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I. Convocatória 
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II. Introdução  

 
Depois dos períodos de confinamento e paralisação parcelar da atividade da associação que 

marcaram parte dos anos de 2020 e 2021, o ano de 2022 representou a normalização do modo de 

funcionamento das instituições, trazendo o reforço da ambição de continuar a fazer da ARCIAL uma 

instituição maior e melhor. Este clima de otimismo com a evolução da situação sanitária, no entanto, 

arrefeceu com a emersão de uma conjuntura económica internacional que materializou o regresso de 

níveis de inflação que as sociedades ocidentais ainda não tinham sentido neste século. Fiquemos 

todos conscientes do seguinte: a escalada de preços de consumíveis e de bens de investimento e o 

aumento do valor das obrigações financeiras que a entidade tem para com os seus trabalhadores e 

colaboradores obrigará a ARCIAL a medidas de contenção de despesas e é um fator de preocupação 

relativamente à sua sustentabilidade. Os próximos tempos não serão fáceis! 

O documento que agora se apresenta é um instrumento de gestão e enquadramento das 

atividades previstas para serem desenvolvidas pela ARCIAL – Associação para Recuperação de 

Cidadãos Inadaptados de Oliveira do Hospital, para o ano 2023. Foi elaborado em articulação e 

respeito pelo conhecimento, experiência e expectativas definidas pelo corpo técnico e trabalhadores 

da ARCIAL, e traduz a visão e os objetivos da Direção para o ano em referência. Define um conjunto 

de eixos estratégicos definidos no Plano de Atividades para 2023 – implementar e/ou aprimorar 

serviços; aperfeiçoar a organização interna do trabalho; promover a participação e envolvimento de 

todas as partes; melhorar recursos; refinar a comunicação com o exterior; viabilizar a sustentabilidade; 

criar novas respostas sociais – que dão continuidade ao trabalho desenvolvido em 2022, servindo de 

suporte ao planeamento e execução das atividades previstas.  

Estando a operacionalização destes desígnios, essencialmente, a cargo do corpo técnico, a 

Direção dá continuidade a alguns objetivos para os quais trabalhou no ano que está prestes a 

terminar: 

- Lançar o concurso público para construção do Lar Residencial; 

- Concluir as obras de requalificação e inaugurar o Pólo II da instituição, permitindo a melhoria 

de condições de trabalho da Formação Profissional e a criação de espaços que possibilitem o 

funcionamento de outras respostas sociais; 

- Lançar a campanha de angariação de novos associados (já prevista para 2022) que torne mais 

robusta a base de implantação da ARCIAL na comunidade. 

A definição destas metas não exclui que a instituição se mantenha focada no aproveitamento de 

oportunidades que possam surgir e que permitam alcançar objetivos como o da criação de resposta 

ao problema da saúde mental, ainda que numa lógica diferente da que vem sendo procurada, desde 

2019, junto do Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra e da ARS; ou o aproveitamento de 

oportunidades que vão sendo abertas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência português e 

que permitam robustecer algumas das respostas sociais existentes ou rejuvenescer e modernizar os 

equipamentos. 
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Por fim, importa sublinhar que os objetivos definidos só poderão ser alcançados com a 

participação e empenho de todos os trabalhadores e colaboradores, peças essenciais para o 

crescimento da instituição e a melhoria das suas respostas sociais. A ARCIAL tem uma missão que 

só poderá ser cumprida se se mantiver o compromisso e a disponibilidade desde sempre 

demonstrados pelos seus profissionais. 

 
 
III – Enquadramento Institucional 
 
 3.1. A ARCIAL 
 

A ARCIAL é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem por objetivo intervir 

ativamente na comunidade, permitindo a reabilitação funcional do cidadão com dificuldades 

intelectuais e de desenvolvimento e/ou outras incapacidades, através da integração social, 

ocupacional, formativa e profissional e do acolhimento, promovendo a cidadania, a autonomia, 

qualidade de vida e o bem-estar.  

Para a concretização do seu propósito, tem em funcionamento cinco respostas sociais 

distintas: 

- Centro de Atividades Ocupacionais, criado em 1991, atualmente com capacidade 

para 60 clientes. Será convertido em Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, a 

partir de março de 2023; 

- Formação Profissional, criada em 1995, presentemente com cursos de formação 

inicial e contínua, dirigidos à pessoa com deficiência e ou incapacidade; 

- Empresa – ARCIAL Serviços, atualmente a prestar serviços nas áreas de jardinagem 

e limpeza e manutenção de espaços, lavandaria e engomadoria, com início de atividade em 

2000; 

- Residências de Autonomização e Inclusão, duas unidades em funcionamento desde 

2014, com capacidade para 10 clientes; 

- Centro de Recursos para a Inclusão, criado em setembro de 2017 depois de 

acreditado pelo Ministério da Educação e da Ciência, que funciona em articulação com os 

Agrupamentos de Escolas de Oliveira do Hospital e de Tábua. 

 

A instituição dá resposta aos concelhos de Oliveira do Hospital e de Tábua e, nesse 

sentido, tem vindo a reforçar os meios técnicos, humanos e materiais, dispondo atualmente de 

um conjunto de infraestruturas e equipamentos que permitem melhorar a qualidade da sua 

intervenção e as respostas às solicitações da comunidade e entidades parceiras, prestando um 

serviço de qualidade nas áreas para as quais está vocacionada. 
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3.2. Órgãos Sociais 
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IV – Recursos Humanos e Materiais  

 
 

4.1. Recursos Humanos 
 

 
Colaboradores 

 
N.º Colaboradores N.º 

Diretor Técnico* 2 Gestor de Infra-estruturas* 1 

Diretor Administrativo e Financeiro* 1 Auxiliar de Serviços Gerais 5 

Psicólogo * 2 Técnico de Atividade Física e Desporto 1 

Motorista 4 Técnico de Serviço Social* 2 

Fisioterapeuta 1 TSEER* 1 

Contabilista certificado* 1 
Técnica de Acompanhamento à Formação 

Prática em Contexto de Trabalho 

1 

Coordenador da Formação Profissional*  1 Regime de Avença 

Monitores de CAO/CACI 5 Professora de Música 1 

Monitores de Formação 3 Psiquiatra 1 

Professora do 1.º CEB 1 Terapeuta da Fala 2 

Ajudantes de Ação Direta 5 Psicomotricista 1 

Empregadas de Limpeza 6 Monitor de Teares 1 

Jardineiro 1 Formadores externos 5 

Administrativos 3   

*Colaborador com acumulação de funções  

 
Recursos Humanos Externos - Prestadores de Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço Contratado Empresa 

Alimentação A contratualizar 

HACCP A contratualizar 

Higiene e Segurança no Trabalho A contratualizar 

Medicina do Trabalho A contratualizar 

Segurança e Vigilância Prossegur 

Serviço de desinfestação e desratização Quimpest 
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4.2. Infraestruturas e parque automóvel 

 

 

Infraestruturas 

Sede 

1 Bloco Ocupacional 

1 Bloco Administrativo 

1 Bloco de Serviços 

2 Unidades de Residências de Autonomização e Inclusão 

Pólo II 
1 edifício destinado, prioritariamente, a Formação Profissional e a novas 

respostas sociais 

Quinta dos 

Carvalhos 

1 estufa para germinação de espécies autóctones 

Espaço destinado à construção Lar Residencial 

 

 

 

Parque automóvel 

2 Carrinhas de 26 lugares 

1 Carrinha de 26 lugares (adaptada a cadeira de rodas) 

1 Carrinha de 16 lugares 

2 Carrinhas de 9 lugares (1 adaptada a cadeira de rodas) 

2 Carrinhas comerciais de apoio ao serviço de limpeza de espaços da ARCIAL Serviços 

1 Carrinha de apoio ao serviço de jardinagem da ARCIAL Serviços 

1 Carrinha de 7 lugares de apoio ao serviço técnico 
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V – Respostas Sociais / Serviços 

 

 

5.1. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) 

 

No dia 26 de março de 2021 foi publicada a Portaria n.º 70/2021, que regulamenta a 

organização, funcionamento e instalação a que deve obedecer a resposta social do Centro de 

Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), que sucede e substitui o Centro de 

Atividades Ocupacionais (CAO). A sua implementação deverá estar concluída em março de 

2023.   

Para o ano de 2023, o CACI continuará a orientar o seu foco para a qualidade e 

diversidade dos serviços prestados, tendo sempre em conta as necessidades, potencialidades 

e expectativas dos clientes, a sustentabilidade da organização, bem como a motivação e o 

envolvimento da equipa de trabalho (através da capacitação em novas áreas de intervenção e 

melhorando as já existentes) contribuindo para reforçar e assegurar a concretização das linhas 

orientadoras do Plano Estratégico. 

O CACI será constituído por duas Unidades Funcionais definidas de acordo com o perfil 

funcional dos clientes. 

Durante o presente ano, prevê-se a continuidade das seguintes atividades e serviços: 

 

Atividades e Serviços 

ATIVIDADES: 

1. Atividades de Capacitação 

Visam o desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades proporcionando, sempre que 

possível, a transição para programas de 

qualificação e inclusão Socioprofissional 

• Atividades académico-funcionais 

• TIC 

• AVD (Atividades da Vida Diária) 

• Dinâmicas de grupo 

• Bem-estar e lazer 

• Lavores 

• Teares 

• Trabalhos manuais 

• Expressão plástica 

• Expressão musical/musicoterapia 

• Trabalhos em madeira 

2. Atividades terapêuticas 

Visam desenvolver aptidões físicas, 

intelectuais e emocionais necessárias ao bem-

estar e autonomia 

• Apoio social; 

• Apoio psicológico; 

• Reabilitação e saúde: Fisioterapia (apoio na 

saúde e reabilitação); 

• Psicomotricidade/Educação Especial e 

Reabilitação (apoio na saúde, Educação e 

reabilitação psicomotora). 

• Atividades aquáticas 

• Snoezelen/Sessões de relaxamento e 

estimulação multissensorial 

• Desporto adaptado/ A.M.A*: Natação, Atletismo, 

ParaHóquei, Boccia, Remo e Futsal 
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3. Atividades de Interação com o meio 

Visam desenvolver competências pessoais, 

relacionais e sociais, realizadas no meio 

exterior, estimulando a estimulação cognitiva e 

socialização. 

• Desporto adaptado/ A.M.A*: Natação, Atletismo, 

ParaHóquei, Boccia, Remo e Futsal 

• Participação em atividades sociais e culturais e 

visitas a locais de interesse 

• Atividades semanais desenvolvidas na 

Biblioteca Municipal 

4. Atividades Socialmente Úteis (ASU): 

São atividades desenvolvidas em contexto real de 

trabalho, que visam a participação social e o treino 

de competências profissionais, integração 

profissional e/ou transição para programas de 

formação e integração em mercado de trabalho. 

• Jardinagem 

• Serviço de Bar e limpezas 

• Atividades de auxiliar de mecânica e serviços 

rápidos; 

• Sapataria/consertos de calçado rápido  

• outras (de acordo com as necessidades e 

potencialidades dos clientes) 
5. Atividades de qualificação para a inclusão 

social e profissional 

Visam o desenvolvimento das competências 

pessoais e profissionais e de participação social 

da PCDI com vista à sua autonomia, 

independência e inclusão.  

• Desenvolvimento de Planos Individuais de 

Transição para a vida ativa 

• Programas de despiste vocacional e/ou 

profissional 

Serviços 

• Alimentação e cuidados pessoais 

• Administração terapêutica: administração terapêutica com prescrição médica e acompanhamento 

a consultas e/ou tratamentos sempre que se justifique; 

• Articulação com entidades e serviços da comunidade (saúde, acção social, escolar, emprego, 

etc) 

• Transportes: transporte diário entre domicílios e instituição e transporte a outros serviços (piscina) e 

atividades externas. 

* Atividades Motoras Adaptadas 

 

 

5.2. Formação Profissional (FP) 

     A Formação Profissional enquadra o conjunto de atividades que promovem a qualificação 

e a empregabilidade/inclusão em contexto de trabalho regular de pessoas com défice cognitivo 

ou outra incapacidade/disfuncionalidade, dotando-as de competências profissionais, pessoais 

e sociais reconhecidas e certificadas, compatíveis com o mercado de trabalho. Enquadra, 

ainda, atividades que procuram proporcionar escolhas formativas e profissionais 

fundamentadas e baseadas em experiências concretas e ações que visam a colocação em 

posto de trabalho e a manutenção do mesmo. 

Em 2023, a Formação Profissional pretende dar continuidade ao projeto formativo 

desenvolvido nos últimos anos, procurando garantir uma resposta eficaz e adequada aos 

interesses, necessidades e expectativas vocacionais e profissionais das pessoas com 

deficiência e incapacidade, bem como a outros públicos excluídos ou em risco de exclusão.  

As ações de continuidade e a iniciar encontram-se distribuídas por 5 áreas de formação, e têm 

previsto 12 cursos de Formação Profissional, na modalidade de formação inicial e contínua, 

de acordo com o quadro apresentado: 
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Cursos de Formação inicial 

(30 formandos transitados e 28 novas entradas) 

N.º de clientes 

Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade 11 

Costureira/ Modista 12 

Cozinheiro/a 7 

Operador/a de Jardinagem 19 

Padaria/Pastelaria 9 

Cursos de Formação Contínua 

(13 formandos transitados e 7 novas entradas) 

N.º de clientes 

Empregado/a de Andares 7 

Operado/a Agrícola 6 

Empregado/a de Mesa 7 

Total de Clientes a Apoiar na Formação Profissional 78 

 

No ano de 2023, o Centro de Formação Profissional da ARCIAL pretende desenvolver 

um conjunto de parcerias estratégicas com o tecido empresarial local e outros organismos 

públicos, no sentido de promover a inclusão social e combater a pobreza e discriminação de 

públicos mais fragilizados, através do acesso à FPCT (estágio) e posterior integração em 

medidas de emprego dirigidas à pessoa com deficiência e incapacidade, na senda da 

construção de uma sociedade mais justa, que promova a igualdade de oportunidades no 

acesso à qualificação e emprego e contribua para a melhoria da qualidade de vida desta franja 

da população. A intervenção desta resposta será pautada por um modelo de intervenção 

holístico de suporte à FP, que prevê o contributo e envolvimento de toda a equipa, na revisão 

das metodologias, instrumentos de trabalho e implementação de boas práticas. 

No domínio da inovação, pretende-se a candidatura a, pelo menos, um novo projeto de 

inovação, continuando a expandir os projetos já iniciados e em desenvolvimento. 

Ao nível das infraestruturas, o ano de 2022 marcou o histórico de funcionamento desta 

resposta, através da aquisição de um edifício que permite centralizar o funcionamento da 

atividade formativa dos diversos cursos num espaço comum, tornando a resposta mais 

funcional e apelativa para os clientes atuais e futuros candidatos. No ano de 2023, pretende-

se adaptar este espaço à realidade formativa da ARCIAL, de modo otimizar o nível da 

qualidade, organização, logística e monitorização da resposta. 

 

 

 

 

A Formação Profissional, em 2023, prevê dar continuidade às seguintes atividades e 
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serviços: 

 

Atividades e Serviços 

 

- Atividades de desenvolvimento pessoal e social e qualidade de vida (visitas de interesse 

formativo, dinâmicas de grupo, programa de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

profissionais, reuniões de auto-representação, ciclos de workshop visando temáticas relativas aos 

diferentes domínios da Qualidade de Vida, Colónia de férias (sujeito à elaboração e aprovação de 

candidatura ao INR). 

- Atividades lúdicas-terapêuticas 

- Serviço de psicologia (apoio psicológico); 

- Serviço social (apoio social); 

- Acompanhamento técnico à Formação Prática em Contexto Trabalho (FPCT); 

- Serviço de reabilitação e saúde: (apoio no acompanhamento a consultas de especialidade sempre 

que se justifique ); 

- Refeições 

- Administração terapêutica: Administração terapêutica com prescrição médica; 

-Transporte: Transporte diário entre os domicílios e a instituição e transporte a outros serviços e a 

atividades externas. 

 

5.3. Residências de Autonomização e Inclusão (RAI) 

As duas unidades de Residências de Autonomização e Inclusão visam acolher pessoas 

com deficiência comprovada, com idade igual ou superior a 16 anos, com capacidade de viver 

autonomamente, mediante um apoio mínimo e orientação. No próximo ano prevê-se a frequência 

de 10 clientes, mediante o acordo atípico com a Segurança Social. 

A Residência de Autonomização e Inclusão 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 socio-habitacionais precárias, promovendo sempre e 

incondicionalmente a solidariedade e a igualdade dos cidadãos. A intervenção desenvolvida 

nesta resposta, baseia-se no modelo de Qualidade de Vida que pressupõe um apoio 

biopsicossocial efetivo (médico, psicológico, social, ocupacional e lúdico), na resposta às 

necessidades individuais dos clientes e seus significativos, com o intuito de otimizar o seu nível 

de autonomia e a sua integração na comunidade.   

No ano de 2023, a promoção da autonomia e inclusão sociolaboral dos residentes 

continuará a ser o eixo prioritário de intervenção desta resposta. Deste modo, de acordo com o 

plano individual de cada cliente, serão organizadas atividades instrumentais e de vida quotidiana, 

atividades socioculturais e desportivas e a prospeção de oportunidades na comunidade para a 

integração laboral e ocupacional dos clientes. 
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Para o ano de 2023, prevê-se dar continuidade às seguintes atividades e serviços: 

Atividades e Serviços 

- Alojamento em regime definitivo ou temporário (alimentação, higiene e imagem, e 

tratamento de roupas): 

- Apoio nas atividades de vida diária (gestão doméstica), de adequação pessoal e 

instrumentais; 

- Apoio no acesso a atividades ocupacionais, recreativas e de lazer, formativas e de 

integração social e laboral; 

- Apoio social e psicológico; 

- Apoio na saúde, reabilitação e espiritualidade; 

- Atividades socioculturais; 

- Atividades lúdico-desportivas; 

- Atividades Transversais de inclusão; 

- Serviço de alimentação e nutrição; 

- Saúde e reabilitação; 

- Serviço de transporte. 

 

5.4. ARCIAL Serviços 

A empresa ARCIAL Serviços tem como principal objetivo a prestação de serviços à 

comunidade nas áreas de limpeza de espaços, manutenção de jardins e lavagem e engomagem 

de roupa. 

Este serviço, integrado na ARCIAL, promove a aquisição e desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e profissionais a uma franja da população socialmente mais 

fragilizada, proporcionando aos clientes das respostas sociais da Instituição, em simultâneo, o 

exercício de uma atividade profissional regular, num contexto protegido, potenciando assim, a 

sua integração social e inserção na comunidade. 

 

 

5.5. Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) rege-se por legislação emanada do 

Ministério da Educação e da Ciência, nomeadamente, o Decreto-lei para a Inclusão – Decreto-

Lei n.º 54/2018 de 06 de julho. A atuação do CRI é dirigida a alunos com diferentes Necessidades 

Educativas Especiais, entre os 6 e os 18 anos, que frequentam os Agrupamentos de Escola dos 

concelhos de Oliveira do Hospital e de Tábua. 

Em agosto de 2021, o CRI da ARCIAL obteve a renovação da Acreditação pela Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares. À semelhança dos últimos anos, o plano de ação com o 

Ministério da Educação é de continuidade, mantendo-se o financiamento e o apoio aos mesmos 

2 Agrupamentos de escolas. 
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No ano letivo de 2022/2023, prevê-se um total de 65 apoios semanais, nas áreas de 

intervenção de Terapia da Fala, Psicomotricidade e Fisioterapia, de acordo com o quadro abaixo: 

 

*Optou-se por referir o número de apoios semanais, em vez do número de alunos abrangidos, uma vez que alguns 

alunos usufruem de mais do que uma terapia/semana e, alguns, com regularidade bissemanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Parceiros e entidades financiadoras  

Atividades terapêuticas / serviços desenvolvidos pelo CRI 

Atividade Objetivos 
 

Local 
N.º de 

Apoios 

Terapia da Fala 

- Promover o desenvolvimento de 

competências semânticas e 

morfossintáticas; 

- Promover o desenvolvimento de 

competências fonológicas; 

- Desenvolver as competências de 

leitura e escrita; 

Agrupamento de Escolas de 

Tábua 
21 

Agrupamento de Escolas de 

Oliveira do Hospital 
20 

Psicomotricidade 

-Desenvolver competências de 

aprendizagem e autonomia; 

-Intervir ao nível da coordenação 

motora, lateralidade e motricidade fina 

Agrupamento de Escolas de 

Oliveira do Hospital 
14 

Agrupamento de Escolas de 

Tábua 

16 

 

Fisioterapia 

-Intervenção ao nível da coordenação 
motora, fortalecimento muscular e das 
articulações; correção postural.  

Agrupamento de Escolas de 
Oliveira do Hospital 

4 

Total de apoios efetuados, semanalmente, pelo CRI 65* 
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Entidades Financiadoras 

- Câmara Municipal Oliveira do Hospital 

- Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares  

- Instituto de Emprego e Formação Profissional 

- Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Coimbra 

- Instituto Nacional de Reabilitação (INR) 

- Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) 

- POISE (Programa Ocupacional Inclusão Social e Emprego) 

Entidades Parceiras 

- ADIBER 

- Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital 

- Agrupamentos de Escolas de Tábua 

- ANDDI 

- Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital 

- Câmara Municipal de Tábua 

- Câmara Municipal Oliveira do Hospital 

- Centros de Saúde de Oliveira do Hospital e de Tábua 

- CLAS 

- CNIS 

- CPCJ 

- EPTOLIVA 

- FENACERCI 

- FORMEM 

- FPH 

- Fundação Benfica 

- HUMANITAS 

- IEFP 

- Juntas de freguesia do concelho de Oliveira do Hospital 

- PAASI 

- Rede Social local 

- Tecido empresarial local (para realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho e 

de Atividades Socialmente Úteis): Azuribérica; Davion; Quinta de Jugais; Atelier da Né; FAAD; 

Pastelaria Primavera; Pedro Sapateiro; MCarolCakes; Auto-garagem Carvalho; PAIFI; 

Queijaria Dos Lobos; Sinal+; Obra D. Josefina da Fonseca; ARCIAL Serviços, entre outros. 

- UIPSS 
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VII. Estratégia 

 
 7.1. Objetivos estratégicos 

 
 

1. Implementar e/ou melhorar serviços em respostas às necessidades 

identificadas, assegurando a qualidade da intervenção; 

 

2. Melhorar a organização interna do trabalho, desenvolver as 

competências e motivação dos colaboradores; 

 

3. Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas 

na Instituição; 

 

4. Melhorar recursos: requalificar espaços e equipamentos existentes, 

assim como criar novos espaços funcionais; 

 

5. Melhorar a comunicação externa e divulgação da instituição; 

 

6. Promover a sustentabilidade – projetos e inovação; 

 

7. Criar novas respostas sociais, correspondendo às necessidades 

identificadas na comunidade e às diferentes fases de vida dos clientes e 

suas famílias 



 

16 Plano de Atividades e Orçamento Previsional 2023 

 

7.2. Operacionalização dos objetivos 

 
Objetivo 1: Implementar e/ou melhorar os serviços em resposta às necessidades identificadas, assegurando a qualidade da Intervenção 

i) Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão 
Objetivo Atividades Evidências/produtos Local Responsável Data Prevista 

Organizar as unidades funcionais previstas 

na nova legislação do CACI, garantindo a 

execução das atividades/serviços previstos  

1- Atividades ocupacionais; 

2- Atividades terapêuticas; 

3- Atividades de interação com o meio; 

4- Atividades socialmente úteis – ASU; 

5- Atividades de qualificação para a inclusão social e profissional 

Funcionamento do 

CACI em 2 Unidades 

 

Lista de presenças 

Sede 

Piscinas  

Pavilhão municipal 

Biblioteca municipal 

Comunidade 

Equipa Técnica 

Monitores 

Auxiliares de 

serviços gerais 

Ao longo do 

ano 

Garantir o planeamento individual centrado 

na pessoa 

1- Elaborar planos individuais de inclusão dos clientes, centrados nas suas 

expectativas, potenciais e necessidades 

2-  Reunir com cliente e/ou representante 

PII Sede 

Coordenadora e 

equipa técnica 

Cliente / 

representante 

De janeiro a 

abril 

Garantir a realização de Atividades 

Socialmente Úteis - manter os 4 clientes já 

integrados em ASU na comunidade 

1- Manter os utentes de ASUS nas estruturas da comunidade 

2- Realizar visitas de acompanhamento nas entidades 

Registo de presenças 

de n.º de clientes em 

ASU 

Entidades recetoras 

das ASU 

Coordenadora 

Equipa técnica 

Ao longo do 

ano 

Implementar a realização de Atividades de 

Qualificação para a Inclusão Social e 

Profissional 

1- Desenvolver Planos Individuais de Transição para Programas de 

Inclusão Socio-profissional ou medidas de reabilitação profissional  
PIT 

Sede 

Comunidade 

Coordenadora 

Equipa técnica 

Monitores 

Ao longo do 

ano 

Rentabilizar os produtos resultantes das 

atividades ocupacionais e afirmar 

publicamente as competências dos 

clientes 

1- Realizar exposições para venda de produtos (na instituição e redes 

sociais) 

2- Participar em feiras da comunidade  

Registos 
Comunidade 

Sede 

Monitores 

Coordenadora 

Ao longo do 

ano 

Promover a integração e inclusão social 

Garantir a participação do maior número 

possível de clientes 

1- Realizar as atividades previstas no plano de atividades socioculturais 

2- Realizar as atividades previstas no plano atividades desportivas 

N.º de atividades 

realizadas - registo 
Locais variados 

Coordenadora 

Técnicos e 

monitores 

Ao longo do 

ano 
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Objetivo 1: Implementar e/ou melhorar os serviços em resposta às necessidades identificadas, assegurando a qualidade da Intervenção 

ii) Formação Profissional 
Objetivo Atividade Evidências Local Responsável Data Prevista 

Garantir o planeamento individual 
centrado na Pessoa 

1- Avaliação do perfil de competências, aptidões, interesses 
vocacionais/profissionais e expectativas dos clientes 
2- Elaboração dos Planos Individuais de Formação 

Avaliação Diagnóstica 
Plano Individual de Formação 

Sede 
Coordenação e 
equipa técnica e 

formativa 
Ao longo do ano 

Executar 15 cursos de formação em 9 
áreas diferenciadas 

1- Desenvolvimento das ações de formação aprovadas pelo PO ISE 

N.º de ações de formação 
inicial e contínua executadas; 
Dossier Técnico Pedagógico 
das ações 

Sede 
Coordenação e 
equipa técnica e 

formativa 
Ao longo do ano 

Monitorizar os resultados 
contratualizados: indicadores de 
realização e de resultado do projeto 
POISE-03-4229-FSE-000298, referentes 
ao ano 2022 

1- Recolha trimestral de dados relativos aos indicadores e 
introdução de estratégias de correção em caso de desvio 
2- Acompanhamento da execução física e financeira das ações 
previstas para 2022 

Registo documental de 
acompanhamento dos 
indicadores 
Plataforma SIIFSE 
Dossier Técnico Pedagógicos 

Sede 
Coordenação e 
equipa técnica 

Ao longo do ano 

Garantir a integração sócio profissional 
dos clientes 

1- Celebrar novas parcerias no âmbito da Formação Prática em 
Contexto de Trabalho – FPCT 
2- Manter a articulação com o tecido empresarial, no sentido de 
recolher dados de caracterização das necessidades do mesmo e 
divulgar informação sobre a colocação da PCDI em FPCT 
3- Realização de um conjunto de ações de estímulo à 
empregabilidade, dirigidas ao tecido empresarial local, 
contemplando a divulgação das medidas de emprego apoiado 
dirigidas à PCDI 

Protocolos de FPCT 
N.º de ações desenvolvidas 
N.º de novas parcerias 
N.º de contactos 
estabelecidos 

 
Sede e 

comunidade 

Direção, Coordenação e 
Técnico de 

Acompanhamento da 
FPCT 

Ao longo do ano 

Rentabilizar os produtos resultantes da 
atividade formativa afirmando o 
potencial dos resultados formativos na 
comunidade 

1- Promover os produtos produzidos nas diferentes áreas de 
formação profissional na comunidade, designadamente com a 
venda semanal de biscoitos, doces variados e salgados. 
2- Participar em feiras e exposições na comunidade para venda e 
promoção dos produtos desenvolvidos. 
3- Realização de serviços de jardinagem e produção de espécies 
autóctones para reflorestação. 
4- Desenvolver, no mínimo, um produto e ou um serviço novo no 
âmbito das áreas da FP 

Registos de atividade 
Sede e 

comunidade 

Direção, Coordenação, 
equipa técnica e 

formativa 
Ao longo do ano 

Garantir o acompanhamento 
terapêutico especializado aos clientes 

1- Apoio Psicossocial: dinâmicas de grupo com vista à capacitação 
dos formandos, nomeadamente ao nível das competências 
pessoais e de relacionamento interpessoal que promovam a plena 
integração no mercado de trabalho; articulação com a ação social e 
serviços de saúde local. 
2- Acompanhamento a consultas de especialidade. 
3- Apoio ao nível da reabilitação funcional (psicologia, psiquiatria, 
fisioterapia, nutrição, prática desportiva e de exercício físico). 

 
 
 
Registos de acompanhamento 
e n.º de atividades realizadas 
 
  

Sede e 
outros 
locais 

Coordenação e 
equipa técnica de apoio 

Psicossocial 
Ao longo do ano 
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Objetivo 1: Implementar e/ou melhorar os serviços em resposta às necessidades identificadas, assegurando a qualidade da Intervenção 

iii) Residências de Autonomização e Inclusão (RAI) 
Objetivo Atividade Evidências Local Responsável Data Prevista 

Promover a autonomia e o sentido 

de responsabilidade dos clientes 

face à realização das Atividades de 

Vida Diária 

1- Realização das Atividades de Vida Diária 

(AVD) relacionadas com a gestão do espaço 

interior e exterior da casa, de acordo com o mapa 

de tarefas Residências 

Registo de avaliação AVD 

realizadas;  

N.º de clientes que realizam 

as AVD de acordo com o 

Plano Semanal de Tarefas 

RAI 

Clientes, 

Coordenação, Equipa 

Técnica e de 

colaboradores 

Ao longo do ano 

Garantir a Avaliação da Qualidade 

de vida dos clientes e reavaliar o 

seu projeto de vida 

1- Aplicação de um Protocolo de Avaliação de 

Qualidade de Vida a todos os clientes 

 

 

Aplicação da Escala da 

Qualidade e Vida 

 

RAI 
Coordenação e 

equipa técnica 
Ao longo do ano 

Garantir o planeamento individual 

centrado na pessoa 

1- Elaborar os planos individuais dos clientes 

centrados nas suas expectativas, potenciais e 

necessidades 

2- Reunir com cliente e/ou representantes 

Revisão dos Planos 

Individuais 
RAI 

Coordenação e 

equipa técnica 

Cliente/representante 

De janeiro a 

março 

Promover a utilização de novas 

tecnologias 

1- Implementação de um registo informatizado 

como meio de comunicação interna  

Aquisição de 

Computadores para as RAI 

Registos de informação 

informáticos 

RAI 
Direção e 

Coordenação 
Ao longo do ano 

Promover a inclusão social e 

profissional dos clientes na 

comunidade 

1- Participar em atividades socio culturais e 

recreativas na comunidade local;  

2- Desenvolver tarefas do quotidiano na 

comunidade de modo a promover o sentido de 

responsabilidade e o acesso à vida autónoma; 

3- Celebrar novas parcerias para a integração 

ocupacional e profissional dos clientes 

Registo de Participação de 

Atividade 

N.º de parcerias 

RAI 

Coordenação e 

Colaboradoras das 

RAI 

Ao longo do ano 

Garantir o acompanhamento 

psicossocial dos clientes de modo 

a manter o seu equilíbrio 

biopsicossocial 

1- Acompanhamento do Serviço de Psicologia e 

do Serviço Social. 

2- Acompanhamento do Serviço de Fisioterapia, 

educação física e atividade motora adaptada 

3- Acompanhamento a consultas médicas de 

Especialidade 

Registo de Atividades RAI 
Coordenação e 

Equipa técnica 
Ao longo do ano 
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Objetivo 1: Implementar e/ou melhorar os serviços em resposta às necessidades identificadas, assegurando a qualidade da Intervenção 

iv) Centro de Recursos para a Inclusão 

Atividades Objetivos Evidências Local Responsável 
Data prevista 

 

Uniformizar práticas e 

promover a melhoria de 

qualidade dos serviços 

-Realizar reuniões de equipa para promover a 

discussão de casos e gestão das dificuldades que 

vão surgindo; 

-Realizar reuniões entre a coordenação do CRI e os 

representantes dos Agrupamentos de escolas; 

Atas das reuniões 
Sede do CRI 

Plataforma ZOOM 

Coordenação 

do CRI 
Ao longo do ano 

Avaliação dos alunos a 

integrar no Plano de Ação 

- Articulação com o coordenador da Educação 

especial e com a equipa multidisciplinar; 

- Aplicação de baterias de provas de avaliação 

específicas de cada área de intervenção; 

- Registo da avaliação e definição das sessões de 

intervenção; 

- Elaboração e entrega do respetivo relatório de 

avaliação; 

Relatórios de 

avaliação e 

elaboração dos 

Planos de Ação 

Agrupamentos de 

escolas 
Terapeutas Ao longo do ano 

Apoios individualizados nas 

diferentes áreas de 

intervenção 

- Cumprir o plano de ação definido; 

- Aumentar autonomia, competências e qualidade de 

vida dos alunos NEE, garantindo a sua inclusão;  

Registos de 

sessões e relatórios 

de 

acompanhamento 

Agrupamentos de 

escolas 
Terapeutas Ao longo do ano 

Consultoria e capacitação de 

docentes e Encarregados de 

Educação 

-Promover momentos de capacitação (discussão e 

partilha de dúvidas, informações e estratégias) 

dirigidos a docentes e encarregados de educação; 

Plano de atividades 

do CRI 

Salas dos 

agrupamentos de 

escolas 

Terapeutas do 

CRI; 
Ao longo do ano 

Manutenção do repositório de 

informação on-line atualizado 

Manter uma pasta partilhada com toda a 

documentação atualizada, criada numa plataforma 

on-line gratuita. 

A criação deste repositório de informação on-line 

permite o arquivamento e a partilha de informação 

constante entre a equipa do CRI e a coordenação. 

Pastas de 

“Documentos CRI” 

na plataforma 

Online 

Sede do CRI 

Coordenação e 

equipa do CRI 
Ao longo do ano 
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Objetivo 2: Melhorar a organização interna do trabalho, desenvolver competências e motivação dos colaboradores 

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta 

Promover a realização de reuniões de equipa 

das diferentes respostas sociais 
Realizar e registar reuniões N.º reuniões 1/mês/resposta 

Promover a realização de reuniões de equipa 

entre as diferentes respostas sociais 
Realizar e registar reuniões N.º reuniões Semestral 

Promover a realização de reuniões de 

coordenação com um representante da direção 
Realizar e registar reuniões N.º de reuniões Semanal 

Garantir que, pelo menos, 50% 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 
+ 20% 

Melhorar o nível de satisfação dos 

colaboradores 

Manter o pagamento de faltas justificadas em situações excecionais 
% de colaboradores 

abrangidos 
100% 

Manter o regime de exceção no pagamento de faltas por assistência aos 

filhos 

% de execução da 

exceção 
100% 
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Objetivo3: Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas na instituição 

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta 

Assegurar a participação dos 

clientes/famílias na elaboração e revisão 

dos PII.  

Convocar as famílias/responsáveis legais para a elaboração/revisão dos PI; 

Efetuar o levantamento de expectativas, necessidades, potencialidades, sugestões 

de atividades; 

Elaboração e aprovar os PII. 

Taxa de participação dos 

clientes/famílias na 

elaboração e/ou revisão dos 

PII 

70% 

Promover e assegurar a participação das 

famílias no acompanhamento dos 

clientes, no âmbito das atividades e 

serviços prestados 

Realizar e registar as reuniões/contactos efetuados. 
Taxa de 

participação/comunicação 
80% 

Promover e assegurar a participação dos 

familiares nas atividades da Instituição Sensibilizar e convidar as famílias, os sócios, parceiros e entidades financiadoras a 

participar nas atividades da Instituição; 

Registar a participação. 

Taxa de participação nas 

atividades 
30% 

Promover e assegurar a participação dos 

sócios, parceiros e entidades 

financiadoras nas atividades 

Taxa de participação nas 

atividades 
30% 

Angariar novos sócios Definir um plano de ação para angariação de novos sócios. 
Número de sócios 

angariados 
30 

Garantir a avaliação da satisfação das 

partes interessadas 
Realizar a avaliação de satisfação clientes/significativos, colaboradores e parceiros. 

% clientes que preenchem o 

questionário 
50% 

% de colaboradores que 

preenchem o questionário 
50% 

% de parceiros que 

preenchem o questionário 
50% 
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Objetivo 4: Melhorar Recursos: requalificar espaços e equipamentos existentes, assim como criar novos espaços funcionais 

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta 

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 Planeamento da 

Manutenção das 

Infraestruturas e 

equipamentos existentes 

80% 

Terminar a reconversão do espaço 

exterior destinado ao lazer dos 

clientes 

Executar as últimas ações do projeto de requalificação do espaço de 

lazer  
Terminar a intervenção 31de dez 2023 

Iniciar a requalificação do espaço 

destinado aos animais da instituição 

Selecionar o espaço 

Elaborar um projeto de remodelação 

Executar as obras de requalificação 

Iniciar a intervenção 31de dez 2023 

Requalificação e adaptação do Pólo II 

para o funcionamento eficaz da 

Formação Profissional 

Executar as obras de requalificação e adaptação Intervenção concluída Ao longo do ano 
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Objetivo 5: Melhorar a comunicação externa e divulgação da instituição 

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta 

Manter atualizado o Facebook Dinamizar o Facebook e atualizar os seus conteúdos N.º de atualizações 

 

>=10 mensais 

 

Concluir o grafismo do site 
Concluir a seleção e preenchimento das áreas do site, já 

atualizado 
N.º de intervenções 1 intervenção 

Desenvolver novos materiais e meios 

de divulgação externa 

Atualizar o material de divulgação da oferta formativa da 

Instituição (flyers, cartazes, Roll-Up, etc) 

 

N.º de novos materiais produzidos 

 

1/ano 

Participar em atividades promovidas 

pela comunidade 

Selecionar os convites recebidos em função da pertinência 

Registar evidências da participação 

Taxa de participação da instituição 

(Nº de atividades em que a 

instituição participa/nº total de 

atividades para as quais a instituição 

é convidada * 100) 

>= 50% 

Difundir eventos com impacto social, 

assim como as atividades e trabalho 

realizado na Instituição 

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 

-Criar uma rúbrica mensal na Rádio Boa Nova  

Taxa de participação/adesão 

 

Grau de satisfação da comunidade 

60% 

 

75% 

Propor a criação da figura de 

Provedor da Deficiência junto do 

Município 

Promover os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Inclusão 

Social 
Eleição do Provedor da Deficiência 1 

Melhorar a comunicação com o 

tecido empresarial regional 

Promover a integração socioprofissional e ocupacional dos 

utentes; 

 

Promover de ações de sensibilização/informação para 

aproximação das entidades empregadoras 

Número de jovens integrados 

 

Número de Ações de 

sensibilização/informação realizadas 

»3 

 

 

»3 
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Objetivo 6: Promover a sustentabilidade – projetos e inovação 

Objetivos Atividades/ações Indicadores Meta 

Fortalecer a cooperação 

interinstitucional com entidades 

públicas e privadas que 

contribuam para a sustentabilidade 

organizacional 

Angariar apoios ao investimento e funcionamento das respostas sociais: 

Candidatura a financiamento da Formação Profissional e outras que 

possam surgir ao longo do ano (BPI/Fundação “la Caixa”, Fidelidade 

Comunidade, INR, EDP Solidária, etc…) 

N.º iniciativas 

N.º candidaturas 

apresentadas/aprovadas 

»3 

Participar em atividades locais 

Participar em feiras com venda de produtos realizados na Instituição 

Registar as inscrições 

Gerir as participações e evidenciar/divulgar as mesmas 

N.º participações 2 

Aumentar a receita do serviço de 

Jardinagem e Limpezas 

Divulgar o serviço 

Campanhas promocionais 

Realizar e registar serviço  

Receita da prestação de 

serviço 
> 2022 

Rentabilizar produtos e serviços  

Promover os produtos da ARCIAL, na comunidade, através da confeção 

de doces (biscoitos e compotas regionais) e salgados. 

Realização de serviços de jardinagem e produção de flores 

Realização de serviços de limpeza 

Venda de produtos realizados no CACI 

Receita da prestação de 

serviços 
» 2022 
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Objetivo 6: Promover a sustentabilidade (cont.) – projetos de continuidade 

Entidade Designação Objetivo Estado 

POISE 

Qualificação de Pessoas com 

Deficiência e Incapacidade – 

Formação Inicial e Contínua 

Garantia da continuidade das ações de Formação Profissional Em execução 

Ministério da Educação 
CRI – Centro de recursos para a 

Inclusão 

Apoio a alunos com necessidade de mobilização de medidas 

adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, através de 

serviços especializados. 

Em execução 

IPDJ 
Academia de Desporto Adaptado da 

ARCIAL - ADAA 

Promoção de bem-estar físico e hábitos de vida saudável através de 

sessões de Atividade Motora Adaptada e promoção do desporto 

adaptado, nas vertentes de recreação e lazer e competição 

(modalidades desportivas de ParaHóquei, atletismo, boccia, remo e 

futsal), aberto à comunidade   

Em execução 

INR 

Colónia de férias 

 

Marchas Populares Inclusivas 

Projetos que preveem a continuidade de ações que, constituem um 

sucesso na ARCIAL, com vista à inclusão social e promoção dos 

direitos da PCDI. 

Apresentação de 

candidatura ao programa 

de financiamento previsto 

para 2023 

 

Objetivo 6: Promover a sustentabilidade (cont.) – novos projetos 

Entidade Designação Objetivo Estado 

INR ATL de verão 

Criar uma resposta para o período de férias de verão, dirigido aos 

alunos dos Agrupamentos parceiros, que apresentam Deficiência e 

incapacidade. Não existe, atualmente, resposta na comunidade 

para as famílias, neste período de tempo. 

Apresentação de 

candidatura ao programa de 

financiamento previsto para 

2023 
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Objetivo 7: Criar novas Respostas Sociais, correspondendo às necessidades identificadas na comunidade e às diferentes fases de vida dos clientes e suas 
famílias 

Entidade Designação Objetivo Estado 

PARES 3.0 Lar Residencial  

Construção de um Lar Residencial para acolhimento de 30 

clientes, garantindo a resposta às necessidades 

identificadas na nossa população e famílias. 

 

Aprovado 

ARS / ISS / PRR Unidade Socio-Ocupacional (USO) 

Dirigida a adultos com grau moderado a reduzido de 

incapacidade decorrente de doença mental grave. 

Os utentes da Unidade são encaminhados pela equipa de 

coordenação regional e pela equipa de saúde mental 

comunitária local, após estabilização clínica. 

Os serviços e atividades prestadas por esta Unidade Socio-

ocupacional irão garantir a reabilitação psicossocial destes 

adultos. 

A aguardar abertura de 

candidatura 

PRR 
2 Unidades de Residências de 

Autonomização e Inclusão 

Construção de mais 2 unidades de Residências de 

Autonomização e Inclusão, para acolhimento de mais 10 

clientes com Deficiência e Incapacidade. 

Candidatura submetida e a 

aguardar resultado 
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VIII. Parecer do Conselho Fiscal 
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IX. Orçamento previsional 
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1 086,48 €RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL
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X. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano das Atividades Socioculturais e 

Desportivas
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Plano de atividades lúdicas e socioculturais 
Objetivo Geral: Promover a integração e inclusão social 

Garantir a participação do maior número possível de clientes 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

Destinatários Parcerias Cronograma 2022 

J F M A M J J A S O N D 

Dia de Reis  
. Comemoração das efemérides 
 
. Preservar datas festivas e tradicionais 
 
. Incentivar a partilha, convívio, relacionamento 
interpessoal entre clientes, colaboradores e 
comunidade; 
 
. Promover atividades de lazer e convívio 
 
. Promoção da socialização e integração na 
comunidade 

 
. Desenvolver competências e criatividade 
 
. Favorecer o relacionamento interpessoal e 
inclusão em diferentes contextos 

Clientes CAO, FP, RA 
Colaboradores 

NA 
06            

Carnaval 
Clientes CAO, FP, RA 

Colaboradores 
AEOH 

 25           

Dia do Pai 
Clientes CAO, FP, RA 

Famílias 
NA 

  19          

Feira do Queijo da 
Serra da Estrela 

Clientes,  
Colaboradores, comunidade 

CMOH 
  ND          

Dia da árvore 
Clientes CAO, FP, RA 

Colaboradores 
NA 

   21         

Comemorações da 
Páscoa 

Clientes CAO, FP, RA 
 

_________ 
   14         

Comemorar o Dia da 
Família 

Clientes CAO, FP  _________ 
    15        

Campanha do 
Pirilampo 

Clientes CAO, FP, RA 
Comunidade 

FENACERCI 
CMOH 

 

    ND        

Dia da Mãe 
Clientes CAO, FP, RA 

Famílias 
NA 

    02        

Comemoração do Dia 
da Espiga 

Clientes CAO, FP, RA 
Colaboradores 

NA 

    ND        

Festejo dos Santos 
populares 

Clientes CAO, FP, RA 
Colaboradores 

NA 

     ND       

Marchas populares 
Clientes CAO, FP, RA 

Colaboradores 
 

CMOH 

     ND       
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CMOH- Câmara Municipal de Oliveira do Hospital; JFOH- Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital; ND- Data Não Definida; NA- Não se Aplica 

 

Ida à praia e praia 
fluvial 

. Comemoração das efemérides 
 
. Preservar datas festivas e tradicionais 
 
. Incentivar a partilha, convívio, relacionamento 
interpessoal entre clientes, colaboradores e 
comunidade; 
 
. Promover atividades de lazer e convívio 
 
. Promoção da socialização e integração na 
comunidade 

 
. Desenvolver competências e criatividade 
 
. Favorecer o relacionamento interpessoal e 
inclusão em diferentes contextos 

Clientes CAO, FP, RA 
Colaboradores 

NA 

      ND      

EXPOH 
Clientes, colaboradores, 

comunidade 
CMOH 

      ND      

Colónia de Férias 
 

Clientes CAO, FP, RA 
Colaboradores 

NA 

      ND ND     

Dia da Alimentação 
Clientes CAO, FP, RA 

Colaboradores 
NA 

         16   

Dia de S. Martinho 
Clientes CAO, FP, RA 

Colaboradores 
NA 

          11  

Dia Internacional da 
pessoa com Deficiência 

Clientes CAO, FP, RA 
Colaboradores 

SCMG 
AEOH 

           03 

Mercadito de Natal 
Clientes CAO, FP, RA 

Colaboradores 
JF Bobadela 

CMOH 

           ND 

Festa de Natal 
Clientes CAO, FP 
Colaboradores 

NA 

           ND 

Visitas de Estudo  
Visitas de estudo - a definir de acordo com 
as áreas de formação em funcionamento 

Formandos e colaboradores NA Ao longo do Ano 

Grupo de Cantares 
“um cantARespeCIAL” 

Promover a integração e Inclusão social, através 
da atuação do Grupo de Cantares, em diversos 

eventos na Instituição e na comunidade, como 
por exemplo: Festa do Queijo, ExpOH, Marchas 
Populares, Mercadito de Natal, Festa de Natal, 
entre outros. 

Clientes, colaboradores e 
comunidade 

NA Ao longo do Ano 
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Plano de Atividades Desportivas 
Objetivo Geral: Promover atividades motoras / físicas adaptadas e prática de desporto regular 

Academia de Desporto Adaptado da ARCIAL (ADAA) 
 

ADAA Desporto - “Promoção da prática regular de desporto” 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

Recursos 
Destinatá

rios 
Parcerias 

Cronograma 2023 

Humanos Materiais J F M A M J J A S O N D 

Se
ss

õ
e

s 

A
M

A
 Sessões Regulares Semanais 

5 Grupos 
(2x / semana) 

 
 
 
Desenvolvimento físico e 
psicológico dos clientes; 
 
 
 
 
Promover a auto- estima e a 
autonomia dos clientes, 
permitindo viver com 
qualidade de vida. 
 
 
 
 
Integração e inclusão social; 
 
 

TDAF 
Equipamento 

Desportivo 
Clientes 

IPDJ / SIC 
Esperança 

            

A
tl

e
ti

sm
o

  

Treinos Regulares Semanais 
(1x/semana) 

TDAF 
Equipamento 

Desportivo 
Clientes 

AEOH / 
IPDJ 

            

Campeonato Regional do 
Centro de Corta-Mato da 

ANDDI - Arouca 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
AICIA / 

IPDJ 
    17        

XXXIII Corta Mato da ARCIAL 
T.S.E.E.R. 

TDAF 
Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

         
 ND  

Torneio Atletismo Pavilhão 
(4ºs Jogos Inverno ANDDI) - 

Tondela 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

 
27 

        

   

Campeonato de Portugal de 
Cross Curto – a definir 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

ND 
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31.ª Corrida de S. Silvestre e 
Jogos de Natal - Coimbra 

 
 
Explorar e estimular o 
desenvolvimento de 
modalidades desportivas 
 
 
 
 
Participação em 
torneios/competições 
regionais e nacionais; 
 
 
 
 
Incutir a competição e o 
espírito de trabalho em 
equipa entre os clientes. 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
APPACDM 
– Coimbra 

/ IPDJ 

           

1
6 

A
ti

vi
d

ad
e

s 
aq

u
át

ic
as

 /
 A

M
A

 

R
e

ab
ili

ta
çã

o
 A

q
u

át
ic

a
 

Treinos Regulares – Piscina 
Interior 

(2x/semana) 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Fisioterapeu
ta 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

Município 
de Oliveira 
do Hospital 
/ IPDJ / SIC 
Esperança 

 

Atividades Aquáticas 
Utentes/Clientes ARCIAL – 

piscina exterior 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

Município 
de Oliveira 
do Hospital 

/ IPDJ 

           

 

Encontro Nacional Atividades 
Aquáticas 

(4.º Jogos ANDDI) 
Paredes 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

    

12 

      

 

4.º Encontro AA da APPDA 
Coimbra 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

    
24 

      
 

P
ar

aH
ó

q
u

e
i 

Treinos Regulares Semanais 
(2x/semana) 

TDAF 
Motorista 

Equipamento 
Desportivo 

Clientes 

AEOH / 
CMOH / 

IPDJ / SIC 
Esperança 

 

Camp. Nacional ParaHóquei 
Indoor 

(4.ºs Jogos de Inverno ANDDI) 
- 

Tondela 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
FPH / IPDJ 

27            

Camp. Nacional de ParaHóquei 
Outdoor 
Lousada 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
FPH / IPDJ 

     03       
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6.ª Taça de Portugal de 
ParaHóquei 

(4.º Jogos da ANDDI) 
Paredes 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
FPH / IPDJ 

    13        

Camp. Regional do Centro 
ParaHóquei 

Arouca 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
FPH / IPDJ 

    17        

Torneio Demonstração Hockey 
DI 

Vlichy (FRA) 
TDAF  Clientes 

ANDDI / 
FPH / IPDJ 

      03      

6.º Campeonato da Europa 
EuroHockey DI 

Monchengladcbach (GER) 
TDAF  Clientes 

ANDDI / 
FPH / IPDJ 

       21     

Encontros e Estágios Seleção 
Nacional 

TDAF  Clientes 
ANDDI / 
FPH IPDJ 

ND 

Fu
ts

al
 

Treinos Regulares Semanais 
(2x/ semana) 

TDAF  Clientes 

AEOH / 
CMOH / 

IPDJ / SIC 
Esperança 

 

Campeonato de Portugal de 
Futsal 

Castro Daire 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

21            

3.º Encontro de Atividade 
Adaptada de Futsal 

(4.º Jogos Inverno ANDDI) 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

27            

28.ª Taça de Portugal /  
4.º Encontro Atividade Adaptada 

São Pedro do Sul 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

 18           
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14.ª Taça Nacional de Futsal / 
1.º Encontro Atividade Adaptada 

(a designar) 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

         ND   

16.º Jogos de Natal da ANDDI / 
3.º Encontro de Atividade 

Adaptada de Futsal 
Coimbra 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
APPACDM 

/ IPDJ 
           

N
D 

R
e

m
o

 

XI Taça Nacional de Remo Indoor 
Montemor-o-Velho 

 
T.S.E.E.R. 

TDAF 
Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
FPR / IPDJ 

   06         

Campeonato de Portugal de 
Remo Indoor 

Figueira da Foz 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
FPR / IPDJ 

     01       

Treinos Regulares Semanais 
(1x/ semana) 

TDAF 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

IPDJ / SIC 
Esperança 

 

B
o

cc
ia

 D
I 

Treinos Regulares Semanais 
(1x/ semana) 

TDAF 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

IPDJ / SIC 
Esperança 

 

Torneio de Inverno / Encontro 
Inclusivo Boccia DI 

(4.º Jogos Inverno ANDDI) 
Tondela 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

27            

Encontro Demonstração Boccia 
DI 

(4.º Jogos ANDDI) 
Paredes 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Motorista 

Autocarro 
Equipamento 

desportivo 
Clientes 

ANDDI / 
IPDJ 

    12        
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ADAA Movimento - “Sensibilização, Divulgação e Demonstração” 
Desenvolvimento de atividades desportivas numa perspetiva de divulgação, sensibilização do desporto adaptado e demonstração de boas práticas 

desportivas. 

Atividades 
 

Objetivos 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Destinatári
os 

Parcerias J F M A M J J A S O N D 

 

O
u

tr
as

 A
ti

vi
d

ad
e

s/
O

rg
an

iz
aç

ão
 A

R
C

IA
L 

4.º Torneio de 
Matraquilhos Inter - 

ARCIAL 

 
 
Promover as 
relações 
interinstitucionais e 
intergeracionais 
 
 
 
Valorização pessoal 
de utentes/atletas 
da instituição 
 
 
 
Envolver a 
comunidade 
através de 
atividades de 
caráter desportivo e 
recreativo 
promovendo a 
inclusão. 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Colaboradores 

Equipamento 
desportivo 

Clientes              

ARCIAL vai à ESCOLA 
T.S.E.E.R. 

TDAF 
Colaboradores 

Equipamento 
desportivo 

Clientes, 
Alunos 
AEOH 

AEOH 
 

            

Dia Mundial da 
Atividade Física - 
MultiAtividades 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Colaboradores 

Equipamento 
desportivo 

Clientes 
AEOH 

 
            

4.º Torneio de 
Boccia Inter - ARCIAL 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Colaboradores 

Equipamento 
desportivo 

Clientes              

3.ª GlowWalk 
ARCIAL 

T.S.E.E.R 
TDAF 

Colaboradores 

Equipamento 
desportivo 

Clientes, 
Sócios 

Comunidade 

Município 
Oliveira do 

Hospital 
 

            

Dia Internacional da 
Pessoa c/ 

Deficiência 

T.S.E.E.R 
TDAF 

Colaboradores 

Equipamento 
desportivo 

Clientes 
Alunos 
AEOH 

EPTOLIVA 

AEOH 
SCMG 

EPTOLIVA 
            

3.ª Corrida Pelos 
Nossos Rios 

T.S.E.E.R. 
TDAF 

Colaboradores 

Equipamento 
desportivo 

Clientes 
Juntas de 
Freguesia 

            


