 
às mensagens enviadas 
e resposta às mesmas. 

Participação por 
iniciativa das famílias 
por estas formas de 
comunicação. 

No mínimo 45 
contactos no 1º 
semestre e 60 no 
segundo semestre 

Promover a participação dos Encarregados 
de Educação nos eventos organizados pela 
VE 

 

Anual 

 

 

 

Dezembro – Festejos de 
Natal, com os pais, na 
Escola do Carvalhal de 
Aljubarrota  

Janeiro – Confeção do 
Bolo-rei com os avós  

Promoção de uma 
melhor articulação do 
CEERIA com os 
Encarregados de 
Educação  

Envolvimento dos 
Encarregados de 
Educação em 

N.º de presenças dos 
elementos da família 
dos alunos nos 
eventos ( no mínimo 
2) 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultados esperados Indicadores 

Fevereiro – participação 
no desfile de carnaval com 
os alunos da escola do 
Carvalhal 

Abril – Confeção de 
bolachas da Páscoa 

Junho - Participação na 
festa de encerramento do 
ano letivo da escola do 
Carvalhal 

Julho – Piquenique com as 
famílias para 
encerramento do ano 
letivo  

contextos diferentes e 
comunidade  

Criação de momentos 
de convívio e partilha 
informal entre as 
famílias e técnicos 

Participação dos 
Encarregados de 
Educação num evento 
organizado. 

 

Nº de presenças de 
colaboradores que 
participam nos 
eventos (no mínimo 
2) 

Promover a participação dos Encarregados 
de Educação nos eventos organizados pelo 
CEERIA 

 

Anual Participação nos eventos 
dinamizados pelo CEERIA 

Dezembro – Aniversário 
do CEERIA 

Junho – Participação nas 
marchas com o CEERIA 

Participação dos 
Encarregados de 
Educação, no mínimo 
2, num evento 
organizado  

N.º de presenças dos 
elementos da família 
que participam em 
eventos promovidos 
pelo CEERIA  
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultados esperados Indicadores 

Participação de representante dos 
Encarregados de Educação, na reunião do 
Conselho de Coordenação da Valência 
Educativa 

 

Anual 

(julho) 

Reunião do Conselho de 
Coordenação da VE 

 

Participar nas reuniões 
calendarizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de reuniões com 
presença do 
representante dos 
Encarregados de 
Educação 

Colaboradores Participação em eventos organizados pelo 
CEERIA 

 

Anual Eventos previstos no Plano 
de Atividades Institucional 
2019/2020 

Participação de dois 
colaboradores, no 
mínimo, nos eventos 
organizados 

N.º de presenças de 
colaboradores que 
participam em 
eventos promovidos 
pelo CEERIA 

Incentivo à participação em ações de 
formação 

Anual Formação interna ou 
externa 

Participação de, pelo 
menos, 2 
colaboradores 

Nº de presenças de 
colaboradores que 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultados esperados Indicadores 

participam em ações 
de formação 

Parcerias CNAL 

Clube de 
Natação de 
Alcobaça 

Manter a integração de 
alunos na intervenção 
de Natação Adaptada 

Anual Sessões de Natação 
Adaptada nas Piscinas 
Municipais de Alcobaça 

Desenvolver 
competências de 
autonomia e 
aprendizagens em 
contexto aquático – 1 
aluno 

Nº alunos integrados 
em contexto 
aquático/comunidade  

 

 

AMA 

Academia de 
Música de 
Alcobaça 

Manter a 
integração/participação 
de alunos nas 
atividades de expressão 
musical e expressão 
corporal 

Anual Sessões de Expressão 
Musical e Expressão 
Corporal 

Desenvolvimento de 
competências 
motoras, rítmicas e de 
concentração; 
contacto e exploração 
de instrumentos 
musicais. 

Nº alunos integrados 
em contexto 
AMA/comunidade 

 

 Agrupamento 
de Escolas de 
Cister 

- Projeto de 
parceria com 
todas as turmas 
da Escola do 

- Apresentar vivências e 
experiências 
diversificadas; 

- Valorizar a 
importância da partilha 
e respeito pelo outro; 

O projeto 
“Prazer em 
sentir, prazer 
em agir”, 
semanalmente, 
ao longo do 
ano letivo. 

 

As atividades serão 
desenvolvidas com as 
diferentes turmas 
alternadamente de acordo 
com a planificação e 
calendarização do projeto.  

De forma interativa e 
inclusiva criar 
condições para que as 
crianças se envolvam 
em atividades comuns 
e ganhem confiança 
para saberem como 
fazer, quando fazer ou 
porque fazer e 

Avaliação final do 
projeto, de acordo 
com o envolvimento 
de todos os alunos 
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Domínio Objetivo Temporalidade Atividades/ Iniciativas Resultados esperados Indicadores 

Carvalhal de 
Aljubarrota  

 

- Adquirir e desenvolver 
regras sociais e 
comportamentais; 

 

partilhem as suas 
dificuldades com os 
outros.  

 Trabalho de 
parceria 
(pontual) com o 
JI do Centro 
Escolar de 
Alcobaça 

- Promover momentos 
de interação com 
diferentes crianças e 
em diferentes 
contextos (recreio, 
ginásio, biblioteca 
escolar, sala de JI, …) 

 

Trabalho de 
parceria em 
ocasiões 
específicas, ao 
longo do ano 
letivo 

As atividades serão 
desenvolvidas de acordo 
com as temáticas a serem 
desenvolvidas nas salas do 
JI. 

O envolvimento dos 
alunos do JI na 
interação com os 
alunos da VE pretende-
se dinâmica e 
espontânea com a 
promoção de 
momentos de 
socialização. 

Nº de momentos de 
interação com os 
grupos do JI do Centro 
Escolar 
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Mapa Resumo de Indicadores da Valência – 2019/2020 

Indicadores  Meta 

1.ºS 

(set. a 
dez.) 

2.ºS 

(jan. a jul.) 

Total 

Nº de RTP’s revistos 3 0 3 

Nº de PEI´s revistos 3 0 3 

Nº de PEI´s avaliados 3 3 3* 

Grau médio de concretização dos PEI’s (%) 0 65% 65% 

% Alunos que atingiram o PEI 0 65% 67% 

Nº de PIT’s elaborados 1 0 1 

Nº de PIT´s avaliados 1 1 1* 

Nº de documentos de avaliação elaborados 3 0 3 

N.º presenças de Encarregados de Educação nas 
reuniões de equipa para discussão de orientações 
comuns 

3 0 3 

N.º presenças de Encarregados de Educação nas 
reuniões de avaliação 

3 3 6 

N.º Questionários preenchidos (Questionário de 
satisfação dos Encarregados de Educação) 

0 3 3 

Grau médio de satisfação dos Encarregados de 
Educação (%) 

0 94% 94% 

Nº de contactos realizados com as famílias  110 125 235 

N.º de reuniões com presença do representante dos 
Encarregados de Educação 

0 1 1 

N.º de presenças dos elementos da família dos alunos 
nos eventos promovidos pela VE 

10 4  15 

N.º de presenças dos elementos da família dos alunos 
nos eventos promovidos pelo CEERIA 

1 0 1 
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Nº alunos integrados em contexto 
aquático/comunidade (Natação Adaptada) 

1 1 1* 

Nº alunos integrados em contexto equestre 
(EPADRC/QP) 

2 2 2* 

Nº alunos integrados em contexto AMA/comunidade 3 3 3* 

Nº de Alunos integrados no projeto “Prazer em agir, 
prazer em sentir” 

3 3 3* 

Nº de momentos de interação com os grupos do JI do 
Centro Escolar de Alcobaça 

2 0 2 

Nº de presenças de colaboradores que participam em 
ações de formação 

2 7 9 

N.º de presenças de colaboradores que participam 
em eventos promovidos pela VE 

3 3 6 

N.º de presenças de colaboradores que participam 
em eventos promovidos pelo CEERIA 

4 0 4 

*Valor não acumulado 

 

 

4.6 Centro de Reabilitação Profissional - CRP  

 

 

O ano de 2019 foi, mais do que qualquer outro ano, um ano de avaliação de resultados e dos 
recursos internos da valência capazes de responder às necessidades dos diferentes parceiros, 
quer as entidades tutelares e financiadoras, assim como as entidades empregadoras parceiras 
que integraram pessoas com deficiência e incapacidade nas suas equipas de trabalho.  

Esta esta avaliação de resultados impulsionou no CRP, igualmente, a necessidade de melhoria 
das metodologias de organização das medidas de apoio à qualificação profissional e centro de 
recursos, com o aumento do foco na pessoa apoiada e no cumprimento da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.    

Reconhecemos ainda, que o CRP do CEERIA teve uma grande participação em eventos da 
comunidade no decurso de 2019, tendo sido convidado a dar a conhecer a forma como 
desenvolve o seu trabalho nas diferentes ações, o que trouxe consigo grande visibilidade, mas 
igualmente um acréscimo de responsabilidade. Não bastando para isso sermos um centro de 
formação certificado ou um centro de recursos credenciado, mas aproveitar a oportunidade 
para profissionalizar os nossos recursos humanos e prestar serviços de qualidade. 

 Introdução 
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D
om

ín
io

 

Se
rv

iç
o/

 M
ed

id
a Objetivo 

Ca
le

nd
ar

iz
aç

ão
 Atividades/ 

Iniciativas 
Resultado 

esperado 

Resultado 
Alcançado 

Cl
ie

nt
es

 

In
fo

rm
aç

ão
, A

va
lia

çã
o,

 O
rie

nt
aç

ão
 e

 Q
ua

lif
ic

aç
ão

 p
ar

a 
o 

Em
pr

eg
o 

(IA
O

Q
E)

 

Cumprir com o Plano 
de Ação definido para 
2020, de acordo com 
os respetivos Centros 
de Emprego. 

An
ua

l 

Processo e 
procedimento da 
Avaliação 
Diagnóstica do 
IAOQE; 

CR Alcobaça = 
120 clientes; 

CR Leiria = 140 
clientes; 

 

 

 

 

 

CR Alcobaça:  

Nº de clientes 
transitados=2
6  

Nº de clientes 
novos=75 

Nº de clientes 
para 
Orientação 
Vocacional/C
ertificação da 
Deficiência=6
5 

Nº de clientes 
Produtos de 
Apoio=7 

Nº de clientes 
Avaliação da 
Capacidade 
de 
Trabalho=29 

Nº de 
processos de 
IAOQE 
concluídos=6
9  

Nº de clientes 
com 
cumprimento 
de prazos=10 

Nº de 
desistências=
6 

CR Leiria:  

Nº de clientes 
transitados=3
6 

Nº de clientes 
novos=101 
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Nº de clientes 
para 
Orientação 
Vocacional/C
ertificação da 
Deficiência= 
120 

Nº de clientes 
Produtos de 
Apoio=2 

Nº de clientes 
Avaliação da 
Capacidade 
de 
Trabalho=15 

 

 

 

  Nº de 
processos de 
IAOQE 
concluídos=1
00 

Nº de clientes 
com 
cumprimento 
de prazos=11 

Nº de 
desistências=
2 

Taxa bruta de 
processos 
concluídos 
(concluídos/a
brangidos)*1
00=71% 

Taxa líquida 
de processos 
concluídos 
(concluídos –
desistentes)/(
abrangidos-
transitados)*
100 =78% 
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Fo
rm

aç
ão

 In
ic

ia
l e

 C
on

tín
ua

 

Emissão de 
certificados de 
formação profissional, 
de acordo a modelo 
homologado pelo IEFP 

De acordo a orientação 
técnica da DR IEFP 
Centro em dezembro 
2019, decorrente do 
fim do curso 17 da 
Operação NºPOISE-03-
4229-FSE-000083 em 
novembro 2018, 
apenas foi autorizada a 
emissão de 5 
certificados de 
formação profissional 
e 1 declaração de 
frequência em 2019. 
Só no ano de 2020 
procedemos ao pedido 
de homologação dos 
restantes certificados 
e declarações de 
frequência dos cursos 
da referida Operação. 

 

An
ua

l 

Entrega de 
certificados em 
evento próprio 
para efeito. 

 

 

 

84 Certificados Foram 
realizados 
certificados = 
91 
declarações 
de frequência 
= 36 

Nº de 
certificados 
de conclusão 
dos cursos de 
Formação 
Profissional 
Inicial = 30 

Nº de 
certificados 
de conclusão 
dos cursos de 
Formação 
Profissional 
Contínua = 61 

Nº de 
declarações 
de frequência 
dos cursos de 
Formação 
Profissional 
Inicial = 5 

Nº de 
declarações 
de frequência 
dos cursos de 
Formação 
Profissional 
Continua= 31 

Não se 
realizou 
entrega dos 
certificados 
em evento 
próprio para o 
efeito, devido 
à Pandemia 
Covid-19  
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 F
or

m
aç

ão
 In

ic
ia

l 

Manter os referenciais 
de formação 
profissional inicial 
“Formação para a 
Inserção Profissional 
(FIP), de acordo a 
proposta de percurso 
“C”; 

 

 

 

An
ua

l 

 16 formandos 
admitidos em 
2017 +8 
formandos 
admitidos em 
2018 + 16 
formandos FIP 
admitidos em 
2019 + 8 
formandos a 
admitir no 
mesmo curso no 
decurso de 2020  

Nº de 
formandos 
novos 
admitidos=1 

Nº de 
formandos 
abrangidos=4
1 

Nº de 
formandos 
com curso 
concluído=15 

 

Nº de 
desistências=
4 

Taxa de 
execução 
bruta da FI 
(Abrangidos/
previstos 
abranger)*10
0= 85% 

Taxa de 
execução 
líquida da FI 
((abrangidos-
desistentes)/
previstos)*10
0 =77% 
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U
FC

D
’

s 
– 

re
co

nh
ec

id
as

 p
el

o 
CN

Q
 

Realizar Unidades de 
Formação de Curta 
Duração (UFCD) do 
CNQ:  

 

Operação NºPOISE-03-
4229-FSE-000225: 

Desenvolvimento 
Pessoal e Técnicas de 
Procura de Emprego 
(DPTPE) (8598 - 25h);  

Legislação Laboral (LL) 
(592 - 25h);  

 

Operação NºPOISE-03-
4229-FSE-000252:  

Primeiros Socorros 
(PS) (3564 – 25h);  

Informática - Noções 
Básicas (INB) (7846 – 
50h);  

Manutenção de 
Relvados e Jardins 
(MRJ) (3067 – 50h);  

Competências Básicas 
de Leitura e Escrita – 
Aprofundamento (CLE-
A) (6738 - 50h);  

Competências Básicas 
de Leitura e Escrita – 
Consolidação (CLE-C) 
(6739- 50h);  

An
ua

l 

- DPTPE= 8 
formandos 

 

LL= 8 formandos 

 

PS=8 formandos 

 

INB= 8 
formandos 

 

MRJ=8 
formandos 

 

CBLE 
Aprofundament
o=6 formandos 

 

CBLE 
Consolidação=6 
formandos 

 

CIA=8 formandos 

 

ASHST=8 
formandos  

Nº de 
formandos=1
9 

Nº de 
desistentes= 
0 

 

Taxa de 
execução 
bruta da FI 
(Abrangidos/
previstos 
abranger)*10
0= 28% 

Taxa de 
execução 
líquida da FI 
((abrangidos-
desistentes)/
previstos)*10
0=28% 
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Comunicação 
Interpessoal e 
Assertividade (CIA) 
(5440 - 25h);  

Ambiente, Segurança, 
Higiene e saúde no 
Trabalho (ASHST) (349 
– 25h);  

Ap
oi

o 
à 

Co
lo

ca
çã

o 
 (A

.C
.) 

Cumprir com o Plano 
de Ação definido para 
2020, de acordo com 
os respetivos Centros 
de Emprego. 

An
ua

l 

Contactos com 
empresas;  

Reuniões da 
medida AC;  

Reuniões com 
Serviços de 
Emprego; 

Acompanhamen
to dos clientes 
em Protocolo de 
Cooperação; 

SE Alcobaça= 40 
clientes; 

 

CEFP Leiria= 50 
clientes; 

 

 

CR Alcobaça:  

Nº de clientes 
transitados=4
2  

Nº de clientes 
novos=32 

Nº de 
desistentes=1
2 

Nº de 
colocações 
(contratos)=2
8 

Nº de 
processos 
concluídos=2
0 

CR Leiria: 

Nº de clientes 
transitados=6
7 

Nº de clientes 
novos=43 

Nº de 
desistentes=1
2 

Nº de 
colocações 
(contratos)=3
7 

Nº de 
processos 
concluídos=3
0 

Taxa líquida 
de processos 
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concluídos: 
(concluídos-
desistentes)/(
abrangidos-
transitados)*
100=  35% 

Taxa líquida 
de processos 
com sucesso: 
(contratados/
abrangidos)*
100=35% 

Ac
om

pa
nh

am
en

to
 P

ós
-C

ol
oc

aç
ão

 (A
.P

.C
.) 

Aumentar o nº de 
clientes novos 
encaminhados via 
Serviço de Emprego de 
Alcobaça; 

Aumentar o nº de 
clientes novos 
encaminhados via 
Centro de Emprego e 
Formação Profissional 
de Leiria; 

 

An
ua

l 
Reuniões da 
medida APC; 

Reuniões com 
Serviços de 
Emprego; 

Acompanhamen
to dos clientes 
em Protocolo; 

Articulação com 
família e/ou 
significativos e 
empresa; 

SE Alcobaça= 70 
clientes;  

 

CEFP Leiria= 40 
clientes; 

 

CR Alcobaça:  

Nº de clientes 
transitados=7
6 

Nº de clientes 
novos=73 

Nº de 
cessações=13 

Nº de 
manutenções 
de contrato= 
56 

Nº de 
processos 
concluídos=7
2 

CR Leiria: 

Nº de clientes 
transitados=1
7  

Nº de clientes 
novos=24 

Nº de 
cessações=8  

Nº de 
manutenções 
de 
contrato=11 

Nº de 
processos 
concluídos=2
4 
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Taxa líquida 
de processos 
concluídos: 
(concluídos-
cessantes)/(a
brangidos-
transitados)*
100 =77% 

Pa
rc

er
ia

s 
In

te
rn

as
  

Ar
tic

ul
aç

ão
 C

AS
IP

 

Integrar e/ou transitar 
pessoas apoiadas nas 
diferentes medidas do 
CRP nas estruturas 
internas afetas ao 
CASIP 

An
ua

l 

Realização de 
protocolo/acord
o de cooperação 

25 pessoas 
apoiadas 

N.º de 
pessoas 
apoiadas em 
CASIP =11 

 

 

 

Pa
rc

er
ia

s 
Ex

te
rn

as
 

Pa
rc

er
ia

s 
Ex

te
rn

as
 

SE
 d

e 
Al

co
ba

ça
 +

 C
en

tr
o 

Em
pr

eg
o 

de
 L

ei
ria

 

Realizar reuniões 
bimestrais de 
acompanhamento, 
definição de 
procedimentos, 
discussão e devolução; 

An
ua

l 

- 

 

6 reuniões com 
cada Serviço de 
Emprego (1 por 
bimestre) 

Devido ao 
COVID-19, 
com 
confinamento 
e regime de 
teletrabalho 
obrigatório e 
ainda à saída 
da 
Coordenador
a da Valência, 
à data, não 
consegue o 
CRP ter a 
perceção do 
resultado 
alcançado 

Bo
ls

a 
de

 E
nt

id
ad

es
 In

cl
us

iv
as

 

Aumentar o nº de 
empresas a contactar; 

 

 

An
ua

l 

- 100 novos 
contactos 

Nº de 
contactos=68 

Taxa bruta de 
execução 
(realizados/pr
evistos)*100=
68% 

Devido ao 
COVID-19, 
com 
confinamento 
e regime de 
teletrabalho 
obrigatório, 
não 
conseguiu o 
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CRP atingir o 
objetivo 
proposto 

Pr
ot

oc
ol

os
 P

CT
 e

 A
C 

Aumentar o nº de 
Protocolos;  

An
ua

l 

- 122 Protocolos 
(de acordo aos 
nºde FP e AC) 

Nº de 
Protocolos=1
75 

Protocolos 
PCT =29  

Protocolos 
AC=146 

 

Taxa bruta de 
execução 
(realizados/pr
evistos)*100=
143% 

Ev
en

to
 C

RP
 

Realizar evento 
Encontro de Entidades 
Inclusivas 

1º
 tr

im
es

tr
e 

- 2 eventos (1 em 
cada sede de 
Centro de 
Recursos) 

Nº de eventos 
= 0  

Nº de 
participantes
=0 (técnicos e 
clientes)  

Nº de 
representant
es de 
empresas 
parceiras=0 

Devido ao 
COVID-19, 
com 
confinamento 
e regime de 
teletrabalho 
obrigatório, 
bem como as 
regras 
impostas pelo 
Estado de 
Emergência 
não 
conseguiu o 
CRP atingir o 
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4.7 Centro de Atividades Ocupacionais - CAO  

 

 

IV.  CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) 

 

Enquadramento 

 

O Centro de Atividades Ocupacionais é uma resposta social que apoia pessoas com mais de 18 
anos, com deficiências ou incapacidades graves ou profundas. Em 2020 esta resposta apoiou 
117 pessoas, enquadradas do seguinte modo: 

CAO- Pólo 1 (30 pessoas); 
 CAO- Pólo 2 (30 pessoas) 
 CAO- Pólo 3 (28 pessoas) 
CAO- Pólo Quinta das Freiras (29 pessoas).  
 

A valência CAO desenvolve a sua ação em parceria com outras valências da Instituição, em 
parceria com a comunidade onde está inserida e com as famílias das pessoas que apoia.  

Em 2020 foram nossos principais objetivos: 

Consolidar a reorganização técnica do CAO, assente no modelo de Qualidade de Vida de 
Schalock e Verdugo e na metodologia do Planeamento Centrado na Pessoa; 

Transitar pessoas do CAO para o CRP, com o objetivo de as integrar no mercado de trabalho e, 
em simultâneo, abrir vagas para quem realmente necessita da resposta CAO; esta resposta deve 
ser vista cada vez mais como transitória e não definitiva;  

Aplicação da Escala Pessoal de Resultados às pessoas apoiadas, seus familiares e técnicos, tendo 
em vista a avaliação da perceção da qualidade de vida das pessoas que apoiamos; 

Criar procedimentos de trabalho para a nossa ação, tendo em vista uniformizar as intervenções;  

objetivo 
proposto. 

 Introdução 
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Aumentar o número de pessoas integradas na comunidade a desenvolver Atividades 
Socialmente Úteis;  

Aumentar as parcerias existentes, não só para o desenvolvimento de intervenções técnicas, 
como também para o desenvolvimento de novos projetos; 

Formação para colaboradores- aposta na Formação na Escala de Intensidade de Apoios, para 
perceber e uniformizar os apoios prestados às pessoas apoiadas nos vários contextos; em 
módulos de Comunicação Interpessoal e formação sobre Liderança de Equipas, tendo em vista 
dotar os recursos humanos desta valência de mais ferramentas para um melhor desempenho 
profissional; formação em cidadania inclusiva, para dotarmos a nossa sociedade de mais e 
melhores competências para estarem na relação com as pessoas com deficiência e/ou 
incapacidade.  

Avaliação de Desempenho dos colaboradores, tendo em vista o acompanhamento, 
monitorização e avaliação de cada um dos recursos humanos desta valência; 

Avaliação da Satisfação dos Serviços Prestados, quer pelas pessoas que apoiamos, quer pelas 
suas famílias/significativos, quer da parte dos nossos parceiros.  

No quadro, em baixo, apresentamos os nossos principais resultados para o ano 2020. 
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QUADRO DE OBJETIVOS DO CAO 2020 

 

Domín
io 

Objetivo 

Te
m

po
ra

lid
ad

e Atividades/ 
Iniciativas 

Resultados 
esperados 

Indicadores 
Pe

ss
oa

s 
Ap

oi
ad

as
  

Avaliação e/ou 
reavaliação da 
Escala Pessoal de 
Resultados (EPR) a 
todas as pessoas 
apoiadas pelo 
Centro de 
Atividades 
Ocupacionais  

An
ua

l 

Aplicação da EPR 
aos próprios e/ou 
às pessoas de 
referência (CAO, 
Família e CAR) 

Elaboração do 
“Modelo análise 
avaliação EPR – 
Relatório Inicial” 

Reunião de 
devolução dos 
resultados 

Análise das 
respostas díspares 

Definição de 
acordos 

Elaboração do 
“Modelo análise 
avaliação EPR – 
Relatório Final” 

Elaboração do PIC 

Assinatura do 
“Modelo análise 
avaliação EPR – 
Relatório Final” e 
do PIC 

Aplicação da EPR 
a todas as 
pessoas 
apoiadas pelo 
CAO. 

10 EPR aplicadas, 
com “Modelo 
análise avaliação 
EPR” - Relatório 
Final  

Formação sobre 
Intensidade de 
Apoios e Escala de 
Intensidade de 
Apoios (EIA) 
aplicada às pessoas 
apoiadas pelo CAO 
a 15 colaboradores 

2º
 s

em
es

tr
e 

Formação sobre a 
intensidade de 
Apoios, a EIA e a 
sua aplicação no 
CAO 

Conclusão da 
formação sobre 
a Intensidade de 
Apoios e a EIA a 
15 
colaboradores   

Esta formação 
não chegou a 
iniciar-se devido a 
constrangimentos 
causados pela 
Pandemia Covid-
19  
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Domín
io 

Objetivo 

Te
m

po
ra

lid
ad

e Atividades/ 
Iniciativas 

Resultados 
esperados 

Indicadores 

Continuar a 
formação sobre o 
modelo de 
Qualidade de Vida 
e a EPR, alargando 
a mais oito 
colaboradores 

An
ua

l  

Formação sobre o 
modelo de 
Qualidade de 
Vida, a EPR e a sua 
aplicação no CAO. 

Conclusão da 
formação sobre 
o modelo de 
Qualidade de 
Vida e a EPR a 
oito 
colaboradores  

8 colaboradores 
frequentaram a 
formação com 
avaliação positiva 

 

Avaliação do grau 
de satisfação das 
pessoas apoiadas 

4º
 T

rim
es

tr
e 

Aplicação de 
questionários de 
avaliação de 
satisfação 

Avaliar o grau de 
satisfação; 

 

Obter, pelo 
menos, um grau 
médio de 75% de 
satisfação 

Não se realizou a 
avaliação do grau 
de satisfação das 
pessoas que 
apoiamos 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 
 

72 
 

 

Domín
io 

Objetivo 

Te
m

po
ra

lid
ad

e Atividades/ 
Iniciativas 

Resultados 
esperados 

Indicadores 

Aumento do nº de 
Atividades 
Socialmente Úteis 
e Atividades (ASU) 
de 
Desenvolvimento 
Pessoal (ADP) 

 

Aumento do nº de 
ASU de grupo; 

 

Aumento do nº de 
compensações 
financeiras das 
pessoas apoiadas 
em ASU 

An
ua

l 

Colocação de 
pessoas em ASU e 
ADP 

 

Realização de 
protocolo e 
integração quer 
nas estruturas 
internas de 
serviço quer nas 
externas 

 

Proposta de 
atribuição de 
compensações 
monetárias  

Aumentar em 
mais 20% das 
pessoas 
apoiadas em 
ASU 

 

 

 

Aumentar de 7 
para 9 ASU de 
grupo 

 

 

 

 

 

 

Aumentar em 
mais 20% as 
compensações 
monetárias às 
pessoas em ASU 

Devido à COVID-
19 houve 
diminuição em 
cerca de 35,5% de 
pessoas 
integradas em 
ASU 

 

9 grupos até 
março, mas com a 
pandemia e após 
a reabertura do 
CAO, não foi 
possível retomar 
nenhum dos 
grupos 

 

 

 

Com a suspensão 
de ASU’s houve 
uma diminuição 
de cerca de 20% 
das 
compensações 

 

Transição de 
pessoas apoiadas 
de ADP para ASU 

An
ua

l 

Colocação de 
pessoas em ASU e 
ADP 

 

Realização de 
protocolo e 
integração nas 
estruturas 
internas de 
serviço 

Aumento de 5 
pessoas 
apoiadas em 
ASU 

Não houve 
transições de ADP 
para ASU’s, por 
indicação de 
suspensão das 
ASU’s internas 
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Domín
io 

Objetivo 

Te
m

po
ra

lid
ad

e Atividades/ 
Iniciativas 

Resultados 
esperados 

Indicadores 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  P

es
so

as
 A

po
ia

da
s 

 

Aumento do nº de 
pessoas apoiadas 
que tem 
conhecimento e 
gere a sua 
compensação 

An
ua

l 

Proposta de 
acompanhamento 
na gestão da 
compensação 
conforme a 
necessidade de 
cada pessoa 
apoiada 

Aumentar o nº 
de pessoas que 
gere a sua 
compensação 
sozinhas 

1 pessoa apoiada 
passou a fazer a 
gestão do seu 
dinheiro 

Realização de 
reuniões 
quinzenais com os 
técnicos que 
acompanham ASU 

1º
 tr

im
es

tr
e 

Reformulação de 
documentos de 
apoio técnico nas 
ASU: 

 - Modelo do 
Cálculo de 
rentabilidade; 

- Plano de 
Atividade 
Socialmente Útil 
(objetivos, datas 
de avaliações, 
resultados 
esperados); 

- Plano de 
Atividade de 
Desenvolvimento 
Pessoal (objetivos, 
datas de 
avaliação, 
resultados 
esperados) 

- Monitorização 
de visitas de 
acompanhamento
; 

Todas as pessoas 
apoiadas que 
estão em ASU e 
ADP terem os 
seus objetivos 
definidos e 
avaliações e 
reavaliações 
definidas 

4 pessoas 
apoiadas 
integradas em 
ASU com 
avaliações ou 
reavaliações 
realizadas 
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Domín
io 

Objetivo 

Te
m

po
ra

lid
ad

e Atividades/ 
Iniciativas 

Resultados 
esperados 

Indicadores 

Criação de 
processo e 
procedimento 
para ASU 

Definição e 
distribuição de 
tarefas  

8 técnicos em 
acompanhament
o de ASU’s e 
ADP’s, sendo que 
algumas delas 
eram de grupo 

Transição de 
pessoas apoiadas 
para CRP 

   
 A

nu
al

 
Integração no CRP Integração de 7 

pessoas 
apoiadas em 
medidas de 
emprego (CEI +; 
EAMA) 

Ninguém 
transitou do CAO 
para CRP, devido à 
pandemia do 
COVID-19 (CAO 
teve suspenso) 

Fa
m

íli
as

/S
ig

ni
fic

at
iv

os
 

Avaliação do grau 
de satisfação das 
famílias / 
significativos 

4º
 T

rim
es

tr
e 

Aplicação de 
questionários de 
satisfação 

Avaliar o grau de 
satisfação das 
famílias / 
significativos 

 

Obter, pelo 
menos, um grau 
médio de 75% de 
satisfação 

Não se realizou a 
avaliação do grau 
de satisfação das 
famílias e 
significativos que 
apoiamos 

 

Pa
rc

er
ia

s 

Integração no CAO 
de alunos da 
Valência Sócio - 
Educativa 

An
ua

l 

Integração de 
alunos da Valência 
Sócio - Educativa 
nas intervenções 
do CAO  

Integração de 1 
aluno no CAO 

 

 

1 aluno da VSE 
desenvolveu PIT 
no CAO, que 
culminou na 
integração do 
aluno no CAO; 

 2 alunos da VE 
partilharam 
intervenções com 
o CAO 
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Domín
io 

Objetivo 

Te
m

po
ra

lid
ad

e Atividades/ 
Iniciativas 

Resultados 
esperados 

Indicadores 

Integração de 
alunos apoiados 
pelo CRI – Centro 
de Recursos para a 
Inclusão 

An
ua

l 

Integração de 
alunos do CRI- 
Centro de 
Recursos para a 
Inclusão nas 
intervenções do 
CAO; 

Visita às 
instalações do 
CAO pelos alunos, 
suas famílias e 
docentes 

Integração de 1 
aluno no CAO 

 

 

1 aluno do CRI em 
PIT, que culminou 
com a admissão 
no CAO no final do 
ano civil.  

 

 

G
es

tã
o 

da
 V

al
ên

ci
a 

 

Avaliação de 
Desempenho dos 
Colaboradores 

4º
 T

rim
es

tr
e 

(d
ez

em
br

o 
20

20
) 

Gestão do 
processo na 
valência, de 
acordo com o 
Documento 
Orientador do 
Processo 

Avaliação de 30 
colaboradores 

 

Obtenção de 30 
questionários 
preenchidos 

No ano de 2020 
não se procedeu à 
avaliação do 
desempenho 
individual dos 
colaboradores na 
Organização.  

Participação em 
módulos de 
Comunicação 
Interpessoal; 

Formação sobre 
Liderança e Gestão 
de Equipas 

 

Frequência de 
ações de 
formação 

Melhoria da 
comunicação 
interpessoal 
entre os 
elementos da 
equipa; 

 

Melhoria das 
competências de 
liderança e 
gestão da 
equipa. 

Os colaboradores 
frequentaram 8 
ações de 
formação.  

Formação em 
cidadania inclusiva  

An
ua

l  

Frequência de 
ações de 
formação 

Capacitar 
colaboradores 
para mediar o 
atendimento às 
pessoas com 
deficiência 

Não se 
desenvolveu esta 
formação no ano 
de 2020. 
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Domín
io 

Objetivo 

Te
m

po
ra

lid
ad

e Atividades/ 
Iniciativas 

Resultados 
esperados 

Indicadores 

Candidatura a 
fundos monetários 
da Autarquia 

1º
 e

 2
º 

Tr
im

es
tr

e 

No âmbito do 
Grupo de Teatro e 
do Desporto 
Federado no CAO: 
formalização de 
candidatura para 
a Câmara 
Municipal de 
Alcobaça com as 
informações 
necessárias a cada 
projeto, tendo em 
vista solicitar 
apoio financeiro 

Apoio financeiro 
por parte da 
Câmara 
Municipal de 
Alcobaça para o 
grupo de teatro 
e desporto 
federado: 

2 Candidaturas 
elaboradas e 
entregues junto 
da autarquia 
local 

2 candidaturas 
entregues e 
aprovadas à 
Autarquia, na área 
do Desporto e da 
Cultura 

In
te

rv
en

çã
o 

té
cn

ic
a 

Promover a 
uniformização de 
intervenções 

An
ua

l 

Criar 
procedimentos de 
trabalho para a 
nossa 
intervenção/ação  

Uniformização 
de intervenções 

3 procedimentos 
criados 
(Metodologia de 
ASU´s, 
Administração de 
Medicação, 
Candidatura e 
admissão ao CAO) 

 

 

Promover a 
estabilidade das 
intervenções 
técnicas nos 
projetos 
individuais de cada 
pessoa apoiada 

An
ua

l 

Rever os 
procedimentos de 
aprovação das 
atividades 
ocasionais 

Existência de 
atividades 
ocasionais mais 
contributivas ao 
projeto de vida e 
plano de 
intervenção de 
cada pessoa 
apoiada 

 

Estabilidade 
logística do CAO 
no seu 
funcionamento 
diário 

Devido à 
Pandemia COVId-
19, no ano de 
2020 não 
existiram 
praticamente 
atividades 
ocasionais 
(obrigatoriedade 
de confinamento 
e limites para 
ajuntamentos).  
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Domín
io 

Objetivo 

Te
m

po
ra

lid
ad

e Atividades/ 
Iniciativas 

Resultados 
esperados 

Indicadores 

Promover a 
heterogeneidade 
dos grupos de 
intervenção 

An
ua

l 

Reorganização 
gradual dos 
grupos de 
intervenção 
conforme 
necessidades e 
desejos que vão 
sendo 
identificados 
pelas pessoas 
apoiadas 

Aumentar o 
número de 
experiências 
proporcionadas 
em grupos com 
características 
heterogéneas 

Criação de 
grupos de 
intervenções 
com pessoas 
apoiadas com 
grupos mais 
heterogéneos 

Foram criados 
grupos 
heterogéneos de 
atividades, mas 
devido à 
pandemia 
tivemos 
suspensos de 
março a maio de 
2020 e nos 
restantes 
períodos com 
frequência 
parcelar por parte 
dos nossos 
clientes.  

Aumentar a 
produtividade da 
intervenção 
técnica individual 

 

1º
 e

 2
º 

tr
im

es
tr

e 

Alteração do 
funcionamento da 
fisioterapia e sua 
articulação com 
atividades 
corporais como a 
psicomotricidade 
e atividades físicas 

Maior 
adequação das 
intervenções às 
necessidades 
identificadas 
para cada pessoa 
apoiada 

 

Rentabilização 
dos tempos de 
intervenção 

 

Partilha de 
estratégias de 
intervenção 
individualizadas 

Esta nova 
metodologia de 
trabalho não 
chegou a ser 
implementada.  

 

Conclusão 
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Em síntese, o ano de 2020 ficou muito aquém em termos dos objetivos que tínhamos 
inicialmente proposto. A pandemia COVID-19 obrigou-nos a alterar drasticamente todo o nosso 
funcionamento: tivemos suspensos/encerrados cerca de três meses e nos restantes meses 
tivemos um funcionamento atípico. No período em que o CAO esteve encerrado os 
colaboradores desta resposta social estiveram a dar apoio no nosso Lar Residencial, em equipas 
em espelho (formato quinzenas). As pessoas que apoiamos tiveram de frequentar de forma 
faseada a Organização, devido aos limites impostos em termos das DGS; os nossos autocarros 
também tiveram de obedecer a limites, assim como os espaços de atividade e refeitório, sempre 
com o objetivo de mantermos distância de pelo menos 2 metros entre os utilizadores. As 
atividades socialmente úteis ficaram amplamente comprometidas, uma vez que as entidades e 
empresas onde tínhamos pessoas com deficiência integradas ora fecharam ora tiveram de 
adaptar também os seus serviços. Houve também indicação do Coordenador Geral, para a 
suspensão das ASU internas. Assim, houve um grande retrocesso no percurso que estávamos a 
trilhar de transição de pessoas apoiadas pelo CAO para o CRP e outras medidas de emprego.  
Por último, o direito à cidadania das pessoas com deficiência, já por si com grandes carências, 
em 2020 ficou amplamente comprometido. 

 

 

4.8 Centro de Apoio Residencial - CAR  

 

 

O Centro de Apoio Residencial apoia permanentemente 38 pessoas com deficiência e 
incapacidade, distribuídas por três unidades residenciais: a unidade A com capacidade de 
resposta para 10 pessoas, a unidade B com capacidade de resposta para 6 pessoas e a unidade 
Quinta das Freiras que dá resposta a 24 pessoas.  

No início de fevereiro de 2020, após a conclusão do Plano de Intervenção no Lar, a anterior 
Coordenadora foi destituída das suas funções, tendo a gestão da resposta social ficado a cargo 
de uma Equipa de Gestão constituída pelo Coordenador Geral, pelo Gestor de Recursos 
Humanos e Assistente Social e pela Terapeuta Ocupacional. A equipa técnica é ainda composta 
por um Psicólogo, uma Animadora Sociocultural e uma enfermeira (esta última em regime de 
part-time). Os cuidados do Lar são ainda assegurados por uma equipa de 24 Ajudantes de Ação 
Direta, mais dois do que no ano anterior. 

Ao abrigo do estado de emergência, as estruturas residenciais encontraram-se em 
confinamento entre 16 de março e 18 de junho de 2020, tendo sido suspensos todos os apoios 
pontuais. 

O contacto dos clientes com o exterior, nomeadamente, familiares e significativos, foi 
assegurado pela equipa técnica com recurso às plataformas digitais.  

As visitas presencias ao Lar foram retomadas a 18 de maio, respeitando as normas em vigor.  

 Introdução 
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O Plano de Atividades Socioculturais foi desenvolvido de acordo com as normas em vigor, em 
particular as que foram dinamizadas fora das instalações, tendo sempre como objetivo 
primordial a promoção do bem em estar biopsicossocial e a Inclusão. 

 

Plano de Atividades Ano 2020 – Resultados 

Apresentação do quadro com os resultados alcançados no ano de 2020 - CAR.  

1. QUADRO DE OBJETIVOS DO CAR 2020: 
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D
om

ín
io

 

Objetivo 

Te
m

po
ra

lid
ad

e Atividades/ Iniciativas Resultados 
esperados 

Indicadores 

Cl
ie

nt
es

 

 

Apoiar pessoas 
permanentemente  

An
ua

l  

Apoiar e integrar novas 
pessoas no lar 
residencial 

Manter a taxa 
de ocupação a 
100% 

 

 

n.º de pessoas 
apoiadas em 
cada mês 

Apoiar pessoas 
inseridas noutras 
valências 
pontualmente  

An
ua

l 
Acolher pessoas que 
estejam inseridos 
noutras valências do 
CEERIA, de forma 
pontual 

Apoiar pessoas 
e famílias que 
necessitem dos 
nossos serviços 

Nº de pessoas 
apoiadas de 
forma pontual 

Tratar os processos 
de tutoria das 
pessoas apoiadas  

An
ua

l 

Regularização dos 
processos de Tutoria; 

 

Monitorizar os 
processos em decurso. 

Atualização da 
regulação dos 
papéis dos 
tutores dos 
residentes e 
suas 
responsabilidad
es 

Nº pessoas 
apoiadas com 
processo de 
tutoria: 

- Nº instruídos  

- Nº 
concluídos 

Elaboração dos PIC 
das pessoas 
apoiadas 

1º
 S

em
es

tr
e Reformulação do PIC, 

com base na avaliação 
do ano transato 

Elaborar 38 
Projetos 
Individuais de 
Cliente (PIC) 

Nº PIC 
realizados 

Avaliar e rever os 
Projetos Individuais 
de Cliente (PIC) 

An
ua

l 

Reuniões com equipas 
técnicas, tendo em vista 
monitorizar os PIC e 
proceder à sua 
avaliação/ revisão 

38 PIC 
avaliados e 
revistos 

 

75% Clientes 
que atingem o 
PIC 

Nº PIC 
avaliados e 
revistos 

 

Grau médio 
de 
concretização 
do PIC 

 

% Pessoas 
apoiadas que 
atingiu o PIC 
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Gestão financeira 
das pessoas 
apoiadas 

An
ua

l 

Organização da gestão 
mensal das pessoas 
apoiadas: 

- Previsão mensal das 
despesas das pessoas 
apoiadas 

- Desenvolvimento da 
autonomia nas pessoas 
apoiadas na 
necessidade e aquisição 
de bens e serviços 

- Organização de 
processo de gestão 
económica 

 

 

Realização de 
uma gestão 
equilibrada 
com o objetivo 
da promoção 
da qualidade de 
vida da pessoa 
apoiada 

 

Manter uma 
gestão 
equilibrada 
entre a receita 
e as despesas 
planeadas e 
extraordinárias 
da pessoa 
apoiada 

Nº de pessoas 
apoiadas que 
beneficiam da 
gestão 
financeira 

 

Nº de pessoas 
apoiadas 
apoiados na 
promoção da 
sua 
autonomia 
financeira 

 

Nº de pessoas 
apoiadas 
totalmente 
apoiados na 
gestão 
financeira 

Promover maior 
inclusão social das 
pessoas apoiadas 
na comunidade  

An
ua

l 

Desenvolvimento e 
cumprimento dos 
objetivos do Plano de 
Atividades 
Socioculturais 

 

Candidaturas ao INR 

 

 

Desenvolver a 
capacidade de 
integração e 
autonomia nos 
diversos 
contextos da 
comunidade 

% 
Cumprimento 
do Plano de 
Atividades 
Socioculturais 

 

N.º pessoas 
apoiadas 
abrangidas 

 

N.º 
candidaturas 
entregues e 
aprovadas 

Avaliar o grau de 
satisfação das 
pessoas apoiadas 

2º
 S

em
es

tr
e 

Aplicação de 
questionários de 
satisfação 

 

Avaliar o grau 
de satisfação 
de, pelo menos, 
50% das 
pessoas 
apoiadas  

 

% Pessoas 
apoiadas 
inquiridos  

 

Grau médio 
de satisfação 
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Obter, pelo 
menos, um 
grau médio de 
75% de 
satisfação 

das pessoas 
apoiadas 

Fa
m

íli
as

 /
Si

gn
ifi

ca
tiv

os
 

Celebrar Acordos 
de Apoio 

1º
 S

em
es

tr
e 

Assinatura dos Acordos 
de Apoio entre ambas 
as partes 

38 Acordos de 
Apoio 
assinados 

N.º Famílias / 
Significativos 
com Acordos 
de Apoio 
assinado 

Realizar reuniões 
para devolução de 
avaliações dos PIC 

 

2º
 S

em
es

tr
e 

Reuniões com os 
respetivos 
representantes 
familiares para 
devolução de 
resultados das 
avaliações 

Realização de 
38 reuniões de 
devolução 

 

 

N.º reuniões 
de devolução 
de avaliação 

 

N.º reuniões 
de devolução 
da avaliação e 
revisão 

Avaliar o grau de 
satisfação das 
famílias 

2º
 S

em
es

tr
e 

Aplicação de 
questionários de 
satisfação 

 

Avaliar o grau 
de satisfação 
de, pelo menos, 
50% das 
famílias; 

 

Obter, pelo 
menos, um 
grau médio de 
75% de 
satisfação 

% Famílias 
inquiridas  

 

Grau médio 
de satisfação 
das famílias  

Sensibilizar as 
famílias para uma 
participação mais 
ativa na vida 
institucional 

An
ua

l 

Participação das 
famílias / significativos 
em eventos organizados 
pelo CEERIA 

Participação de 
50% das 
famílias. 

 

 

Nº famílias / 
significativos 
presentes em 
eventos 
organizados 
pelo CAR 

Co
la

bo
ra

do
re

s 

Participação na 
Formação externa 
para Colaboradores  

An
ua

l 

Inscrição voluntária e 
participação de 6 
colaboradores  

Aprendizagem, 
atualização e 
reciclagem de 
conhecimentos 
e competências 

N.º 
Colaboradore
s inscritos em 
formação 
externa 
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N.º 
Colaboradore
s que 
frequentaram 
formação 
externa 

Participação na 
formação interna 
para colaboradores  

An
ua

l 

Participação de 
colaboradores nas 
formações ministradas 
internamente 

Aprendizagem, 
atualização e 
reciclagem de 
conhecimentos 
e competências 

N.º 
Colaboradore
s que 
frequentaram 
formação 
interna 

Avaliação de 
Desempenho dos 
Colaboradores 

2º
 S

em
es

tr
e 

Gestão do processo na 
valência, de acordo ao 
Documento Orientador 
do processo 

Avaliação de 25 
colaboradores 

Obtenção de 25 
questionários 
preenchidos 

N.º 
Colaboradore
s avaliados  

Participação ativa 
nos eventos 
institucionais 

 

An
ua

l 

Eventos previstos no 
Plano de Atividades 
Institucional 2019 

Participação 
dos 
colaboradores 
do lar em 
eventos 
organizados 

N.º de 
colaboradore
s da valência 
que 
participam 
em eventos 
institucionais 

Pa
rc

er
ia

s 

Continuidade das 
parcerias com 
entidades externas 
para integração de 
clientes em 
contextos inclusivos 

An
ua

l  

Manutenção da 
parceria entre o CEERIA 
e a comunidade na 
utilização de serviços/ 
espaços  

Maior 
integração e 
benefício dos 
serviços da 
comunidade 
por parte dos 
clientes  

Nº de 
parcerias  

Nº de clientes 
abrangidos 
pelas 
parcerias 

G
es

tã
o 

da
 V

al
ên

ci
a 

Proceder à inscrição 
de candidatos ao 
Lar 

An
ua

l 

Receber candidatos e 
seus familiares; 

Preencher ficha de 
inscrição e avaliação 
inicial; 

Envio de carta de 
admissibilidade aos 
candidatos 

Manter 
atualizada a 
lista de 
candidatos ao 
Lar 

 

Revisão da lista 
de espera 

Nº de 
candidatos 
inscritos no 
Lar em 2019 

 

Nº de 
candidatos 
em lista de 
espera 

Continuidade da 
integração de 

An
ua

l 

Acompanhamento dos 
projetos e conceção de 

2 Voluntários 
integrados  

Nº voluntários 
na valência 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 
 

84 
 

 

 

2. MAPA RESUMO DE INDICADORES DO CAR 2020: 

 

Indicadores Previsto Obtido 

% taxa de ocupação do lar residencial 100* 100 

Clientes apoiados pontualmente 6* 1(a) 

Clientes com processo de tutoria instruídos 2 1 

Clientes com processo de tutoria concluídos 2 2 

Nº PIC realizados 38 38 

Nº PIC avaliados e revistos 38 0 

Grau médio de concretização do PIC 75 -  

% Pessoas apoiadas que atingiu o PIC 75 -  

Clientes que beneficiam da gestão financeira 38* 12(b) 

Clientes apoiados na promoção da sua autonomia financeira 8* 2(c) 

Clientes totalmente apoiados na gestão financeira 30* 12(d) 

% Cumprimento do Plano de Atividades Socioculturais   

N.º Pessoas apoiadas abrangidos pelas atividades socioculturais 38* 38 

N.º Candidaturas entregues e aprovadas ao INR 1 1 

% Pessoas apoiadas inquiridos quanto ao grau de satisfação  -  

Grau médio de satisfação das pessoas apoiadas -  -  

N.º Famílias / Significativos com Acordos de Apoio assinados 38 38 

N.º reuniões de devolução de avaliação 38 -  

N.º reuniões de devolução da avaliação e revisão 38 -  

% Famílias inquiridas quanto ao grau de satisfação 100 -  

Grau médio de satisfação das famílias   - 

Nº famílias / significativos presentes em eventos organizados pelo 
CEERIA 

20 
- 

voluntários na 
valência  

eventuais novos 
projetos  
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Indicadores Previsto Obtido 

N.º Colaboradores inscritos em formação externa 6 6 

N.º Colaboradores que frequentaram formação externa 6 6 

N.º Colaboradores que frequentaram formação interna 24* 24 

N.º Colaboradores avaliados  23 24 

N.º Colaboradores da valência que participam em eventos institucionais 10 15 

Nº Parcerias  4 4 

Nº Clientes abrangidos pelas parcerias 38* 38 

Nº Voluntários na Resposta Social 2* 0 

 

a) Mediante estado de emergência. 

b) e d) A Equipa de Gestão do Lar não concordou com o objetivo previsto de apoiar 38 pessoas 
na gestão financeira. Considerou que apenas 12 pessoas necessitam desse apoio. Os restantes 
clientes passaram a ser apoiados pelos seus representantes legais. 

c) A Equipa de Gestão do Lar considerou que apenas 2 clientes estavam capacitados para gerir 
o seu orçamento. 
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5. Demonstrações financeiras 2020  

5.1. Balanço 

CEERIA - Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça 
Balanço - (modelo para ESNL) em 31/12/2020 

(montantes em euros) 
        

RUBRICAS  NOTAS 

DATAS 

2020 2019 Reexpressão 
Nota 2.2 

ATIVO       
Ativo não corrente       
Ativos fixos tangíveis 5.1 2 778 539,41 € 2 595 529,88 € 
Investimentos financeiros 6 2 925,95 € 1 777,71 € 
    2 781 465,36 € 2 597 307,59 € 
Ativo corrente       
Clientes 7 12 058,74 € 35 014,19 € 
Adiantamentos a fornecedores   21,28 € 134,74 € 
Estado e outros entes públicos 8 275,43 € 1 814,62 € 
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros   4 172,00 € 5 333,99 € 
Outras contas a receber 9 235 454,87 € 1 594 824,08 € 
Diferimentos 10 18 772,29 € 25 373,12 € 
Caixa e depósitos bancários 11 736 060,81 € 631 228,96 € 
    1 006 815,42 € 2 293 723,70 € 

Total do ativo   3 788 280,78 € 4 891 031,29 € 
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       

Fundos patrimoniais       
Fundos 12 84 469,74 € 84 469,74 € 
Resultados transitados 12 704 280,79 € 687 866,92 € 
Excedentes de revalorização 12 327 152,55 € 327 152,55 € 
Outras variações nos fundos patrimoniais 12 1 645 746,43 € 1 707 167,21 € 
    2 761 649,51 € 2 806 656,42 € 
        
Resultado líquido do período 12 (139 016,38 €) 16 415,35 € 

Total dos fundos patrimoniais   2 622 633,13 € 2 823 071,77 € 
Passivo       
Passivo não corrente       
Financiamentos obtidos 13 369 226,68 € 0,00 € 
Outras contas a pagar 14 32 029,90 € 249,83 € 
    401 256,58 € 249,83 € 
Passivo corrente       
Fornecedores 15 29 207,42 € 33 869,31 € 
Adiantamento de clientes 7 734,39 € 0,00 € 
Estado e outros entes públicos 8 36 642,13 € 41 286,20 € 
Financiamentos obtidos 13 40 224,85 € 0,00 € 
Diferimentos 10 402,32 € 1 711 930,39 € 
Outras contas a pagar 14 657 179,96 € 280 623,79 € 
    764 391,07 € 2 067 709,69 € 

Total do passivo   1 165 647,65 € 2 067 959,52 € 
Total dos fundos patrimoniais e do passivo   3 788 280,78 € 4 891 031,29 € 
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5.2. Demonstração de resultados por natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEERIA - Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça 

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) do período de 2020 
montantes em euros 

        

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 

PERÍODOS 

2020 2019 
Reexpressão 

Nota 2.2 

Vendas e serviços prestados 16 200 306,22 € 260 426,90 € 

Subsídios, doações e legados à exploração 17 2 009 540,60 € 2 059 752,67 € 

Trabalhos para a própria entidade 18 110 874,22 € 48 733,98 € 

Fornecimentos e serviços externos 19 (633 237,11 €) (591 450,96 €) 

Gastos com o pessoal 20 (1 643 234,31 €) (1 610 913,59 €) 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 7 (13 434,43 €) 0,00 € 

Outros rendimentos 21 199 847,89 € 232 642,10 € 

Outros gastos 22 (248 037,37 €) (256 945,17 €) 
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e 

impostos 
  

(17 374,29 €) 142 245,93 € 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 23 (120 254,81 €) (126 743,27 €) 
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 

impostos) 
  (137 629,10 €) 15 502,66 € 

Juros e rendimentos similares obtidos 24 349,83 € 941,89 € 

Juros e gastos similares suportados 25 (1 737,11 €) (29,20 €) 

Resultado antes de impostos   (139 016,38 €) 16 415,35 € 

Imposto sobre o rendimento do período   0,00 € 0,00 € 

Resultado líquido do período   (139 016,38 €) 16 415,35 € 
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5.3. Demonstração de fluxos de caixa 

 

CEERIA - Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça 
Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do período de 2020 

montantes em euros 
    

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODO 

2020 2019 

Fluxos de caixa das atividades operacionais      

Recebimentos de clientes e utentes   213 341,85 € 255 010,11 € 

Pagamentos a fornecedores    (485 195,14 €) (592 480,25 €) 

Pagamentos ao pessoal   (1 112 135,29 €) (1 611 722,95 €) 

Caixa gerada pelas operações   (1 383 988,58 €) (1 949 193,09 €) 

Outros recebimentos/pagamentos    1 340 445,57 € 2 213 408,94 € 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   (43 543,01 €) 264 215,85 € 

Fluxos de caixa das atividades de investimento      

Pagamentos respeitantes a:       

Ativos fixos tangíveis   (259 527,19 €) (375 484,27 €) 

Ativos intangíveis       

Investimentos financeiros      (690,61 €) 

Recebimentos provenientes de:       

Ativos fixos tangíveis       

Investimentos financeiros        

Subsidios ao investimento       

Juros e rendimentos similares    121,44 € 941,89 € 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   (259 405,75 €) (375 232,99 €) 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento      

Recebimentos provenientes de:       

Financiamentos obtidos    422 750,00 €   

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos    (13 298,47 €) (1 297,05 €) 

Juros e gastos similares    (1 670,92 €)   

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   407 780,61 € (1 297,05 €) 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   104 831,85 € (112 314,19 €) 

Caixa e seus equivalentes no início do período   631 228,96 € 743 543,15 € 

Caixa e seus equivalentes no fim do período  736 060,81 € 631 228,96 € 
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5.4.  Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais  

 

CEERIA - Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça 

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do periodo findo em 31/12/2020 
(montantes em euros) 

                      

DESCRIÇÃO   NOTAS Fundos Reservas 
Resultados 
Transitados 

Excedentes de 
revalorização 

Outras variações 
no capital 

próprio 

Resultado 
liquido do 

periodo 
Total 

Total dos fundos 
patrimoniais 

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 
2020 

6   
84 469,74 € 0,00 € 687 866,92 € 327 152,55 € 1 707 167,21 € 16 415,35 € 2 823 071,77 € 2 823 071,77 € 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO                     

Outras alterações reconhecidas 
nos fundos patrimoniais 

    
    16 413,87 €   (61 420,78 €) (16 415,35 €) (61 422,26 €) (61 422,26 €) 

  7   0,00 € 0,00 € 16 413,87 € 0,00 € (61 420,78 €) (16 415,35 €) (61 422,26 €) (61 422,26 €) 

RESULTADO LÍQUIDO DO 
PERÍODO 

8   
          (139 016,38 €) (139 016,38 €) (139 016,38 €) 

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8             (155 431,73 €) (155 431,73 €) (155 431,73 €) 

OPERAÇÕES COM 
INSTITUIDORES NO PERÍODO 

    
                

Outras Operações                     

  10   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 
2020 

6+7+8+10   
84 469,74 € 0,00 € 704 280,79 € 327 152,55 € 1 645 746,43 € (139 016,38 €) 2 622 633,13 € 2 622 633,13 € 
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5.5. Anexo às Demonstrações Financeiras 

 

1. Identificação da Entidade 

 

Dados de Identificação 

Designação da Instituição: CEERIA – Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração 
de Alcobaça 

Sede: Rua do Castelo nº152, 2460-036 Alcobaça 

Endereço eletrónico: servicosadministrativos@ceeria.com 

Página da Internet: ceeria@ceeria.com 

Natureza das Atividades: Atividades de apoio social para pessoas com deficiência, com 
alojamento 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

 

2.1. Referencial contabilístico utilizado 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a 
Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o 
Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais 
especificamente foram utilizadas as Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL). 

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:  

- Pressuposto da continuidade: As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto 
da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais 
são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.  

- Regime da periodização económica (acréscimo): A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos 
à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. 
As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são 
reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos 
atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por 
acréscimos de gastos”. Da mesma forma, as quantias liquidadas ou recebidas no período, mas 
que dizem respeito a períodos posteriores são reconhecidas na conta de “diferimentos”. 

- Materialidade e agregação: As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são 
agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério 
de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.  

- Compensação: Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados 
separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que 
nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento. 
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- Comparabilidade: As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de 
dezembro de 2020 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2019. 

 

2.2. Derrogação das disposições do SNC 

 
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, 
quaisquer casos excecionais que implicassem directamente a derrogação de qualquer disposição 
prevista pelo SNC.  

No exercício de 2020, o CEERIA procedeu à reexpressão das contas do exercício de 2019. 
Esta situação resultou, no essencial, das seguintes situações: 

1. Contabilização de subsídio ao investimento do CAO, em 2019, sendo que o direito ao seu 
recebimento apenas ocorre após a data de realização das despesas de investimento 
elegíveis. Desta forma, no final do exercício de 2019, quer o ativo quer o passivo estavam 
sobreavaliados no montante de 800.492,73 euros; 

2. A forma como as penhoras eram contabilizadas sobreavaliava quer o ativo quer o passivo, 
no essencial, no mesmo montante. Desta forma, foram reexpressos os saldos de 2019, 
tendo-se procedido à redução do ativo e do passivo, no montante de 83.740,31 euros. A 
forma de contabilização, em 2020, foi alterada. 

3. A contabilização dos valores a receber dos diversos projetos, tendo por base valores 
estimados e não valores executados originou as situações da seguinte natureza: 

a. Incorreta especialização dos valores a receber ou a devolver dos referidos 
projetos. Por este facto na reexpressão foram contabilizados como ganhos de 
2019, o montante líquido de 39.280,00 euros e como perdas em resultados 
transitados o montante de 78.069,57 euros; 

b. Contabilização de valores a receber quando, na realidade, o CEERIA tem valor a 
devolver. Esta situação ocorreu com o projeto do POISE nº 03-4229-FSE-000083, 
em que a contabilidade evidenciava um valor a receber de 97.387 euros sendo 
que o valor estimado a pagar é de 30.000 euros, verificando-se assim uma 
divergência de 127.387 euros, registado, na reexpressão, como perda em 
resultados transitados; 

c. Verificou-se assim que o CEERIA registava, no final de 2019, valores a receber 
do projeto do CRI, no montante de 137.065 euros, sendo que, de acordo com os 
serviços, a sua recuperabilidade é duvidosa, pelo que, na reexpressão, por um 
critério de prudência, foi constituída uma imparidade, registando este montante, 
como perda, em resultados transitados. 
 

  
4. Foram ainda contabilizados como gastos de exercícios anteriores o montante de 36.633 

euros, referente a dividas inerentes a refeições fornecidas pela Santa Casa da 
Misericórdia de Alcobaça, que não se encontravam registadas contabilisticamente. 

 
Como consequência da reexpressão efetuada, o resultado líquido de 2019 passou de  22.864,65€ 
negativos para 16.415,35€ positivos e os resultados transitados foram diminuídos em 379.154,57 
euros. 
  
Seguidamente, apresentamos a DR e o Balanço, com os diversos movimentos de reexpressão 
efetuados. 
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CEERIA - Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça 
Demonstração de resultados reexpresso - (modelo para ESNL) em 31/12/2019 

(montantes em euros) 
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CEERIA - Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça 

Balanço reexpresso - (modelo para ESNL) em 31/12/2019 
(montantes em euros) 
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3. Principais políticas contabilísticas  

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são 
as que abaixo se descrevem. Salvo indicação contrária estas políticas foram consistentemente 
aplicadas a todos os exercícios apresentados.  
 

- Eventos subsequentes  

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 
existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos 
materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações 
financeiras.  
 

- Moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de 
apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram 
transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para 
os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.  
Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração 
dos resultados no item de “Juros e rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou “Juros e gastos 
similares suportados” se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos 
obtidos/concedidos ou em “Outros rendimentos e ganhos” se favoráveis e “Outros gastos ou 
perdas” se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações. 
 
 
- Ativos Fixos Tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. As depreciações são calculadas, após o 
início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida 
útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes. As 
despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período 
em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios 
económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis. Os ativos fixos 
tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no 
item de “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem 
depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso. As mais ou menos valias 
resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela variação entre o 
preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do 
ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens “Outros rendimentos e ganhos” 
ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente. 
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As vidas úteis estimadas para os activos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:  

 

Anos  

Edifícios e outras construções 50 

Equipamento básico 7 a 10 

Equipamento de transporte 4 

Equipamento administrativo 4 a 10 

Outros activos fixos tangíveis 4 a 7 
 
Sempre que existam indícios de perda de valor dos activos fixos tangíveis, são efectuados testes 
de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do activo, e quando necessário registar 
uma perda por imparidade. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço 
de venda líquido e o valor de uso do activo, sendo este último calculado com base no valor actual 
dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso continuado e da alienação do activo 
no fim da sua vida útil.  
As vidas úteis dos activos são revistas em cada período de relato financeiro, de forma que as  
depreciações praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos activos.  
Alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são 
aplicadas prospectivamente.  
Os ganhos ou perdas na alienação dos activos são determinados pela variação entre o valor de 
realização e o valor contabilístico do activo, sendo reconhecidos na demonstração dos 
resultados.  
 

- Investimentos Financeiros 

De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu 
custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustadas por perdas por imparidade. 
 

- Imposto sobre o rendimento  

A Instituição encontra-se isenta de imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) ao 
abrigo do artigo 10º CIRC. 
Para além desta isenção, a Instituição também se encontra isenta de imposto de selo por força do 
artigo 6ºdo CIS, de imposto sobre veículos nos termos do artigo 52º do CISV, de imposto único de 
circulação nos termos do artigo 5º do CIUC, de imposto municipal sobre imóveis (CIMI) nos termos 
da alínea f) do nº1 do artigo 44º do código EBF e de imposto municipal sobre transmissões 
onerosas (IMT) nos termos da alínea e) do artigo 6º CIMT. 

 

- Clientes e outros valores a receber  

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal 
diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade 
acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável. 
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- Caixa e depósitos bancários 

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários 
são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. Os saldos em 
moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho. 
 

- Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo 
seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 
 
- Financiamentos bancários 

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com 
a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro 
efetiva são registados da demonstração dos resultados em observância do regime da periodização 
económica.  
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Instituição tenha o 
direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data do 
relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem 
para além deste prazo. 

 

- Rédito e regime do acréscimo 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de 
serviços decorrentes da actividade normal da Instituição. 
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação de serviços ou se 
periódicos, no fim do período a que dizem respeito.  
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em 
consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os 
dividendos são reconhecidos na rubrica “outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito 
de os receber.  
 
 
- Subsídios  

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia 
suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os 
requisitos para o receber. Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos 
fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de “Outras variações nos capitais próprios”. 
são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo 
período de depreciação ou amortização. Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de 
gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida 
que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio. 
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4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros  

 
PROJETOS 

Até 31 de dezembro de 2019, para além da contabilização do registo do valor total do projeto em 
contas a receber e a pagar, tendo como consequência uma sobrevalorização do ativo e do 
Passivo, os montantes a receber e, por consequência, os correspondentes proveitos inerentes aos 
diversos projetos desenvolvidos pelo CEERIA era efetuada com base em valores estimados.  

Em 2020, procedeu-se à alteração deste critério de contabilização deixando de ser registado a 
totalidade do projeto no início e passando os valores a receber e os respetivos proveitos a ser 
registados com base nos pedidos de reembolso efetuados, permitindo assim um registo do 
proveito com base na execução e uma mais adequada especialização dos proveitos no final de 
cada exercício. 

Este critério implica também uma redução significativa dos valores a receber e a pagar inerentes 
aos projetos. 

 
5. Ativos fixos tangíveis  

 
Divulgações sobre ativos fixos tangíveis  

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo 
de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os 
ativos na localização e condição necessárias para operarem de forma pretendida.  

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de 
ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil 
estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de depreciação usadas para bens já em fase de depreciação foram as taxas usadas em 
POC, ou seja, as taxas impostas pelo Organismo da Segurança Social para as IPSS. Para os 
novos bens com início de utilização a partir do ano de 2012 usaram-se as taxas de acordo com o 
DR 25/2009, de acordo com o sistema de normalização contabilística. 

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2020 
foi o seguinte: 
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6. Investimentos Financeiros 

 

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2020, os seguintes investimentos financeiros: 

 

 

 

 

 

 

7. Clientes 
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Em 31 de Dezembro de 2020 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição:  

Esta rubrica inclui as perdas por imparidade acumuladas pelas dívidas de clientes considerados 
de cobrança duvidosa, por se encontrar em mora e não se expectar o seu recebimento.  

Face à antiguidade de alguns saldos de exercícios anteriores, procedeu-se à sua transferência 
para clientes de cobrança duvidosa.  

 

8. Impostos e contribuições  

 

A Instituição encontra-se isenta de imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) ao 
abrigo do artigo 10º CIRC. 

Para além desta isenção, a Instituição também se encontra isenta de imposto de selo por força do 
artigo 6ºdo CIS, de imposto sobre veículos nos termos do artigo 52º do CISV, de imposto único de 
circulação nos termos do artigo 5º do CIUC, de imposto municipal sobre imóveis (CIMI) nos termos 
da alínea f) do nº1 do artigo 44º do código EBF e de imposto municipal sobre transmissões 
onerosas (IMT) nos termos da alínea e) do artigo 6º CIMT. 

A Instituição está enquadrada em IVA no regime misto, método de afetação real de todos os bens 
e serviços.  

No período de 2020, apresentou os seguintes saldos: 

 

9. Outras contas a receber 

 

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 Dezembro 2020, a seguinte decomposição: 
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A variação mais significativa existente nesta rubrica “Outras contas a receber” são os projetos e 
os ajustamentos feitos em consequência da reexpressão das contas que também diz respeito à 
contabilização dos projetos. 

Como já foi referido anteriormente, nesta rúbrica dos projetos, procedeu-se à alteração do 
critério de contabilização deixando de ser registado a totalidade do projeto no início e passando 
os valores a receber e os respetivos proveitos a ser registados com base nos pedidos de 
reembolso efetuados, permitindo assim um registo do proveito com base na execução e uma 
mais adequada especialização dos proveitos no final de cada exercício 

 

10. Diferimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta rubrica registamos os gastos e rendimentos contabilizados no exercício, mas que se 
referem a períodos posteriores. 

Quanto à variação existente no valor dos subsídios de 2019 para 2020, esta justifica-se através 
da reexpressão efetuada às contas do ano de 2019, uma vez que o direito ao recebimento do 
subsídio ao investimento, conforme já mencionamos anteriormente, apenas ocorre após a data 
de realização das despesas de investimento elegíveis. Desta forma, no final do exercício de 2019, 
quer o ativo quer o passivo estavam sobreavaliados, o que foi devidamente corrigido através da 
reexpressão analisada anteriormente. De notar que, conforme a NCRF 22 refere: um subsídio 
das entidades públicas não é reconhecido, até que haja segurança razoável de que a entidade 
cumprirá as condições a ele associadas, e que o subsídio será recebido. 
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11. Caixa e Depósitos bancários 

 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 Dezembro 2020, encontrava-se com os 
seguintes saldos: 

 

 

 

 

 

 

O valor movimentado dos depósitos a prazo serviu na sua maioria para o pagamento de 
despesas relacionados com a obra do CAO e CAR, obra essa de muita importância para o CEERIA 
e que representa um investimento com um peso muito significativo na estrutura de gastos do 
CEERIA. Contudo, no final do exercício económico de 2020, face a 2019, apesar de todas as 
despesas inerentes à obra, apurámos uma variação positiva em caixa e depósitos bancários no 
montante de 104.831,85€.  

 

12. Fundos Patrimoniais 

 

Relativamente aos Excedentes de Revalorização, ainda não temos disponível informação dos 
excedentes com os respectivos ativos e se os ativos ainda constam na Instituição. Em 2021, 
iremos analisar a referida situação e proceder à devida correcção em Resultados Transitados.  
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De acordo com os parágrafos 23 a 25 da NCRF 22, os subsídios não reembolsáveis relacionados 
com a aquisição ou construção de um ativo (ativo fixo tangível ou intangível), também 
conhecidos como subsídios ao investimento, devem ser apresentados como componente do 
capital próprio (conta 593 e rubrica "Outras variações no capital próprio”), e imputados como 
rendimentos do exercício (conta 7883) numa base sistemática e racional durante a vida útil do 
ativo, ou seja, pela proporção da depreciação ou amortização do item tangível ou intangível. 

 

13. Financiamentos Obtidos 

 

A rúbrica de financiamentos obtidos encontra-se subdividida em passivo corrente e passivo não 
corrente. O passivo corrente diz-se que é o de curto prazo igual ou inferior a um ano. Enquanto 
que o passivo não corrente é o de Médio e Longo Prazo (MLP) superior a um ano. Deste modo, 
junto se apresenta um quadro com os valores calculados para passivo corrente e passivo não 
corrente referente ao valor que se encontra na conta 2511 – Financiamentos obtidos no 
montante total de 409.451,53€. 

 

 

 

Os custos de empréstimos obtidos são contabilizados como gastos no período em que ocorrem.  

Quer no cálculo do passivo corrente, quer no cálculo do passivo não corrente foi tido em conta 
o Mapa de Amortização de capital enviado pelo banco considerando o valor do passivo não 
corrente o saldo em 31/12/2021, valor que se vence durante o ano de 2021 e o restante valor 
no passivo não corrente.  
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14. Outras contas a pagar 

 

 

 

 

Tal como acontece no caso dos empréstimos bancários, na rúbrica outras contas a pagar 
também pode ser subdividida em passivo corrente e não corrente. O passivo corrente diz-se que 
é o de curto prazo igual ou inferior a um ano. Enquanto que o passivo não corrente é o de Médio 
e Longo Prazo (MLP) superior a um ano.  

 

15. Fornecedores 

 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é composto por fornecedores de conta corrente: 

 

 

 

 

 

 

No balanço do CEERIA esta continua a ser uma das rubricas pouco significativa, representando 
3% no total do passivo. 
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16. Prestações de Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consequência da pandemia Covid-19 que o país atravessa, a Instituição viu também as 
suas comparticipações dos clientes a diminuir no montante de 52.160,76€ face a 2019. 
Mantendo desta forma as despesas quer com os FSE (Fornecimentos e Serviços Externos), que 
apresentamos na nota 19, quer com os Gastos com o Pessoal que apresentamos na nota 20 do 
presente relatório, a Instituição teve de encontrar forma de fazer face a este problema que 
muita desigualdade tem causado bem como privando o contacto entre as pessoas. Contudo, a 
Instituição conseguiu fazer face a todos os gastos com que se deparou, terminando orgulhosa 
do trabalho desenvolvido.  

 

17. Subsídios, doações e legados à exploração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os subsídios relacionados com rendimentos (conhecidos como subsídios à exploração), que são 
concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar deficits de exploração de 
um dado exercício imputam-se como rendimentos desse período (conta 75), ou de período 
futuros, se se destinarem também a assegurar rentabilidades mínimas ou a compensar deficits 
de exploração desses períodos futuros, mais uma vez tendo presente o princípio do 
balanceamento entre rendimentos e gastos e o pressuposto do regime do acréscimo. 

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, no 
desenvolvimento da atividade das várias respostas sociais da Instituição, sendo os mesmos 
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reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do 
momento de recebimento do subsídio. Estes subsídios são efetuados por entidades do Estado. 

A rúbrica dos subsídios à exploração representa 79,7% da estrutura de rendimentos do CEERIA. 
Também como se pode verificar no quadro apresentado, em determinadas Entidades também 
podemos verificar que houve um decréscimo dos valores subsidiados face ao ano de 2019 em 
consequência da pandemia covid-19 que o país atravessa.  

 

18. Trabalhos para a própria entidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta rubrica foram considerados os trabalhos dos nossos colaboradores afetos aos serviços de 
jardinagem, lavandaria, limpeza e manutenção com a devida repartição pelas valências onde 
desenvolvem trabalhos conforme mapa de tarefas e distribuição fornecido pelas responsáveis 
dos vários setores.  

A variação dos valores apurados no ano de 2020 face a 2019 prende-se com o facto de no ano 
de 2019 não ter sido apurado valores para o setor da manutenção e da limpeza que constem na 
DR do ano de 2019, contudo nas notas às demonstrações financeiras efetuadas nesse mesmo 
ano de 2019 constam os seguintes valores devidamente individualizados: Manutenção no 
montante de 9.365,96 € e Limpeza no montante de 41.086,27 €. 
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19. Fornecimentos e Serviços Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O impacto do Covid-19 na Instituição trouxe com ele inúmeras despesas acrescidas 
nomeadamente nos EPI’s usados no combate ao vírus pelos nossos colaboradores para 
proporcionar e garantir uma maior segurança aos nossos clientes.  

Na rúbrica de Trabalhos Especializados a variação deve-se essencialmente aos trabalhos para a 
própria entidade dos serviços de limpeza considerados na conta 74 e cujo custo foi imputado na 
conta 62 e respetiva distribuição pelas valências.  

Na rúbrica de honorários, foram admitidos novos profissionais de forma a proporcionar aos 
nossos clientes uma equipa coesa e capaz de dar resposta perante todas as eventualidades que 
surjam na Instituição no âmbito do setor social.   

Na rubrica de seguros, alteramos a companhia de seguros através de um concurso de contração 
pública, conseguindo melhores preços nalguns seguros, noutros mantivemos e noutros não 
conseguimos fazer face ao aumento.  
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Ma rubrica de conservação e reparação, a variação deve-se essencialmente aos trabalhos para 
a própria entidade dos serviços de manutenção considerados na conta 74 e cujo custo foi 
imputado na conta 62 e respetiva distribuição pelas valências. 

Nas restantes rubricas apesar de terem existido algumas oscilações não foram materialmente 
relevantes. 

 

20. Gastos com pessoal 

20.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas 

 

20.2. Benefícios dos empregados e encargos da entidade 

 

Os aumentos dos gastos com o pessoal do ano de 2020 face a 2019 justifica-se tendo em conta 
dois grandes fatores: 

- Aumento da retribuição mínima mensal; 

- Aumento dos seguros (contratualização com nova seguradora ao abrigo da contratação 
pública. 
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21. Outros rendimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar das oscilações nas rubricas do quadro apresentado, a variação entre o total de “Outros 
Rendimentos e Ganhos” deve-se essencialmente ao valor considerado como reexpressão do ano 
de 2019. Este, deve-se a proveitos registados na conta 75 no ano de 2020 e que dizem respeito 
a proveitos de períodos anteriores.  

 

22. Outros gastos e perdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta análise, as correções de períodos anteriores é as que apresentam maior variação face ao 
ano de 2019 uma vez que foram feitas alterações em estimativas e correções de erros detetados 
nalgumas rubricas de maior relevância.  
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23. Gastos com depreciação e amortização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As taxas de depreciação usadas para bens já em fase de depreciação foram as taxas usadas em 
POC, ou seja, as taxas impostas pelo Organismo da Segurança Social para as IPSS. Para os novos 
bens com início de utilização a partir do ano de 2012 usaram-se as taxas de acordo com o DR 
25/2009, de acordo com o sistema de normalização contabilística. 

 

24. Juros e rendimentos similares obtidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A variação existente face a 2019 justifica-se pela movimentação do valor que se encontrava em 
depósitos bancários. O mesmo foi movimentado devido à necessidade de liquidar despesas 
referentes à obra do CAO e CAR que se encontra em construção.  
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25. Juros e gastos similares suportados  

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor de 2020 diz respeito ao empréstimo bancário concedido em 26/08/2020 para fazer face 
à construção do CAO e CAR de forma a podermos proporcionar aos nossos clientes uma melhor 
qualidade de vida e bem-estar de forma a que se possam sentir bem recebidos e aconchegados 
dentro do CEERIA.  
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26. Divulgações exigidas por diplomas legais 

 

26.1. Informação por actividades e valências 
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26.2 Outras divulgações exigidas por diplomas legais 

 

- Impostos em mora  

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança 
Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.  
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“ O segredo de um grande sucesso está no trabalho de 
uma grande equipa.” 

 


