
       

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

E CONTAS 2020 

 

 

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. 
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Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados de Oliveira do Hospital 
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I. CONVOCATÓRIA 
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II. BREVES PALAVRAS DA DIREÇÃO 
 

O ano de 2020 terá sido um dos mais estranhos e angustiantes do percurso 

individual de cada um e, por soma das partes, um dos mais incaracterísticos da vida 

das instituições. Como sempre acontece em épocas de crise, foi também um ano pleno 

de desafios e de apelo à criatividade, sempre necessária para enfrentar e contornar os 

inúmeros problemas decorrentes do emergir da pandemia de covid-19. 

A avaliação de 2020, tanto no ponto de vista económico com na perspetiva da 

atividade desenvolvida, deixa um amargo de boca na hora de se fazer um balanço, 

ainda mais quando se relembram os sonhos depositados na preparação do ano. Mas 

uma análise é como um copo com água até meio, que pode ser visto como estando 

meio vazio ou meio cheio. Em 2020, a ARCIAL não participou nem desenvolveu a 

generalidade das atividades emblemáticas que costumam mobilizar os utentes; 

obrigou os seus formandos a circular por diversos locais de formação, descontinuados 

entre si; assistiu a uma redução da frequência do CAO; acompanhou a aprendizagem 

escolar dos alunos do CRI recorrendo ao frágil modelo de ensino à distância; percebeu 

a redução dos serviços de limpeza e jardinagem requisitados pelos seus clientes; viveu 

a angústia de um surto de covid nas Residências Autónomas. 

Mas 2020 foi igualmente o ano em que se reinventou o conceito de Colónia de 

Férias, da qual continuaram a beneficiar diversos utentes; em que se aprofundou a 

resposta dada pelo CRI, rentabilizando os recursos físicos e o capital humano 

disponível na instituição; em que se prepararam novos espaços para a Formação 

Profissional; e se avançou com a requalificação das Residências Autónomas. E o ano 

terminou com a elaboração e submissão ao PARES de uma candidatura para 

construção de um Lar Residencial destinado à deficiência que poderá constituir o polo 

dinamizador de uma nova dinâmica da instituição e a fonte de onde brota uma nova 

esperança de envelhecimento com qualidade para muitos dos nossos utentes. 

Não sendo dos aspetos mais pertinentes, na medida em que têm um valor 

essencialmente simbólico, consideremos que 2020 foi o ano em que a ARCIAL se viu 

impedida de comemorar, com a dignidade que a data merecia, 40 anos de atividade 

marcados pela solidariedade, a inovação e a luta pela inclusão. Mas foi igualmente o  
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ano em que a adoção de um novo logótipo deu início à tarefa de renovação da imagem 

institucional e da política de comunicação da ARCIAL, projetando no futuro uma 

instituição mais moderna, mais capaz de responder aos desafios, mais agregadora    e 

ainda mais inclusiva.  

No resto, o ano findo serviu para testemunhar a qualidade, coesão e espírito de 

solidariedade da equipa de trabalhadores da ARCIAL, inexcedíveis no cumprimento das 

suas responsabilidades em tempos tão complicados, nomeadamente no cumprimento 

do dever primeiro de acudir a alguns dos grupos mais desprotegidos da sociedade.  

Em tempos de pandemia – conturbados, de incerteza, marcados pela angústia do 

desconhecido e do invisível – os projetos, o entusiasmo e o compromisso que marcam 

o dia-a-dia deixam-nos a garantia de que ARCIAL está preparada para enfrentar os 

próximos 40 anos disponibilizando os seus serviços com a qualidade de sempre. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Direção _____________________________________________________ abril/2021 

Aprovado: Direção (ata n.º 447/2021) ______________________________________ 16/04/2021 

      Assembleia Geral _____________________________________________ 22/04/2021 

Comunicado: Assembleia Geral ___________________________________________ 22/04/2021 

Disseminado: Internet/Secretaria __________________________________________ abril/2021 

 



Relatório de Atividades e Contas 2020 

  
Página5 

 
  

 

 
III. RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS PRESTADOS 

 
 
                                              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 2020 foram apoiados 54 clientes em CAO, tendo sido admitido 1 novo cliente. 

 
 SERVIÇOS PRESTADOS 

 

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 

50 

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 

7 

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 

49 

Atividade Motora Adaptada 
Modalidades Desportivas: ParaHóquei e atletismo, Boccia 
 Psicomotricidade 

Snoezelen / Relaxamento e estimulação sensorial 

Fisioterapia 

Expressão corporal 

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 

51 

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 

54 
Atividades desportivas 

Comemorações de Efemérides 

Exposições/Feiras 

Visitas 

Serviços Serv. Psicologia  Atendimento familiar e apoio psicossocial aos clientes com periodicidade 
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Serviço Social estipulada e/ou sempre que necessário de acordo com o diagnóstico de 
necessidades efetuado pela Equipa Técnica. 
Visitas domiciliárias 

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 

 

 
 

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTÍNUA 

 

 

     A resposta da Formação Profissional é co-financiada pelo POISE (Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego), no âmbito do objetivo temático 9 – Promover a inclusão social e o combate à 

pobreza e à discriminação, ao abrigo da Tipologia de Operação 3.01 - Qualificação de Pessoas com 

Deficiências e Incapacidades. 

     A Formação Profissional, no ano de 2020, apoiou 69 formandos - 43 transitados e 26 novos 

formandos, distribuídos por cinco áreas de formação. 

     No sentido de alcançar os objetivos estabelecidos para o ano de 2020, o departamento da FP 

desenvolveu as atividades seguidamente apresentadas: 

Atividades/serviços 
Atividades 

Nº de 
Beneficiários 

Recrutamento/ Seleção e 
Avaliação Diagnóstica 

Inscrições/Avaliações 
- Articulação com os serviços de saúde, segurança social, projetos 
de apoio 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 Diagnóstica das situações 
sinalizadas 
- Atividades de informação, avaliação e orientação vocacional e 
profissional: avaliação dos interesses profissionais dos candidatos 
(atividades de despiste vocacional). 

45 

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 

45 

Cursos de 

Formação Profissional 

Ações/Cursos - Formação Inicial 
 

 

Operador/a de Jardinagem 18 
Cozinheiro/a 6 
Costureira/Modista                                                 19 
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade 13 
Padeiro/a Pasteleiro/a 6 
Ações/Cursos - Formação Contínua 

Pasteleiro/a/Padeiro 7 
Colocação/Acompanhamento 

da Formação Prática em 
Prospecção de possíveis locais para integração de jovens na 
componente de Formação Prática em Contexto de Trabalho – 

24 
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RESIDÊNCIAS AUTÓNOMAS 

Contexto de Trabalho 
(Estágios) 

FPCT 

Colocação e acompanhamento da Formação Prática em Contexto 
de Trabalho 

19   Jovens 

colocados em 

FPCT 

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

73 

Acompanhamento 
Multidimensional 

Apoio Psicossocial aos clientes com periodicidade estipulada e/ou 
sempre que necessário de acordo com o diagnóstico de 
necessidades realizado pela Equipa Técnica. 
Visitas domiciliárias 

69 Acompanhamento Psicoterapêutico 

Acompanhamento Técnico Pedagógico à equipa formativa 
 

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

Atividades sócio 
Culturais/Inclusão 

Atividades sócio culturais 
69 Atividades desportivas 

Comemorações de Efemérides 

Operacionalização dos 
Projetos de candidatura em 

curso 

Execução da operação nº nº 000229 - Qualificação da Pessoa com 
Deficiência e Incapacidade - Tipologia da operação 3.01 PO ISE 
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

A decorrer desde 
2018 

Apoiou 35 
formandos 

Execução da operação nº 000298 - Qualificação da Pessoa com 
Deficiência e Incapacidade - Tipologia da operação 3.01 PO ISE 
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

Iniciada em 
dezembro 2019 

Apoiou 34 
formandos 

 

     A Resposta Social 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 ou 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 2020, foram apoiados 10 clientes nesta 

resposta social. 

 

     Esta resposta social funcionou todos os dias do ano civil de 2020 e desenvolveu as atividades e 

serviços seguidamente apresentadas. 
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Atividades: 
- Cuidados pessoais e de saúde 
- Atividades Instrumentais da Vida Quotidiana (AIVQ) 
- Atividades Socioculturais e de envolvimento com a comunidade 
- Orientação para ações formativas e de integração social e 
laboral 
- Atividades Transversais e de Inclusão; 

Serviços: 

- Apoio em regime definitivo ou temporário (alojamento, 
alimentação, higiene e tratamento de roupa): 
-  Apoio nas atividades de vida diária, de adequação pessoal e 
instrumentais; 
- Apoio na ocupação, lazer e bem-estar; 
- Apoio psicossocial aos clientes e às famílias; 
- Consulta psicológica individual e apoio psicoterapêutico; 
- Acompanhamento médico e na gestão da administração 
terapêutica; 
- Apoio de Terceira Pessoa; 
- Transportes. 

N.º de 
Beneficiários 

10 

 

     De acordo com o projeto individual de cada cliente, e após a reavaliação das suas competências, 

motivações e interesses, foram organizadas atividades instrumentais e de vida quotidiana, 

atividades socio-culturais e contactos com a comunidade de forma a contribuir para um aumento 

da sua funcionalidade e qualidade de vida. 

 

 

 

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 comunidade, assim como para a 

manutenção dos postos de trabalho criados, de uma forma sustentável. 

     Durante o ano de 2020, 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. Assim, manteve 3 postos de trabalho e integrou 2 jovens ao 

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

jardinagem. 
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CENTRO RECURSOS para a INCLUSÃO 

 

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

essencialmente, por medidas adicionais previstas no Decreto-Lei n.º 54/2019.  

     Durante o ano de 2020, 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 – Sala de Ensino Estruturado e 

outros espaços cedidos pelos agrupamentos. Em algumas situações, está previsto o recurso ao 

espaço físico da ARCIAL, nomeadamente na sala de snoezelen, de fisioterapia e ginásio.  

     Está, ainda, prevista a modalidade de intervenção indireta através da capacitação de outros 

agentes de intervenção, como é o caso da comunidade educativa e das famílias, através de 

material pedagógico desenvolvido para o efeito e/ou reuniões. 

     As actividades/intervenções desenvolvidas pelo CRI, ao longo do ano de 2020, podem dividir-

se em dois momentos – janeiro a junho de 2020, relativo ao ano lectivo 2019/2020 e Outubro a 

Dezembro de 2020, relativo ao ano lectivo 2020/2021, apresentados abaixo: 

 

 Janeiro a Junho de 2020 

 Horas de 
intervenção directa 

/ semana 
Acompanhamentos efetuados Avaliações realizadas 

Terapia da Fala – AEOH 
28h 29 3 

Terapia da Fala – Tábua 
15h 18 0 

Terapia Ocupacional 
16h 18 8 

TOTAL DE ALUNOS APOIADOS PELO CRI 65* 

*10 alunos têm, cumulativamente, TF e TO 

  
 

Outubro a Dezembro de 2020 
 Horas de 

intervençãodirecta / 
semana 

Acompanhamentosefetuados Avaliaçõesrealizadas 

Terapia da Fala – 
AEOH 

21h 18 0 

Terapia da Fala – 
Tábua 

14H  16 0 

TerapiaOcupacional 
23h 20 0 

TOTAL DE ALUNOS APOIADOS PELO CRI 46* 

*08 alunos têm, cumulativamente, TF e TO 
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De acordo com o previsto em Plano, realizaram-se 3 reuniões de equipa, estando 

presentes as terapeutas e a coordenadora do CRI, onde se abordaram questões inerentes ao bom 

funcionamento desta resposta. 

Foram realizadas 2 reuniões com os representantes dos grupamentos de Escolas 

parceiros, em julho de 2020, para avaliação da intervenção do CRI no ano lectivo 2019/2020. 

Realizou-se, ainda, em setembro de 2020, uma reunião com os Agrupamentos de Escolas para 

organização dos horários e das intervenções terapêuticas ao longo do ano lectivo 2020/2021. 
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IV. CLIENTES 

 
Durante o ano de 2020 a ARCIAL prestou apoio aos seguintes clientes, nas diferentes respostas 

sociais: 

Caracterização CAO  

Formação 
Profissional 

Residências 
Autónomas 

 

To
tais →

 

Formação Inicial e 
contínua 

 
 

 

     

 

  Totais 54 69 10 
 

133 

     

 

 
 

Se
xo

 Masculino 33 32 5 
 

70 

Feminino 21 37 5 
 

63 

Á
re

a 
G

e
o

gr
áf

ic
a 

Oliveira do 

Hospital 
39 60 8  107 

 
 

Tábua 14 9 2  25 

 
 

Outros 1 0 0 
 

1 

Ti
p

o
lo

gi
a 

d
a 

D
e

fi
ci

ê
n

ci
a 

Intelectual 30 51 8 
 

89 

Psicológica 8 18 2 
 

28 

Auditiva 0 0 0 
 

0 

Visão 0 0 0 
 

0 

Músculo-

esquelética 
0 0 0 

 
0 

Multideficiência 14 0 0 
 

14 

Outras 2 0 0 
 

2 

Não 

Caracterizadas 
0 0 0 

 
0 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades e Contas 2020 

  
Página12 

 
  

V. PARCERIAS 
Na prestação dos serviços, a ARCIAL teve como parceiros, financiadores e operacionais, 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  

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Hospital 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 
  

 

 

Formação Prática em Contexto de Trabalho/locais de estágio: 
 ARCIAL Serviços 
 Azuribérica 
 Associação Progressiva de Stº António de Alva 
 Centro Social Caeiro da Matta 
 Davion 
 FAAD- Fundação Aurélio Amarao Dinis 
 Intermarché Supermercados 
 Junta de Freguesia de Lourosa 
 Junta de Freguesia de Travanva de Lagos 
 União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São 

Paio de Gramaços 
 União de Freguesias do Ervedal e Seixo da Beira 
 União de Freguesias de Penalva e S. Sebastião da 

Feira 
 Obra D. Josefina da Fonseca 
 PAISEN 
 Pastelaria “Primavera” 
 Queijaria Dos Lobos 
 Restaurante o Cantinho 
 Restaurante o Túnel 
 Sapataria Carjor 

 X  

 
 
 
 
 
 
 

 

ADEPTOLIVA X 
  

  

ADIBER X 
  

  

Agrupamentos de Escolas de Oliveira do Hospital e de Tábua X X 
 

 X 

Biblioteca de Oliveira do Hospital X 
  

  

CLAS – Oliveira do Hospital X 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  
  

RSI – Santa Casa da Misericórdia de Galizes X X    
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VI. ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DE INCLUSÃO 

 

No decorrer do ano 2020 foram proporcionadas aos clientes as seguintes atividades 

socioculturais e de inclusão:  

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DE INCLUSÃO e Desportivas 

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

MÊS ATIVIDADE 

JANEIRO 

Dia de Reis – Comemoração Dia de Reis – lanche na Instituição. 
Gala de Desporto de Oliveira do Hospital – A ARCIAL recebeu o voto de reconhecimento municipal por ter representado 
Portugal no V Campeonato da Europa de Parahóquei, onde se sagrou vice-campeão Europeu, com a participação do 
atleta Luís Travassos. 
Jogos de Inverno da ANDDI, em Bragança (31 de janeiro e 01 de fevereiro) 

FEVEREIRO 

Aniversário da ARCIAL/ Comemoração do Dia dos Namorados: Bolo de Aniversário da ARCIAL e lanche para clientes e 
colaboradores; 
Publicação de um vídeo comemorativos dos 40 anos da ARCIAL, com participação de clientes, colaboradores e Direção. 
Participação no Cortejo Carnavalesco organizado pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, com tema “OH 
Sustentável” – Sol e Água, com música adaptada e letra original. 
Campeonato Nacional ParaHóquei Indoor – Lousada 

MARÇO 

A Instituição esteve encerrada de 16 de Março a 25 de Maio na sequência do Estado de Emergência, decretado 
pelo Governo Português, no âmbito da pandemia COVID-19. 

ABRIL 

MAIO 
25 de maio – Reabertura da Instituição. 

JUNHO 
Ida às Piscinas municipais 

JULHO 
Ida à praia Fluvial de Alvôco das Várzeas e Avô - Convívio entre os clientes e colaboradores (atividade realizada por 
pequenos grupos, respeitando as regras de proteção, associadas à COVID-19. 

Atividades de Verão: Atelier de pintura e expressão plástica, realizadas por sala. 

AGOSTO 
Colónia de Férias III – “Pés na Areia”. Realização de colónia/Atividades de férias com utentes das RA e de CAO (num 
total de 14), incluindo um roteiro diário com visitas e passeios na nossa região – praias fluviais do concelho, centro 
comercial, praia da Figueira da Foz, aldeias turísticas, entre outros. 

SETEMBRO 
--------------- 

OUTUBRO 
Comemoração Halloween – realização de um lanche alusivo ao Dia das Bruxas. 

NOVEMBRO Comemoração do Dia de S. Martinho – realização de magusto na Instituição, com distribuição de cartuxos individuais, 
com castanhas. 

DEZEMBRO 

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro).  

Comemoração dos 30 anos da ANDDI, com a participação dos clientes de CAO no Virtual Challenge “ANDDI 30 anos” 
com a realização de uma caminhada com 5 km. 

Publicitação, no Facebok da ARCIAl, de produtos de natal confecionados na Instituição e respetiva venda. 

Festa de Natal – realização de um lanche-convívio de Natal com clientes e colaboradores. Chegada do Pai Natal e 
entrega dos presentes (Atividade realizada por sala). Visualização de musicais – “Magia no Gelo Online”. 

Atuação do grupo de cantares “um cantAR espeCIAL” com o tema original “Quero ser feliz este natal”; 

Publicação de um vídeo de Natal, nas redes sociais da ARCIAL. 

Taxa de 
Execução 

T.E. = 50 % (atividades realizadas/atividades planeadas) – foram realizadas 11 das 22 atividades planeadas.  
 
Relativamente às atividades desportivas, foram realizadas 4 das 28 planeadas (T.E. =14%). 
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     Durante o ano de 2020, com o Estado de Emergência decretado pelo Governo Português, 

através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, na sequência 

da Pandemia COVID 19, a Instituição encerrou por um período de cerca de 2 meses. A retoma 

da atividade foi sujeita a um conjunto de regras e condicionantes que impediram a realização 

da maior parte das atividades sociais e culturais previstas, especialmente as que implicassem 

aglomerado de pessoas. Por este motivo, todo o plano de atividades socioculturais e 

desportivas previsto ficou aquém das expectativas, o que justifica a reduzida taxa de execução.  
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VII. RECURSOS HUMANOS 

 
No ano de 2020, foram implementadas medidas de emprego e inserção. 

Contrato Emprego-Inserção +: 

Categoria Profissional Período 
Nº de postos 

de Trabalho 

Valor do Apoio 

Aprovado 

Auxiliar de Serviços Gerais 
02/05/2019 a 
01/05/2020 

2 14.150,64 

Auxiliar de Serviços Gerais 
18/02/2020 a 
16/02/2021 

 

1 7.075,32 € 

Auxiliar de Serviços Gerais 
20/10/2020 a 
19/10/2021 

1 7.057,18 € 

Auxiliar de Servicos Gerais 
02/12/2020 a 
01/12/2021 

1 7.116,48 

 

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. No que diz respeito aos 

Recursos Humanos, a ARCIAL, a 31 de dezembro de 2020, disponha dos seguintes 

colaboradores: 

Categoria Profissional Nº 

Administrativo 3 

Assistente Social 1 

Assistente Social/ Técnica de acompanhamento 1 

Auxiliar de Serviços Gerais 7 

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.) 4 

Monitores/as do CAO 5 

Motorista 4 

Psicóloga 1 

Técnico de Atividade Física e Desporto 1 

Professora sem funções docentes com funções educativas 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 54 
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VIII. PLANO FORMATIVO PARA COLABORADORES 

 

Plano Formativo para o ano de 2020 – Execução 

Designação do Curso 
N.º 

Formandos 
Horas/Formando 

Formação, em formato Webinar, ministrada pela 
Coordenação Nacional da Saúde Mental e Apoio Psicossocial 
da Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito da Saúde Mental e 
Apoio Psicossocial em situações de catástrofe 

3 22 h 

Intervenção Psicológica em Problemas Ligados ao Álcool - 8ª 
edição (e-learning OPP) 

1 10h 

Enquadramento legal, contabilístico e fiscal do setor não 
lucrativo 

1 8h 

Processamento de salários: legislação laboral, código 
contributivo e convenções coletivas 

1 8h 

Processamento de créditos laborais – cessação de contrato de 
trabalho 

1 8h 

Formação Distância: orçamento do Estado 2020 e 
aprofundamento das mais recentes alterações fiscais 

1 8h 

ACADEMIA FORMEM 2020 (via ZOOM) 3 9h 

Webinar: Parcerias locais para a empregabilidade de PCDI 2 6h 

INR: Programa de Financiamento a Projetos | Esclarecimentos 2 2h 

Candidaturas a apoios e incentivos: quais as melhores 
estratégias?” 

2 1h 
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IX. INVESTIMENTOS 

 

No ano 2020, a instituição procedeu aos seguintes investimentos: 

 

 

 

 

EQUIPAMENTO TOTAL DE CUSTO 

ARCIAL 

 Equipamento para a Cantina 

 Máquinas de Lavar Roupa 

 Fotocopiadora Konica Minolta 

 Construção do Parque Fitness 

 

     473,19 € 

    616,42 € 

  1.722,00 € 

12.108,46 € 

CAO: 

 Aquecedores 

 Cofre 
 

Arcial Serviços: 

 Aspirador de pó 

 Equipamento de Jardinagem 

149,59 € 
  39,99 € 

 

243,90€ 

675,11€ 

Formação Profissional:   

   Mobiliário para equipar sala de apoio Pedagógico 
(mesas, cadeiras, secretaria, quadro) 

3.982,20 € 

 Mercedes Vito (9 lugares) 

 Equipamento de Jardinagem 

5.750,00 € 
   329,00€ 

RA: 

 Máquina de Lavar Louça, Aspirador, Conjunto Mesa e 
Cadeiras para Exterior 

 Reparação das Instalações de Residências Autónomas 

 Desumificadores 

 
885,15 € 

 
18.405,05 € 
      271,95€  

INR:  

 Equipamentos Musicais 1.149,00 € 

Adaptar Social +:  

 Medidores de Tensão Arterial  

 Sofás individuais 

 Porta Automática 

    179,90 € 
2.583,00 € 
2.084,11 € 

BPI Capacitar “La Caixa”:  

 Aquisição de máquinas e equipamentos para cozinha 

 Forno para cozinha 

28.376,24 € 
  1.728,25€ 
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X. MONITORIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 e avaliar planos individuais das respetivas respostas 

sociais (CAO, FP, RA) 
% de planos elaborados 100% 70% -30% 

Garantir a integração sócio 

profissional dos clientes 

Realizar formação prática em contexto trabalho (FPCT) N.º de clientes que realizam FPCT A definir 19 -------- 

Realizar atividades socialmente úteis (ASU) N.º de clientes que realizam ASU 7 Utentes 7 0 

Executar atividades maximizadoras da 

satisfação dos clientes 

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

socioculturais 
90% 

50% das 

planeadas 
- 40% 

Realizar a avaliação de satisfação 
Nivel médio de satisfação dos clientes em 

relação às atividades 
80% 80% 0 

Efectuar o Levantamento de sugestões dos clientes para o Plano 

Anual de Atividades 

N.º de sugestões dos clientes incluídas no 

Plano Anual 
5 5 0 

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 

Continuidade 

= 6 

Iniciadas= 4 

Continuidade

=7 

0 

Dar resposta às necessidades 
identificadas na área da saúde mental 

Abrir uma nova resposta de apoio à doença mental – Unidade Sócio 

Ocupacional 
Abertura da resposta social 

Até 31 de 

Dezembro 

2020 

Não 

executado 
-------- 

Dar resposta à necessidade da prática de 
desporto adaptado, identificado na 
comunidade 

Garantir a continuidade da Academia de Desporto Adaptado, com 

modalidades adaptadas, dirigido a Pessoas com Deficiência e/ou 

Incapacidade da Instituição e da Comunidade 

% de atividdes realizadas 90% 70% 

-20% 

(70% das 
atividades 

regulares de 
prática desportiva 

foram 
realizadas.As 

atividades 
pontuais, foram 

realizadas apenas 
14%,devido  às 

condicionamentes 
da Pandemia) 



Relatório de Atividades e Contas 2020 

  
Página20 

 
  

 

 

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/resposta 100% ----- 

Promover a realização de reuniões de 

coordenação com a direção 
Realizar e registar reuniões N.º de reuniões Trimestral 100% ------- 

Garantir, que pelo menos 80% dos 

colaboradores, desenvolvem formação anual 

Identificar as necessidades de formação 

Elaborar o plano anual de formação 

Execução das ações Planeadas 

Calcular a taxa de colaboradores com formação anual 

Taxa de 

concretização do 

plano de formação 

>+ 50% 15% -35% 

Melhorar o nível de motivação dos 

colaboradores 

Realizar a avaliação de satisfação Nível de satisfação 
3 

 
Não executado  

Manter o pagamento de faltas justificadas em 

situações excecionais 

% de 
colaboradores 

abrangidos 
100% 100% 0 

Manter o regime de exceção no pagamento de faltas 

por assistência aos filhos 
% de execução 

da exceção 
100% 100% 0 
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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/revisão 
dos PI; 

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

Elaboração e aprovação dos PI 

Simplificar os PI, utilizando uma linguagem mais acessível 

Taxa de participação dos 

clientes/famílias na 

elaboração e/ou revisão 

dos PI 

80% 55% -25% 

Promover e assegurar a participação das 

famílias nas reuniões 

Planear as reuniões; 

Convocar as famílias; 

Realizar e registar as participações; 

Taxa de participação 70% 
Não 

executado* 
------------- 

Promover e assegurar a participação dos 

familiares nas atividades da instituição  

Sensibilizar e convidar as famílias, sócios, parceiros e entidades 
financiadoras a participar nas atividades da Instituição; 

 
Registar e divulgar a participação; 

Taxa de participação nas 

atividades 
40% 

Não 

executado* 

 

------------- 

 

Promover e assegurar a participação dos 

associados, parceiros e entidades 

financiadoras nas atividades 

Taxa de participação nas 

atividades 
40% 

Não 

executado* 
------------- 

Garantir a a avaliação da satisfação das 

partes interessadas 

 

 

Realizar a avaliação de satisfação dos clientes/significativos, 

colaboradores e parceiros 

% de clientes que 

preenchem o 

questionário 

50% 

Não foram 

aplicados 
---------- 

% 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 0* ------------- 

Realizar uma reunião/sessão por resposta social sobre tema 

autodeterminação e capacitação 

% de colaboradores que 

frequentam 
50% 

Não 

executado* 
------------- 

*Devido à pandemia, não se realizaram reuniões presenciais e as famílias não têm acessos tecnológicos. Com clients e familiars, os contactos foram individuais. 
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*O início da construção deste edificio foi cancelado, uma vez que se optou por fazer candidatura ao programa PARES, para construção de um Lar Residencial (resposta de grande pertinência 

para a nossa instituição e famílias) 

 

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% 80% ---- 

Requalificação da Cozinha do CAO 

Obras de requalificação 

A aguardar o resultado da candidatura ao Prémio 

Fidelidade Comunidade 2019 

Início da Requalificação 
Até dez 

2020 

Não 

executado 

Candidatura 

não 

aprovada 

 

---- 

Iniciar a reconversão de um 

espaço exterior destinado ao lazer 

dos clientes 

Selecionar o espaço 

Elaborar Projecto de remodelação 

Submeter candidatura a um programa de financiamento 

a definir 

Início da intervenção 
Até dez 

2020 

Em 

Execução 
---- 

Aumentar a eficácia das respostas 

sociais 

 

Elaborar um projecto para construção de uma estrutura 

de apoio à Formação Profissional 
Elaboração do projeto 

Até 31 

março 2020 
Executado ---- 

Início da construção da estrutura de apoio à Formação 

Profissional 

Licença para construção/contrato 

de empreitada 

Até 31dez 

2020 

Não 

executado* 
---- 

Aumentar a eficácia do serviço de 
transportes da Instituição 

Aquisição de 1 viatura nova para transporte dos clientes Aquisição do equipamento 
Até 31 de 

dez. 2020 
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% 
------ 

Manter atualizado o site da 

Instituição 
Dinamizar o site e atualizar os seus conteúdos N.º de atualizações >=4 anuais 

Não 

executado 

Site em 

renovação 

------ 

Alterar e modernizar o grafismo do 
site 

Tornar o grafismo do site mais intuitivo e 

atraente 
Nº de intervenções 1 

Em 

execução 
------ 

Desenvolver novos materiais e 
meios de divulgação externa 

Planear novo material de divulgação dos 

serviços 

N.º de novos materiais produzidos 

 
1/ano 

Não 

executado 
------ 

Promover os serviços disponibilizados pela 

instituição na rádio local 
N.º promoções na rádio 1/ano 

Não 

executado 
------ 

Participar em atividades 

promovidas pela comunidade 

Selecionar os convites recebidos em função da 

pertinência 

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% ------ 

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 

 

Grau de satisfação da comunidade 

 

60% 

 

75% 

Não 

executado 
------ 
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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, entre outros. 

N.º de iniciativas 

N.º de candidaturas 

apresentadas/aprovadas 

50% 

 

86% 

Aprovados 6 

de 7 

 

 

+36% 

Inovar e Melhorar a prestação de 

serviços 

Submeter candidatura, sempre que se justifique, a programas de 

financiamento que decorram durante o ano de 2020, para novos projetos 
N.º de projetos 4 5 +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 0 -3 

Aumentar a receita de venda de 

produtos/artigos 

Criação catálogo de produtos online 

Comercializar espécies autóctones  
Valor das vendas >2019 

Não 

executado 

 

 

Diminuição 

de receita 

devido a 

pandemia 

 

 

Aumentar a receita do serviço de 

engomagem de roupa 

Divulgar o serviço 

Campanhas promocionais 

Realizar e registar serviço  

Receita da prestação de 

serviço 
> 2019 

Não 

alcançado 

Rentabilizar produtos e serviços 

Realização de caterings 

Realização de serviços de jardinagem e produção de flores 

Realização de serviços de limpeza 

Receita da prestação de 

serviços 
> 2019 

Não 

alcançado 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades e Contas 2020 

  
Página25 

 
  

 

Projetos Aprovados em 2020 
Identificação do projeto Objetivo principal do projeto Entidade Co-financiadora Valor do projeto Valor financiado 

Marchas Populares Inclusivas III 
 
Inclusão Social e cultural 
 

INR 
(Instituto Nacional de Reabilitação) 

Projeto aprovado, mas não realizado por 
cancelamento associado à pandemia COVID - 19 

Colónia de Férias III – Pés na Areia  

 
Inclusão social; 
Descanso do cuidador 
 

INR 
(Instituto Nacional de Reabilitação) 

6.621,21€ 2.652,88€ 

Sons e Ritmos 

 
Reabilitação pela música; 
Inclusão social e proximidade à comunidade 
 

INR 
(Instituto Nacional de Reabilitação) 

4.783,93€ 2.792,74€ 

Cozinhar para Reabilitar 

 
Melhorar as condições para a reabilitação e 
reintegração socioprofissional 
 

BPI Capacitar 32.295€ 30.670€ 

ADAA - Academia de Desporto 
Adaptado da ARCIAL 

 
Promoção da prática desportiva, com objetivo 
inclusivo e de proximidade à comunidade 
 

IPDJ  
(Instituto Portugues do Desporto e da 

Juventude) 
9.327,55€ 5.000€ 

ADAPTAR SOCIAL + 

Aquisição de Equipamentos de proteção 
Individual e materiais para cumprimentos das 
regras emanadas pela DGS, no âmbito da 
pandemia COVID-19 

ISS 
(Instituto da Segurança Social) 

9.750€ 7.800€ 

Centro de Recursos para a Inclusão 

Intervenção terapêutica, nas áreas da terapia da 
fala e terapia ocupacional, com alunos de 
necessidades educativas especiais dos 
Agrupamentos de Escolas de Oliveira do Hospital 
e de Tábua 

DGESTe 24.094,07 € 22.082,43 € 

Formação Profissional 
Percursos formativos tipo B e tipo C 
Projeto nº POISE – 03 – 4229 – FSE - 000229 
Projeto nº  POISE – 03 – 4229 – FSE - 000298 

POISE 462.260,19 € 462.260,19 € 



 

XI. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 

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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