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ASSOCIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

 

MISSÃO: Intervir ativamente na comunidade permitindo a reabilitação do individuo através da integração social, 

ocupacional, formativa e profissional, promovendo a cidadania e o bem-estar. 

VISÃO: Ser reconhecida como uma resposta de referência na promoção de igualdades de oportunidades, de forma 

sustentável e empreendedora. 

VALORES: Afetividade, Respeito pela Diferença, Cooperação, Solidariedade, Confidencialidade, Liberdade de expressão e 

pensamento, Criatividade e Responsabilidade Social. 

 

ARCIAL 
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I. CONVOCATÓRIA 
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II. BREVES PALAVRAS DA DIREÇÃO 
 

O ano de 2018 caracterizou-se pela consolidação da via que tem vindo a ser seguida pela 

ARCIAL desde há muitos anos. Por diversas vezes a instituição viu reconhecida a qualidade do 

trabalho que desenvolve, quer através da atribuição de prémios ou galardões, quer pela via da 

validação de diversas candidaturas elaboradas. 

Há que assinalar, em primeiro lugar, os passos dados no sentido de dar robustez às 

diversas respostas sociais. A aquisição de uma quinta no perímetro urbano da cidade permitiu 

o aparecimento de novo pólo de atividades para a Formação Profissional e o CAO. E o CRI 

assumiu-se como parceiro de corpo inteiro dos agrupamentos de escolas de Oliveira do 

Hospital e de Tábua, permitindo uma resposta até agora inexistente para dezenas de alunos e 

apresentando já um modelo de articulação com aqueles parceiros bem oleado e funcional. 

Numa outra vertente, acentuou-se a aposta na promoção de atividades que fazem dos 

clientes da ARCIAL cidadãos de corpo inteiro, com plena inserção na comunidade a que 

pertencem. 

No ano de 2018, os utentes da ARCIAL participaram em exposições públicas de artes 

plásticas, competiram em provas de corta-mato, remo indoor e parahóquei, fizeram as 

primeiras atuações do grupo de cantares, marcaram presença em eventos públicos, ganharam 

prémios. Há todo um conjunto de acontecimentos que definem o concelho de Oliveira do 

Hospital e a região enquanto comunidade – Desfile de Carnaval, Gala Social, Marchas 

Populares, Volta a Portugal em Bicicleta, Festa da Castanha, Feira do Livro, Festa do Queijo 

Serra da Estrela, entre outros – e que contaram com a presença e envolvimento da ARCIAL e 

dos seus clientes, tornando efetiva à promoção de ”atividades culturais, formativas, 

recreativas, desportivas, de lazer e de ocupação de tempos livres” que estão estatutariamente 

definidas e que dão corpo ao lema de que quem frequenta a ARCIAL “também é CAPAZ”. 

Como momento simbólico deste “viver como os outros” não podemos deixar de assinalar 

a presença de dez clientes na Colónia de Férias das Areias Douradas, no mês de agosto, um 

projeto co-financiado pelo INR e que se pretende ampliar em 2019. 

Enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social, a ARCIAL prosseguiu a procura de 

respostas adequadas às necessidades das pessoas com dificuldades intelectuais e de 

desenvolvimento e incapacidade, procurando adaptar-se à evolução dos paradigmas, às 

alterações concetuais e à mutação do edifício legislativo. Continuou fortemente empenhada 

na sua missão de intervenção ativa na comunidade de forma a permitir a reabilitação do 

indivíduo através da integração social, ocupacional, formativa e profissional, promovendo a 

cidadania e o bem-estar.  
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Em 2018, a instituição garantiu a prestação diária dos serviços nas áreas de atividades 

ocupacionais, da formação profissional, do emprego e inserção e em Residências Autónomas e 

assegurou o acompanhamento de alunos em idade escolar, apoiando perto de duas centenas 

de cidadãos de diversas faixas etárias – crianças, jovens e adultos. Assente nos princípios da 

individualidade, respeito pela diferença, necessidades, expetativas e motivações de cada 

cliente, desenvolveu a sua atividade de uma forma responsável e consciente, procurando 

assegurar sempre a sua sustentabilidade económica. 

Finalmente, e porque nunca é demais repeti-lo, a Direção da ARCIAL reconhece e agradece 

aos seus trabalhadores o profissionalismo e empenho que entregam à execução das suas 

atividades, e que se traduz na qualidade com que são desenvolvidas os processos de apoio aos 

seus clientes nas fases de candidatura, planificação e operacionalização. Conhecimento 

temperado com experiênca, dedicação misturada com tolerância e competência exercida com 

perseverança continuam a ser as marcas de que resulta a qualidade de vida e o bem-estar dos 

clientes da instituição. 

Que o ano de 2019 seja a continuidade lógica do excelente trabalho desenvolvido em 

2018. 

 

A Direção 

Artur Manuel Freire de Abreu 

Maria José Costa e Silva Falcão de Brito 

Rui Pedro Carvalho de Almeida 

Maria Leonor Marques Dinis Borges Santos 

António da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades e Contas 2018 

  
Página 6 

 
  

III. RESPOSTAS SOCIAIS 
 

                                 CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 
 

Apoia jovens e adultos com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento,com incapacidade 

temporária ou permanente para o exercício de uma atividade profissional e/ou produtiva. 

Proporciona aos seus clientes atividades ocupacionais, socialmente úteis, lúdico-terapêuticas e 

de desenvolvimento pessoal e social, assim como, apoio nos planos físico, psíquico e social. 

Durante o ano de 2018 foram apoiados 61 clientes em CAO: foram admitidos 6 novos clientes, 

tendo saído 11. 

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
FORMAÇÃO INICIAL E CONTÍNUA 

 

 

Desenvolve ações de formação dirigidas a jovens e adultos com deficiência e incapacidade, 

visando a aquisição e o desenvolvimento de competências profissionais, orientadas para o 

exercício de uma atividade no mercado de trabalho, tendo em vista potenciar a 

empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade. Deste modo, os cursos de 

formação desenvolvidos destinam-se a pessoas com deficiência e incapacidade, que reúnam 

as seguintes condições:  

a) Formação Inicial: tendo a idade mínima legal para prestar trabalho, pretendam ingressar, 

reingressar ou manter-se no mercado de trabalho e não possuam uma certificação 

escolar e profissional compatível com o exercício de uma profissão ou ocupação de um 

posto de trabalho, ou tendo já desenvolvido uma atividade profissional, se encontrem em 

situação de desemprego, e pretendam aumentar as suas qualificações noutras áreas 

profissionais facilitadoras do seu reingresso rápido e sustentado no mercado de trabalho.  

b) Formação Contínua: empregados/as ou desempregados/as, que pretendam melhorar as 

respetivas qualificações, visando a manutenção do emprego, a progressão na carreira, ou 

o ingresso ou reingresso no mercado de trabalho, ajustando ou aumentando as suas 

qualificações, de acordo com as suas necessidades, das empresas e do mercado de 

trabalho. 

Durante o ano de 2018, foram apoiados 75 formandos/clientes, 68 formandos na modalidade 

de formação inicial e 7 formandos na modalidade de formação contínua. 

De referir que, no ano de 2018, terminaram o percurso formativo 22 jovens. De entre os 

formandos finalistas, registaram-se 9 integrações em mercados de trabalho, situando-se a taxa 

de integração, de entre o número total de finalistas, na ordem dos 40%. 
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RESIDÊNCIAS AUTÓNOMAS 

 

A Residência Autónoma tem como objetivo o acolhimento de jovens e adultos com deficiência, 

de idade igual ou superior a 16 anos que, mediante apoio e orientação, possuem capacidade de 

viver autonomamente. A Residência Autónoma prioriza situações de enquadramentos 

familiares disfuncionais, situações de carência social e/ou económica, envelhecimento dos 

cuidadores e de outros familiares diretos, abandono por parte dos familiares/cuidadores ou 

ausência dos mesmos, situações sócio-habitacionais precárias, promovendo sempre e 

incondicionalmente a solidariedade e proporcionando aos clientes um apoio de qualidade, a 

que todos têm direito. No ano de 2018, foram apoiados 10 clientes nesta resposta social. 

 

ARCIAL SERVIÇOS 

 

É uma empresa que constitui um projeto da Instituição e que presta serviços nas áreas da 

jardinagem, limpezas e lavagem e engomagem de roupa, contribuindo, no âmbito destes 

serviços, para o desenvolvimento e satisfação de necessidades básicas da população.  

 

 

CENTRO RECURSOS para a INCLUSÃO 

 

O CRI visa a intervenção junto de alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter 

permanente, abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, bem como a articulação com as suas 

famílias. Durante o ano de 2018, o CRI da ARCIAL contou com a colaboração de 4 técnicos 

superiores, nomeadamente 2 na área de Terapia da Fala, 1 na área de Terapia Ocupacional e 

1 na área de Psicologia, tendo como parceiros o Agrupamento de Escolas de Oliveira do 

Hospital e o Agrupamento de Escolas de Tábua. 

Os acompanhamentos são realizados em contexto escolar – Unidade de Apoio à 

Multideficiência ou outros espaços cedidos pelos agrupamentos. Sempre que se justifica, são 

utilizados os espaços físicos da ARCIAL, nomeadamente sala de snoezelen e sala de 

fisioterapia. 
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IV. CLIENTES 
 

Durante o ano de 2018 a ARCIAL prestou apoio aos seguintes clientes, nas diferentes respostas 

sociais: 

Caracterização CAO * 

Formação 
Profissional Residências 

Autónomas  

T
o

ta
is

 →
 

Formação Inicial e 
contínua 

 
 

 

     

 

  Totais 61 75 10 
 

136 

     

 

 
 

S
e

x
o

 Masculino 35 35 5 
 

75 

Feminino 26 40 5 
 

71 

Á
re

a
 G

e
o

g
rá

fi
c
a

 Oliveira do 

Hospital 
46 59 8  113 

 
 

Tábua 15 16 2  33 

 
 

Outros 0 0 0 
 

0 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
a

 D
e

fi
c
iê

n
c
ia

 

Intelectual 42 57 8 
 

107 

Psicológica 8 18 2 
 

28 

Auditiva 
  

 
 

 

Visão 
  

 
 

 

Músculo-

esquelética   
 

 
 

Multideficiência 10 
 

 
 

8 

Outras 1 
 

 
 

1 

Não Caracterizadas 
  

 
 

 

 

*Clientes que frequentaram o CAO durante o Ano de 2018 
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V. PARCERIAS 
 

Na prestação dos serviços a ARCIAL teve como financiadoras e parceiras as seguintes 

entidades: 

Entidades CAO 
Formação 

Profissional 
Arcial 

Serviços 
Residências 
Autónomas 

CRI 

A
rt

ic
u

la
ç
õ

e
s
 e

 P
a

rc
e

ri
a

s
 

N
a

c
io

n
a

is
 

ANDDI X X 
 

X  

CNIS X X X 
X  

FENACERCI X X 
 

X  

FPH - Federação Portuguesa Hóquei X X 
 

X  

IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional  X    

Instituto de Solidariedade e Segurança Social - Delegação Regional do 
Centro 

X 
  

X 
 

PO ISE (Programa Ocupacional Inclusão Social e Emprego) 
 

X 
 

  

  

A
rt

ic
u

la
ç
õ

e
s
 e

 P
a

rc
e

ri
a

s
 L

o
c
a

is
 

Autarquias e Juntas de Freguesia dos concelhos de abrangência (Oliveira 
do Hospital e Tábua) 

X X X X 
 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Arganil X X X   

Centro Saúde de Oliveira do Hospital X X X X  

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Hospital X X 
 

  

Rede Social de Oliveira do Hospital X X X X  

Formação prática em contexto de trabalho/Estruturas de integração 
comunitárias/Estruturas da Comunidade Atividades Ocupacionais: 

 Arcial Serviços 
 Auto-Garagem Carvalho 
 Grafibeira 
 José António Gouveia 
 Marserra 
 Queijaria Dos Lobos 
 Sapataria Pedro 

X 
  

 

 

 ARCIAL Serviços 
 Azuribérica 
 Aquinos 
 FAAD- Fundação Aurélio Amaro Dinis 
 Padaria/Pastelaria “O Braseiro” 
 Pastelaria Paifi 
 Pizzaria L’Artista 
 Quinta de Jugais 
 Restaurante o Cantinho 
 Restaurante o Túnel 
 Salsicharia Beira Serra 
 União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de 

Gramaços 
 União Freguesias de Lagos da Beira e Lajeosa 

 X  

 
 
 
 
 
 
 

 

ADEPTOLIVA X 
  

  

ADIBER X 
  

  

AEOH- Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital X X 
 

 X 

Agrupamento de Escolas de Tábua X X 
 

 X 

Biblioteca de Oliveira do Hospital X 
  

  

CLAS – Oliveira do Hospital X X 
 

X  

Fundação Aurélio Amaro Dinis  X X 
 

  

Intermarché X X X   

PAASI – Programa de Apoio e Acção Social - OHP  X X  X  

RLIS- Associação para o Desenvolvimento Social e Cultural do Vale do 
Cobral 

X X  
  

Santa Casa da Misericórdia de Galizes – Equipa RSI  X    
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VI. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 

a. Centro de Atividades Ocupacionais 
 

O Centro de Atividades Ocupacionais proporcionou aos seus clientes as seguintes atividades e 

serviços: 

Tipos Atividades/Serviços Atividades 
Nº de 

Beneficiários 

Atividades Estritamente Ocupacionais 

AEO 

Tem como objetivo manter os clientes 
ativos e interessados, favorecendo o seu 

equilíbrio físico, emocional, social, 
promovendo o seu bem-estar e qualidade 
de vida.  

 

Atividades de Estimulação multissensorial e cognitiva 

51 

Expressão musical 

Ateliers de Pintura e Expressão plástica 

Trabalhos manuais 

Oficina madeiras/carpintaria 

Lavores  

Oficina teares  

Atividades Socialmente Úteis ASU 

Atividades que proporcionam a valorização 

pessoal, potencializam as capacidades e 
autonomia do cliente de modo a facilitar 
uma transição para programas de 

integração socioprofissional.  

Oficina de Sapataria 

10 

Serviços manutenção de jardins/espaços verdes/Agricultura 

Serviço queijaria e produção de queijo 

Serviço de bar/limpezas 

Serviço auxiliar de mecânica e reparação automóvel 

Serviço montagem de caixas para congelados 

Serviço de gráfica: dobragem de flyers e montagem de caixas  

 

Atividades Lúdico-Terapêuticas 

 

Atividades que visam a Ativação físico-

funcional e estimulação sensorial 
promovendo bem – estar 

Atividades Aquáticas 

55 

Atividade Motora Adaptada 

Modalidades Desportivas: ParaHóquei e atletismo, Boccia 
 
Psicomotricidade 

Snoezelen/Relaxamento e estimulação sensorial 

Fisioterapia 

Expressão corporal 

Passeios pedestres 

Atividades de desenvolvimento social 

e pessoal 

ADSP 

Promovem competências de 

relacionamento interpessoal, autonomia, 
cidadania e atividades sociais. (treino de 
competências pessoais e sociais) 

AVD – Atividades de Vida Diária 

 

61 

TIC 

 

Programa de treino competências pessoais e sociais 

AAF – Atividades Académico Funcionais 

 

Atividades sócio culturais/Inclusão 

Promover a participação, integração e 
inclusão social e cultural dos clientes  

Atividades culturais e lazer 

61 

Atividades desportivas 

Comemorações de Efemérides 

Exposições/Feiras 

Visitas 

 

 

Serviços 

Serv. Psicologia  Atendimento familiar e apoio psicossocial aos clientes com periodicidade estipulada e/ou 

sempre que necessário de acordo com o diagnóstico de necessidades efetuado pela 
Equipa Técnica. 
Visitas domiciliárias 

Serviço Social 

Psicomotricidade 

Serviços que visam a Ativação físico-funcional e estimulação multi-sensorial, psicomotora e 

cognitiva, promovendo bem – estar e qualidade de vida do cliente. 

Fisioterapia 

Atividades Física 

e Desporto 
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b. Formação Profissional 
 

A resposta social da Formação Profissional, no ano de 2018, desenvolveu um conjunto de 

ações de formação na modalidade de formação inicial e contínua, no âmbito do PO ISE 

(Programa Operacional Inclusão Social e Emprego) – Eixo Prioritário 3. Promover a inclusão 

social e combater a pobreza e a discriminação, ao abrigo da Tipologia de Operação 3.01 – 

Qualificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidades.  

No sentido de alcançar os objetivos estabelecidos para o ano de 2018, o departamento de 

Formação Profissional integrou no seu Plano de ações, as atividades/serviços seguidamente 

apresentadas. 

 

 

Atividades/serviços Atividades Nº de Beneficiários 

Recrutamento/ Seleção e 
Avaliação Diagnóstica 

Inscrições/Avaliações 
- Articulação com os serviços de saúde, segurança social, ação social e centro 
de emprego local, na sinalização e diagnóstico de potenciais candidatos; 
- Articulação com as equipas de Apoio Educativo e Serviços de Psicologia dos 
Agrupamentos de Escolas dos concelhos de Oliveira do Hospital e Tábua; 
- Avaliação Psicossocial 
- Avaliação das Dificuldades Intelectuais e de desenvolvimento e do nível de 
funcionalidade dos candidatos 
- Atividades de informação, avaliação e orientação vocacional e profissional: 
avaliação dos interesses profissionais dos candidatos (atividades de despiste 
vocacional). 

75 

Encaminhamento para o Centro 
de Recursos da Lousã 

Encaminhamento dos candidatos às ações de formação profissional, para 
avaliação do grau de incapacidade dos candidatos e emissão de Relatório de 
Intervenção Informação, Avaliação e Orientação para a qualificação e Emprego 

53 

Cursos de 
Formação Profissional 

Ações/Cursos - Formação Inicial 
 

 

Operador/a de Jardinagem 24 

Cozinheiro/a 12 

Costureira/Modista                                                 21 

Padaria/pastelaria 4 

Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade 7 

Ações/Cursos - Formação Contínua 

Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade 7 

Acompanhamento da Formação 
Prática em Contexto de Trabalho 

(Estágios) 

Prospecção de possíveis locais para integração de jovens na componente de 
Formação Prática em Contexto de Trabalho - FPCT 

 

14 

Acompanhamento da Formação Prática em Contexto de Trabalho 
22 Jovens colocados em 

FPCT 

Acompanhamento da FPCT. Visitas regulares do Técnico de Acompanhamento 
da FPCT às entidades de integração. 

81 

Acompanhamento 
Multidimensional 

Apoio Psicossocial  

 

75 

Acompanhamento Psicoterapêutico 

Acompanhamento Técnico Pedagógico 

Acompanhamento na área da Saúde (consultas de Psiquiatria, neurologia, 
clínica geral e outras especialidades clínicas sempre que se justifique) 

Atividades sócio 
Culturais/Inclusão 

Atividades culturais  

75 
Atividades desportivas 

Comemorações de Efemérides 

Exposições/Feiras 

Visitas de interesse formativo 
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c. ARCIAL Serviços 
 

A Empresa continuou com prestação dos serviços nas mesmas áreas – Jardinagem, 

Limpezas, Lavagem e Engomagem de Roupa – de modo a dar resposta às necessidades da 

comunidade, assim como a garantir a manutenção dos postos de trabalho criados, de uma 

forma sustentável. 

Ao longo do ano de 2018 a ARCIAL Serviços continuou com o desígnio de integrar 

públicos socialmente mais vulneráveis, designadamente jovens com incapacidade e com 

dificuldades de acesso ao mercado normal de trabalho. 

 A ARCIAL serviços manteve 3 postos de trabalho, integrou ainda 3 jovens ao abrigo de 

medidas de apoio ao emprego e 1 cliente do CAO ao abrigo das ASU na área de jardinagem 

d. Residências Autónomas 
 

A Resposta Social - Residências Autónomas, no ano de 2018, desenvolveu as seguintes 

atividades e serviços: 

Se
rv

iç
o

s/
 A

ti
vi

d
ad

e
s 

 

 

Atividades: 

- Cuidados pessoais e de saúde 

- Atividades Instrumentais da Vida Quotidiana (AIVQ) 

- Atividades Socioculturais 

- Apoio psicossocial aos clientes e às famílias; 

-Consulta psicológica individual e apoio psicoterapêutico; 

- Atividades Transversais e de Inclusão; 

 

Serviços: 

- Alojamento 

- Treino de competência de vida diária; 

- Higiene e de Imagem; 

- Alimentação e nutrição; 

- Administração terapêutica; 

- Tratamento de roupa; 

- Apoio de Terceira Pessoa; 

- Transportes. 

N.º de 
Beneficiários 

10 
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e. CRI 
 

As actividades/intervenções desenvolvidas pelo CRI, ao longo do ano de 2018, podem  

dividir-se em dois momentos – Janeiro a Junho de 2018, relativo ao ano lectivo 2017/2018 e 

Setembro a Dezembro de 2018, relativo ao ano lectivo 2018/2019, descritos em dois quadros 

distintos: 

 Janeiro a Junho de 2018 

 Horas de 
intervenção 

directa / semana 

Acompanhamentos 
efetuados 

Avaliações 
realizadas 

Terapia da Fala – AEOH 23h 26 3 

Terapia da Fala – 
Tábua 

21h 19 0 

TerapiaOcupacional 15h 14 0 

Psicologia ------- 0 2 

TOTAL DE ALUNOS APOIADOS PELO CRI 49* 

*12 Alunos têm, cumulativamente, TF e TO 

 Setembro a Dezembro de 2018 

 Horas de 
intervençãodirecta 

/ semana 
Acompanhamentosefetuados Avaliaçõesrealizadas 

Terapia da Fala 
– AEOH 

27h 30 3 

Terapia da Fala 
– Tábua 

12H + 3h 
consultoria 

15 0 

Terapia 
Ocupacional 

18h 17 3 

Psicologia ------- 0 0 

TOTAL DE ALUNOS APOIADOS PELO CRI 52* 

*10 Alunos têm, cumulativamente, TF e TO 

De acordo com o previsto em Plano, realizaram-se, ainda, 2 reuniões de equipa 

estando presentes as terapeutas e a coordenadora do CRI, onde se abordaram questões 

inerentes ao bom funcionamento do serviço, nomeadamente a organização de horários de 

intervenção, horas de intervenção a garantir aos agrupamentos de escolas, e avaliações de 

situações não incluídas na listagem de alunos apresentada inicialmente. 

Foram elaborados cerca de 62 relatórios de avaliação e entregues aos respectivos 

professores de todos o salunos avaliados/apoiados pelo CRI para apresentação nos Conselhos 
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de Turma realizados em Junho e em Dezembro de 2018, relativos ao final do ano lectivo 

2017/2018 e ao 1º período de intervenção do ano lectivo 2018/2019. 

Foram realizadas 2 reuniões com os representantes dos Agrupamentos de Escolas 

parceiros, em Julho de 2018, para avaliação da intervenção do CRI, no ano lectivo 2017/2018. 

Realizou-se, ainda, em setembro, nova reunião com os Agrupamentos de escolas de Oliveira 

do Hospital e de Tábua para organização dos horários e das intervenções terapêuticas ao longo 

do ano lectivo 2018/2019. 

 

VII. ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DE INCLUSÃO 

No decorrer do ano 2018 foram proporcionadas aos clientes as seguintes atividades 

socioculturais e de inclusão: 

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DE INCLUSÃO 

OBJETIVO: Promover a participação, integração e inclusão social e cultural dos clientes 

MÊS ATIVIDADE 

JANEIRO 

Dia de Reis – Comemoração dia deReis- lanche na Instituição. 

Formação em Terapia Snoezelen com participação de colaboradores do CAO e formandos externos. 

Gala do Desporto - Oliveira do Hospital 
Arcial recebe prémio de: melhor Equipa do Ano (Sénior) e melhor Atleta Ano (Sénior), Marco Marques; Voto de 
Reconhecimento por ter alcançado o 2º lugar no Campeonato Nacional de ParaHóquei Indoor e Voto de 
Reconhecimento ao atleta Marco Marques que se sagrou Campeão Europeu na Modalidade de ParaHóquei 

 

 

 

FEVEREIRO 

Aniversário da ARCIAL/ Comemoração do Dia dos Namorados: Bolo de Aniversário da ARCIAL e lanche para clientes e 
colaboradores; 

ADN Associação Desportiva Nogueirense – proporciona um dia diferente aos utentes da Arcial, com demonstração e 
experimentação da modalidade de Futebol no Complexo Desportivo de Nogueira do Cravo. 

Dia Mundial da Água – Participação na atividade promovida pela Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. 

MARÇO 

Comemoração do Dia da Mulher – Lanche convívio na Instituição 

Dia do Pai – elaboração de lembranças para oferta aos pais. 

Comemoração do Dia da Árvore – Plantação de árvores no recinto da Instituição 
 

Dia de Páscoa – Elaboração de lembranças da Páscoa. 

Participação na Feira do Queijo de Oliveira do Hospital – Tenda com venda de produtos artesanais, cestos e tapetes e 
outros produtos elaborados na instituição; 
Participação no concurso Gastronómico da Festa do Queijo Serra da Estrela: 1.º prémio na categoria Salgados e 3.º 
prémio categoria dos Doces; 

ABRIL 
Remo Indoor, em montemor-o-velho 

1º Estágio Parahoquei para Seleção Nacional 

Dia Mundial da Atividade Física com participação no III Encontro de Desporto Adaptado, organizado pela SCMGalizes 

MAIO 

Comemoração do dia da Mãe – Elaboração de lembranças para o dia da mãe. 

ParaHóquei e Corta-Mato em Arouca- campeonato Regional Centro OK5 e 8ª Jornadas AICIA. 

Participação nas Comemorações do Mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos na Infância – Abril - Atuação 
grupo de musica da arcial com música e coreografia relativa aos direitos da criança, em 2 escolas do Concelho de Oliveira 
do Hospital – Agrupamento de Escolas OH e Ponte das 3 entradas. 

Comemoração Dia da Espiga – Visita ao Santuário N. Sra. das Preces e almoço volante; apanha da espiga. 

Campanha do Pirilampo – Abertura da campanha do pirilampo com venda de pirilampos; 
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JUNHO 

Participação nas Marchas Populares de Oliveira do Hospital: Marcha do Queijo Serra da Estrela 

Férias + solidárias – Programa de ocupação tempos livres dos jovens do concelho com participação de 2 jovens. 

JULHO 

Ida à praia Fluvial de Alvôco das Várzeas – Comemoração dosSantos Populares – Sardinhada na praia fluvial de Alvôco 
das Várzeas;Convívio entre os clientes, colaboradores e direcção da Instituição. 

Visita de formação - Mata Nacional do Bussaco. Formação Profissional 

Atividades de Verão: Atelier de pintura e expressão plastica; Arraial de verão; joogos lúdicos e tradicionais no 
Mandanelho e tardes de cinema. 

Ida à Praia da Figueira da Foz 

Ida às piscinas Municipais de Oliveira do Hospital- manhãs divertidas. 

Participação na EXPOH – promoção dos serviços e atividades da Instituição; 
Participação na Exposocial – Desfile com o tema Piratas das caraibas; participação no Flashmob 

AGOSTO 

Ida à praia fluvial de Avô, com os clientes das residências Autónomas; 
Ida à Serra da Estrela 
Ida à Serra do Colcurinho 
Idas à Piscina 

80ª Volta a Portugal em Bicicleta – Participação do Curso de Formação Profissional de Cozinha. 

Colónia de Férias I – Areias Douradas. Realização de colónia de férias com utentes das RA, durante 5 dias em Santa 
Cruz.Projecto Cofinanciado pelo INR. 

SETEMBRO 
Desfolhada Tradicional – Participação na atividade Desfolhada Tradicional organizada pela FAAD 

OUTUBRO 

Comemoração do Dia da Alimentação – “Dicas para uma Alimentação Saudável” - atividade realizada pelos utentes do 
CAO e da Formação professional. 

Visita ao museu do Pão em Seia- utentes de CAO, no âmbito das comemorações do Dia da Alimentação. 

XVI Festa da Castanha. Show Cooking para Crianças dinamizado pelo curso de Cozinheiro/a. 

NOVEMBRO 

Comemoração Halloween- realização de baile na Instituição e lance convivio alusivo ao dia das Bruxas. 

Comemoração do Dia de S. Martinho – realização de magusto na quinta nova da Arcial. Visita da Delegada de saúde de 
Oliveira do Hospital e Equipa de Saúde Mental. 

XXIX Corta Mato da Arcial e 21ª Taça nacional de Corta-Mato no Parque dos Marmelos. Entrega de prémios e almoço 
convivio. 

Participação no 1º Trail Adaptado da ARCIL - Caminhada de Outono da ARCIL; 3º e 4º Lugar no 1º Trail Adaptado da 
Serra da Lousã/ARCIL (7km) 

DEZEMBRO 

Inauguração da exposição de pintura“Encontros com a diferença”na Biblioteca Municipal Oliveira do Hospital - BMOH. 
A exposição reuniu as telas elaboradas pelos utentes da Arcial durante uma oficina de pintura, com o apoio do professor 
ManuelMachado.Com a inauguração desta exposição ao público, pretendeu-se comemorar o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência.  
Atuação do grupo de música da Arcial com uma letra adaptada à música tradicional "Eu ouvi um passarinho", alusiva a 
esta exposição... "com sete cores imaginei… Um arco íris de cor …Com lápis, tinta e pincel… Pintei tudo com amor". 

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de Dezembro) Participação nas atividades promovidas 
pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital... Desporto Adaptado e circuitos sensoriais. 

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – Viagem ao palácio do Gelo em Viseu: Ida ao cinema 
ver o filme “Grinch” e almoço na Telepizza – utentes de CAO; Visita ao Presépio de Penela e almoço no Forum Coimbra – 
Utentes Formação Profissional. 

Participação na “Edição Especial Natal” na Tenda do Pai Natal, organizada pela Camara Municipal e pelo Agrupamento 
de Escolas de Oliveira do Hospital. Atuação dos grupos de música da Arcial 

Mercadito de Natal da ARCIAL – Venda de produtos alusivos ao Natal no Espaço do jardim Oliveira Mano. (4ª edição); 

Festa de Natal – realização de um lanche convívio de Natal com clientes, familiares e colaboradores.  
Chegada do Pai Natal e entrega dos presentes; 

Taxa de 
Execução 

T.E = 78 % (atividades realizadas/atividades planeadas) – foram realizadas 18 das 23 atividades planeadas. Por outro 
lado, foram realizadas 20 atividades extra que não se encontravam em plano (desvio positivo de 65%) 
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VIII. RECURSOS HUMANOS 
 

A intervenção com o cliente é desenvolvida por uma equipa inter e multi-disciplinar 

que acompanha o cliente ao longo de todo o seu percurso na instituição. 

Foram desenvolvidos estágios e medidas de emprego e inserção. 

Estágios Profissionais: 

Setor Período Área 
Montante 

aprovado 

CAO 
04-01-2018 a           
03-10-2018 

Outros Especialistas 
do Ensino, NE 

6.176,43 € 

 

Contrato Emprego-Inserção: 

Categoria Profissional Período 
Nº de postos 
de Trabalho 

Valor do Apoio 
Aprovado 

Auxiliar de Serviços Gerais 
09/04/2018 a 
13/02/2019 

1 503,04 € 

 

Contrato Emprego-Inserção +: 

Categoria Profissional Período 
Nº de postos 

de Trabalho 

Valor do Apoio 

Aprovado 

Auxiliar de Serviços Gerais 
01/02/2018 a 
31/01/2019 

1 6.726,96 € 

Auxiliar de Serviços Gerais 
16/03/2018 a 
15/03/2019 

 

1 6.726,96 € 

Auxiliar de Serviços Gerais 
26/11/2018 a 
25/11/2019 

1 6.726,96 € 
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No que diz respeito aos Recursos Humanos, a ARCIAL a 31 de dezembro de 2018 disponha dos 

seguintes colaboradores: 

Categoria Profissional Nº 

Administrativo 3 

Assistente Social 1 

Assistente Social /Técnica de acompanhamento 1 

Auxiliar de Serviços Gerais 5 

Auxiliares das RA 5 

Coordenadora da Formação Profissional/Diretora Técnica Residências Autónomas/ Psicóloga  
 

1 

Diretora Administrativa e Financeira/Coordenadora da ARCIAL Serviços 1 

Diretora Técnica CAO/Téc. Sup. Educ. Esp. e Reabilitação 1 

Empregada de Limpezas 3 

Fisioterapeuta 1 

Formadores Internos (F.P) 3 

Monitores/as do CAO 5 

Motorista 3 

Psicóloga 1 

Técnico de Atividade Física e Desporto 1 

Colaboradores externos 

Formadores Externos (F.P.) 7 

Nutricionista 1 

Médico Psiquiatra 1 

Monitor de Tecelagem do CAO 1 

Professora de Música 1 

Terapeutas do CRI 3 

TOTAL 49 
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IX. PLANO FORMATIVO PARA COLABORADORES 
 

Plano Formativo para o ano de 2018- Execução 

Designação do Curso Nº de Formandos Horas/Formando 

Formação Inicial em Terapia de Snoezelen 9 7H 

Código de Trabalho e Segurança Social 2 6h 

Encerramento de Contas – Microentidades. 1 6h 

O Emprego como Pilar de Integração das Pessoas 

com Deficiência e Incapacidade 
2 2h30 

Boas Práticas de Interação entre IEFP, Centros de 

Recursos para a Qualificação e Emprego (CRQE) e 

Pessoas Apoiadas 

2 2h 

Planeamento e instrumentos de avaliação na área 

de deficiência cognitiva moderada, da memória, da 

multideficiência, do autismo ou do défice de 

Atenção-Hiperatividade 

3 2,5h 

Avaliação IAPQE: Objetivos, Standards e 

Instrumentos. 
3 1h 

Apresentação de Projetos: Novas Tecnologias 3D, 

Guia de Treino para Situações e Interação Social, 

Guia com atividades de treino cognitivo, Inclusive 

Tourism 

3 1h 

Introdução à Filosofia e Instrumentos do 

Planeamento Centrado na Pessoa 
2 2,5h 

Apresentação de Projetos: Impacto Social do 

Programa SAD A Rgusrecycling; Trust; Preg-equal 
2 2h 

Discussão Alargada: o que são custos 

simplificados? Potencialidades, Fragilidades e 

Implicações. 

1 2,5h 

Opções de custos simplificados 1 1h 

Cursos para Pessoas com deficiência no Ensino 

Superior 
1 1h 

Alteração ao Regime de Trabalho Independente: 

Código Contributivo; IVA e IRS 
1 8h 

Orçamento do Estado 2018 e Aprofundamento das 

mais Recentes Alterações Fiscais. 
1 

8h 

  

Alteração ao Código dos Contratos Públicos 2 6h 

Novo Regulamento de Proteção de Dados 2 6h 

Abordagem da doença Mental:  

Perspectiva Pratica 
2 7h 

4ª Edição Congresso Desporto Adaptado: Exercício 

Físico e Ensino 
1 15h 

Noções de Fiscalidade  1 25h 

Recursos Humanos – Processamento de 

Vencimentos 
2 25h 

Novo Código dos Contratos Públicos, Novo 

Regulamento Geral da Proteção de Dados 
4 6h 
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      X. INVESTIMENTOS 

 

No ano 2018 a instituição procedeu aos seguintes investimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMENTO TOTAL DE CUSTO 

ARCIAL: 
 Porta automatizada (hall de entrada) 

 Prédio Rústico (quinta) 

 Prédio Urbano (quinta) 

 
  5.147,27 € 
65.000,00 € 
35.000,00 € 

 

CAO: 

 Máquina de remo  469,00 € 

Formação Profissional:   

   Máquinas para o serviço de jardinagem (corta 

sebes e motoenxada) 
965,00 € 

 Mobiliário para o curso de Costureiro/a 

Modista (três vestiários)  
418,20 € 

 Equipamento informático (portáteis) 
5.086,59 € 

BPI Capacitar:  

 Estufa (20x8x3m) 12.500,00 € 

 Bancadas de enraizamento  3.875,00 € 

 Estantes galvanizadas 904,05 € 
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XI. MONITORIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Objetivo1: Implementar e/ou melhorar serviços em respostas às necessidades identificadas, assegurando a qualidade da intervenção Execução 

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta Executado Desvio 

Garantir o planeamento individual 

centrado na pessoa 

Elaborar planos individuais das respetivas respostas sociais 

(CAO, FP, RA) 
% de planos elaborados 100% 

 

75% 

 

-25% 

Garantir a integração sócio 

profissional dos clientes 

Realizar formação prática em contexto trabalho (FPCT) N.º de clientes que realizam FPCT 
21 

Formandos 
23 +2 

Realizar atividades socialmente úteis (ASU) N.º de clientes que realizam ASU 7 Utentes 8 +1 

Executar atividades maximizadoras 

da satisfação dos clientes 

Realizar atividades lúdicas, desportivas e culturais 
Nível de execução do plano de atividades 

socioculturais 
85% 

 

78% das 

planeadas 

65% (foram 

realizadas 20 

atividades 

Socioculturais não 

planeadas) 

Efectuar o Levantamento de sugestões dos clientes para o Plano 

Anual de Atividades 

N.º de sugestões dos clientes incluídas 

no Plano Anual 
5 

 

7 

 

+2 

Desenvolver medida que promova a 

integração, formação e manutenção 

no mercado de trabalho e 

progressão na carreira da pessoa 

com deficiência e /ou incapacidade 

Desenvolver ações de formação profissional inicial em 5 áreas de 

formação, certificação de percursos B e C 

N.º de ações de formação inicial iniciadas 

e em continuidade 

Iniciadas = 6 

Continuidade 

= 4 

 

Iniciadas= 7 

Continuidade

=4 

 

 

+1 
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Objetivo 2: Melhorar a organização interna do trabalho, desenvolver as competências e a motivação dos colaboradores   

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta Executado Desvio 

Promover a realização de reuniões de 

equipa das diferentes respostas sociais 
Realizar e registar reuniões N.º de reuniões 

1/mês/respost

a 

 

100% 

----- 

Promover a realização de reuniões de 

coordenação 
Realizar e registar reuniões N.º de reuniões 1/mês 

 

100% 

------- 

Garantir, que pelo menos 50% dos 

colaboradores, desenvolvem formação 

anual 

Identificar as necessidades de formação 

Elaborar o plano anual de formação 

Execução das acções Planeadas 

Promover formação interna/externa dos colaboradores 

Calcular a taxa de colaboradores com formação anual 

Taxa de concretização 

do plano de formação 
+ 50% 

 

 

43% -7% 

Aumentar em 10% o número de horas de 

formação por colaborador 

Identificar os colaboradores que frequentaram formação 

Identificar as formações frequentadas por cada 

colaborador 

Comparação das horas de formação em relação ao ano 

anterior 

Percentagem de 

formação 
+10% 

 

Aumento do numero de 

colaboradores com formação (9 

para 15); no entanto o numero 

médio de horas por colaborador 

diminuiu 30% 

 

 

 

Melhorar o nível de motivação dos 

colaboradores 

Realizar a avaliação de motivação Nível de motivação 
3 

 

Tratamento estatístico ainda não 

efetuado 
 

Dar conhecimento aos colaboradores do calendário de 

funcionamento e do mapa de tolerâncias de ponto 

previstas 

Apresentação do 

calendário 

Divulgação do 

mapa em 

janeiro 

100% 
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Objetivo 3: Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas na instituição Execução 

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta Executado Desvio 

Assegurar a participação dos 

clientes/famílias na elaboração PI 

Convocar as famílias/responsáveis legais para a 
elaboração; 

Efetuar o levantamento de expetativas, necessidades, 
potencialidades; sugestões de atividades 

Elaboração e aprovar os PI 

Registar as participações 

Sensibilizar as famílias para a importância da sua 

participação na definição do PI e na dinâmica da 

Instituição 

Taxa de participação dos 

clientes/famílias na elaboração 
80% 

 

 

 

40% 

 

 

 

-40% 

Promover e assegurar a participação 

dos familiares nas atividades da 

instituição 

 

 

Sensibilizar e convidar as famílias a participar nas 
atividades 

 

Registar e divulgar a participação; 

Taxa de participação nas atividades 40% 

 

45% 

 

+ 5% 

Promover e assegurar a participação 

dos associados, parceiros e 

entidades financiadoras nas 

atividades 

Taxa de participação nas atividades 40% 

 

 

20% 

 

 

-20% 

Garantir a participação das partes 

interessadas na avaliação da 

satisfação 

Realizar a avaliação de satisfação dos 

clientes/significativos, colaboradores e parceiros 

% de clientes que preenchem o 

questionário 
50% 

Tratament 

oestatístico ainda 

não realizado 

 

% de colaboradores que preenchem o 

questionário 
50%  

% de parceiros que preenchem o 

questionário 
50%  

Melhorar a cultura de capacitação e 

autodeterminação 

Realizar reuniões com auto representantes N.º de reuniões realizadas 4 4 0 

Realizar uma reunião/sessão por resposta social sobre 

tema autodeterminação e capacitação 

% de colaboradores que frequentam 50% 50%  
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Objetivo 4: Melhorar recursos: requalificar espaços e equipamentos existentes e criar novos espaços funcionais Execução 

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta Executado Desvio 

Assegurar o bom estado de 

manutenção e conservação 

das infra-estruturas e 

equipamentos existentes 

Levantamento das necessidades de manutenção 

preventiva 

Elaborar plano de manutenção 

Executar, controlar e registar as intervenções 

Taxa de cumprimento da Ficha de 

Planeamento da Manutenção das 

infra-estruturas e equipamentos 

existentes 

80% 100%  

Requalificação da Cozinha do 

CAO 

Obras de requalificação 

 

Elaborar candidatura aquando da abertura das 

medidas de apoio (caso se verifique) 

 

 

Início da Requalificação 

 

Até dez 2018 
Não 

executado 

 

Dar início à construção de um 

espaço - cozinha + sala de 

apoio, para ministrar cursos de 

Formação Profissional 

Elaborar candidatura à medida de apoio à construção 

de novos equipamentos 

Abertura de candidatura para a construção 

Adjudicação de concurso 

 

Início da construção 

 

Atédez 2018 

Não 

executado 

 

Planear a reconversão de um 

espaço exterior para um 

espaço de lazer para os 

clientes 

Selecionar o espaço 

Elaborar Projecto de remodelação 

Executar, controlar e registar as intervenções de 

remodelação 

 

Início da intervenção 
Atédez 2018 

Não 

executado 

 

Aumentar a capacidade de 

intervenção das respostas 

sociais 

 

Adquiri terreno agrícola Aquisição do terreno Até 31 dez 2018 Executado  

Adquirir e implementar uma estufa para germinação 

de espécies autóctones 
Aquisição de estufa Até 31 março 2018 Executado 

 

Adquirir um autocarro com capacidade maior que os 

existentes 
Aquisição do autocarro Até 31dez 2018 

Não 

executado 
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Objetivo 5: Melhorar a comunicação externa e a divulgação da instituição Execução 

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta Executado Desvio 

Manter atualizado o facebook 

 

Dinamizar o facebook e atualizar os seus 

conteúdos 

 

N.º de atualizações 
>=3 mensais 

 

100% 

+ 5/mes 

 

+2 

Manter atualizado o site da Instituição 

Dinamizar o site e atualizar os seus 

conteúdos 

 

 

N.º de atualizações 
>=4 anuais 

2 

Não atingido 
-2 

Participar em atividades promovidas 

pela comunidade 

Analisar os convites recebidos 

Registar evidências da participação 

Taxa de participação da 

instituição (N.º de atividades em 

que a instituição participa/N.º total 

de atividades para as quais a 

instituição é convidada) * 100% 

>= 50% 

 

 

100% 

 

 

+ 50% 

Difundir Eventos com Impacto Social 

Divulgar informação sobre as ações e 

atividades realizadas pela ARCIAL com 

participação de outras entidades e /ou 

para a comunidade: 

- Âmbito desportivo, cultural e lazer 

 

Taxa de participação/adesão 

 

 

 

60% 

 

 

 

100% 

 

40% 

 

 

 

 



Relatório de Atividades e Contas 2018 

  Página 
26 

 
  

Objetivo 6: Promover a sustentabilidade – projetos e inovação  

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta Executado Desvio 

Fortalecer a cooperação 

interinstitucional com entidades 

públicas e privadas que contribuam 

para a sustentabilidade 

organizacional 

Angariar apoios ao investimento e funcionamento das respostas 

sociais: 

Candidaturas ao Portugal 2020 

BPI capacitar 

INR 

Prémio EDP solidária 

 

N.º de iniciativas 

N.º de candidaturas 

apresentadas/aprovadas 
50% 

 

67% 

 

Aprovados 2 

de 3 

 

 

17% 

Inovar e Melhorar a prestação de 

serviços 

Implementar a modalidade de Boccia 

Projeto Colónia de Férias (sujeito a candidatura ao INR) 

Projeto Marchas Populares  

Jornadas Temáticas dirigidas aos colaboradores e comunidade 

(sujeita a candidatura INR) 

 

N.º de praticantes/N.º de 

projetos 4 

 

 

3 

 

 

-1 

Participar em atividades locais 

Participar em feiras com venda de produtos realizadas na Instituição 

Participação em Arraiais 

Registar as inscrições 

Gerir as participações e evidenciar/divulgar as mesmas 

 

N.º de participações 
= 3 

 

 

4 

 

 

+1 

Aumentar a receita de venda de 

produtos/artigos 

Criação catálogo de produtos online 

Comercializar espécies autóctones  

Valor das vendas 
>2017 

Não 

executado 

 

Aumentar a receita do serviço de 

engomagem de roupa 

Divulgar o serviço 

Campanhas promocionais 

Realizar e registar serviço  

Receita da prestação de 

serviço > 2017 

 

100% 

 

Rentabilizarprodutos e serviços 

Realização de caterings 

Realização de serviços de jardinagem e produção de flores 

Realização de serviços de limpeza 

Receita da prestação de 

serviços > 2017 

 

-3 336,09€ 

 

-9,37% 
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XII. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 

a. Balanço 
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b. Demonstração de Resultados por Naturezas 
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C. Parecer do Conselho Fiscal 
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