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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES CAO´s – 2022

Nota Introdutória
O Plano Anual de Atividades (PAA) dos dois Centros de Atividades Ocupacionais constitui-se como um
instrumento fundamental para a planificação, organização e funcionamento da atividade desta resposta
social. Este PAA é elaborado em função das necessidades dos Clientes, de acordo com o Regulamento
Interno dos CAO´s e também das orientações emanadas pela Direção do CPCB.
Pretende-se que este PAA seja um instrumento fundamental e orientador para a planificação, organização e
funcionamento das atividades e serviços existentes como resposta aos jovens/adultos que frequentam
estas respostas sociais.
O presente PAA é a planificação de uma intervenção mais orientada para a melhoria do desempenho da
equipa e da satisfação dos seus clientes/ significativos.
Este PAA, a exemplo dos anteriores, deve ser entendido como um documento flexível, que poderá ser
reformulado mediante as necessidades que surjam ao longo do ano, de forma a proporcionar aos seus
destinatários respostas que se coadunem com as suas reais necessidades.
Atendendo à situação de pandemia que se tem vivido desde Março/2020 e que se prevê que se mantenha
por tempo indeterminado, a concretização destes objetivos terá de ser adaptada de acordo com a evolução
da situação e das indicações emanadas das entidades competentes nesta matéria bem como, das
entidades que nos tutelam.
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Missão do CPCB:
Habilitar, reabilitar e cuidar de pessoas com deficiência e/ou incapacidade e suas famílias nas áreas da
saúde, educação, ação social e socioprofissional.

Valores do CPCB:
Os valores que nos norteiam são o bem-estar, solidariedade, respeito, responsabilidade, autonomia e
liberdade e de criatividade.

Visão do CPCB:
Ser uma instituição de referência pelos seus serviços, em prol do bem-estar e qualidade de vida dos seus
clientes.
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Área de Intervenção – Resposta Social/ Valência – CENTROS DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS
Os dois Centros de Atividades Ocupacionais (CAO´s) do CPCB têm uma capacidade para 30 clientes, com
acordos de cooperação celebrados com o ISS, IP – Centro Distrital de Beja também para 30 clientes em
cada CAO, num total de 60 clientes abrangidos e a frequentar.
⮚ O CAO I – com o 1º Acordo de Cooperação celebrado em 28/09/1992
⮚ O CAO II – com o 1º Acordo de Cooperação celebrado em 29/04/2002
São destinatários dos dois CENTROS DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO´s) as pessoas com
deficiências e incapacidades, com idades iguais ou superiores a 16 anos, com significativas limitações da
atividade e restrições na participação, decorrentes de alterações nas estruturas e funções (pessoas com
deficiências graves ou profundas) cuja integração sócio - profissional no mercado regular de emprego ou em
centro de emprego protegido se encontra condicionada, mas que evidenciam potencial para uma integração
social ativa mediante o desenvolvimento de atividades ocupacionais.
2. Constituem objetivos dos CAO:
a) Promover os níveis de qualidade de vida, nas suas várias dimensões;
b) Promover estratégias de reforço da auto-estima, da valorização e de autonomia pessoal e social,
assegurando as condições de estabilidade necessárias para o reforço da sua capacidade e
autonomia;
c) Prestar apoio na integração social, através do desenvolvimento de atividades socialmente úteis,
eventualmente facilitadoras do acesso à formação profissional e ao emprego;
d) Privilegiar a interação com a família e significativos e com a comunidade, no sentido de otimizar os
níveis de atividade e de participação social;
e) Contribuir para a promoção de uma sociedade inclusiva, promovendo a participação em atividades e
contextos sociais;
f)

Orientar a prestação de serviços continuamente para o cliente, diagnosticando as suas
necessidades e expetativas, os seus potenciais de desenvolvimento e criando oportunidades para o
seu desenvolvimento e otimização.

Os CAO`s do CPCB desenvolvem Atividades e Serviços, nomeadamente:
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ATIVIDADES:
- ATIVIDADES ESTRITAMENTE OCUPACIONAIS (AEO) – atividades/tarefas que visam a manutenção e o
desenvolvimento de competências até ao máximo potencial do cliente, das quais se destacam os Ateliers
de:
- Pintura
- Expressão plástica
- Artes decorativas
- Culinária

- ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL (AD) – atividades e dinâmicas que visam
promover as competências de relacionamento interpessoal e autodeterminação/autonomia, o bem estar, a
cidadania e participação social, até ao máximo potencial do cliente, entre outras:
a) Dinâmicas de Grupo;
b) Comemoração de eventos com valor simbólico/tradicional;
c) Realização de atividades para fortalecimentos dos vínculos familiares
d) Realização de atividades para sensibilização da comunidade
e) Realização de passeios/visitas temáticas;
f)

Dança (CAODancing);

g) Dança em cadeira de rodas (InclusivDance).

- ATIVIDADES LÚDICO-TERAPÊUTICAS (AL) – atividades e dinâmicas que geralmente implicam a
ativação físico-funcional e a estimulação sensorial que visam promover o bem-estar, nomeadamente físico,
até ao máximo potencial do cliente, nomeadamente:
a) Atrelagem Adaptada;
b) Boccia;
c) Futsal Adaptado
d) Atividade Física Adaptada
e) Atividades de Estimulação Sensorial;
f)

Atividades de Expressão Corporal

g) Atividades de Piscina
h) Atelier’s de AVD
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- ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS – Atividades que proporcionam ao cliente momentos de lazer e
enriquecimento cultural e pessoal, de caráter geral, de âmbito lúdico-recreativo, desportivo, cultural, social,
festivo ou formativo, promovidos em articulação com outras instituições da comunidade, designadamente:
a) Exposições de Pintura;
b) Atuações dos dois grupos de Dança, na comunidade;
c) Demonstrações de Boccia promovidas em articulação com outras instituições da comunidade;
d) Participação nas atividades de âmbito recreativo e cultural da comunidade.
- ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS (ASU`s) - em fase de implementação
SERVIÇOS:
-

Psicologia

-

Serviço Social

-

Fisioterapia

-

Terapia Ocupacional

-

Serviço de Refeições(Almoço)

-

Apoio de 3ª Pessoa

-

Administração da Terapêutica

SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
-

Transporte Adaptado do CPCB( de ida e volta para a residência)

-

Avaliação e Prescrição de Produtos de Apoio

-

Consulta de Especialidade - Fisiatria
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OBJETIVOS
GERAIS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ATIVIDADES
Frequência de ações
de formação

Melhorar o
desempenho da
equipa do CAO

Promover o
desenvolvimento
profissional da equipa

Assegurar a
continuidade da
Resposta Social
em função do
Acordo de
Cooperação com
a Segurança
Social
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Certificados de
participação

Visitas a outras
- Registo dos contatos
instituições congéneres - Fotografias
Atas de reunião

Elaboração de toda a
Documentos
documentação inerente
Cumprir com os princípios ao processo
e requisitos do SGQ
Aplicação da
Resultados
documentação
Admitir clientes sempre
que estes reúnam as
condições de admissão
exigidas, e se verifique a
existência de vagas
Dar resposta às
orientações técnicas da
entidade de tutela

INDICADORES
- Nº de ações
frequentadas;

METAS

- Análise da
candidatura

RESPONSÁVEIS

1 Ação de formação
- Direção

- Nº de horas de
formação

Definir estratégias de
Reuniões de equipa
atuação, articulação e
gestão de funcionamento
da equipa

Implementar o
SGQ - ISO
9001/2015

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

- Diretora Técnica

Nº de visitas

1 Visita

Nº de reuniões
efetuadas

11 Reuniões de
equipa

Nº documentos

100%

- Equipa Técnica

Diretora Técnica

Gestor de processo
Taxa de aplicação

- Lista de clientes inscritos Nº de admissões
efectuadas
- Ficha de admissão

100%
1 Admissão

- Diretora Técnica
- Direção

- Elaboração do
Contrato de Prestação de
processo de admissão Serviços
- Organização de lista - Lista de espera atualizada
de espera
Elaboração do plano
anual de atividades

Plano de atividades

Plano anual de
atividades

1 Plano Anual
entregue

- Diretora Técnica
- Equipa
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OBJETIVOS
GERAIS

Assegurar a
continuidade da
Resposta Social
em função do
Acordo de
Cooperação com
a Segurança
Social
(continuação)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Dar resposta às
orientações técnicas da
entidade de tutela

ATIVIDADES

Registo de
ocorrências/
reclamações
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METAS

Carta social
submetida em Janeiro

Folha de registo das
presenças

Nº de participação
nas reuniões

11 Reuniões/ano

Livro de ocorrências

Nº de ocorrências

=0

Nº de reclamações

=< 2

Nº de PI's

1 Por cliente

Diretora Técnica

Avaliação/Reavaliação Resultados individuais e
anual do PDI
coletivos dos PI's e PIC's

Taxa de
≥ 85% de objetivos
cumprimento do PDI atingidos

- Apoio de 3ª pessoa;

- PIC's;

Nº de PIC's

- Serviço de Almoço;

- Mapas de marcação de
saída;

- Transporte;

RESPONSÁVEIS

12 Relações mensais - Diretora Técnica
enviadas
- Serviço Administrativo

Submissão da carta social Uma atualização
anual

Elaborar o PI de cada
Discussão, elaboração PI's
Cliente de acordo com as e assinatura do PI
suas necessidades,
expectativas e interesses
pessoais
Cumprir com os objetivos
Assegurar a
delineados no PDI de
promoção da
cada cliente
qualidade de vida
Garantir a qualidade na
dos clientes
prestação dos cuidados
de higiene, saúde,
alimentação, transporte,
vigilância e
acompanhamento em
atividades ao exterior

INDICADORES

Elaboração da relação Listas nominais e de
Nº de relações
mensal dos clientes
assiduidade dos clientes e mensais
abrangidos pelo
sua submissão mensal
acordo de cooperação

Elaboração da Carta
Articular o funcionamento Social
da R.S. CAO com as
restantes valências/RS e a Participação nas
reuniões de
Direção
coordenadores
Cumprimento do
Regulamento Interno

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

1 Por cliente

- Diretora Técnica
- Equipa

- Atividades no exterior - Folhas de registo de
medicação, higiene, reforço
hídrico, alimentação, e de
registo de convulsões
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OBJETIVOS
GERAIS

Promover a
relação entre os
Clientes do CAO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Facilitar a participação e
envolvimento dos clientes
em atividades promovidas
pelo CAO/ CPCB

ATIVIDADES

Comemorações de
- Relatório do Plano de
datas festivas e outras Atividades

Nº de atividades em
que participou

METAS

RESPONSÁVEIS

Participação em ≥ 5
atividades

- Informação aos
representantes legais
- Fotografias/ Divulgação
no site do CPCB
- Almoços convívio em
espaços na
comunidade;

Facilitar a participação e
envolvimento dos clientes
em atividades promovidas
pelo CPCB,CAO e/ou pela
comunidade

INDICADORES

- Lista de participantes

- Passeios a Feiras;

Promover a
relação entre os
Clientes do CAO
e a comunidade
envolvente

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

- Convites externos de
participação;
- Mapas de saídas;
- Lista de participantes;

- Participação na
Gincana Equestre na
Ovibeja;

- Relatório do plano de
atividades;

- Demonstrações de
Boccia;

- Divulgação no site ou
redes sociais do CPCB;

- Participação no
desfile de Carnaval
promovido pela
comunidade;
- Exposição de Pintura
na EDIA;

- Fotografias;

- Nº de atividades em -Saída ao Mc Donald
que se participou;
s duas vezes/ano
- Nº de jovens a
≥ 1 Saída a feiras
participar na
Participação de ≥ 2
gincana;
jovens
na gincana
- Nº de
demonstrações de
boccia efetuadas;
- Realização da
Exposição de
Quadros

- Diretora Técnica
- Equipa

Realização de ≥1
demonstração de
Boccia em escolas ou
outras instituições
( a convite das
mesmas)
Exposição de ≥20
trabalhos de Pintura

- Exposição de Pintura
na EMAS.
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OBJETIVOS
GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATIVIDADES

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

Promover a
Assegurar a satisfação
participação das dos clientes/ famílias
famílias nas
atividades
desenvolvidas na
Resposta Social

Atividades realizadas
com a colaboração/
envolvimento dos
familiares

Promover e
reforçar parcerias
que permitam
assegurar e
melhorar o
funcionamento da
resposta social

- Reuniões e contactos - Protocolos assinados
com parceiros;
- Avaliações elaboradas
- Reuniões com
professores
responsáveis pelos
estagiários;

Manter e criar novas
parcerias com outras
entidades através de
estágios curriculares/
profissionais

INDICADORES

METAS

- Informação aos
representantes legais

Número de
2 atividades
atividades realizadas

- Avaliação das atividades

Nº de familiares
envolvidos

=< 15 familiares

Nº de estágios
aceites

≥1 Estágios/ano

Taxa de
cumprimento do
Planeamento de
atividades

≥ 85% de atividades
cumpridas

RESPONSÁVEIS

- Diretora Técnica
- Equipa Técnica

- Direção
- Diretora Técnica

- Acompanhamento e
Supervisão das ações
desenvolvidas com os
clientes;
- Avaliação dos
estágios

Planificar as
Cumprir o Plano Anual de - Implementação;
atividades/serviço Atividades
- Elaboração do
s a desenvolver
( PAA)
relatório referente ao
PAA
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Relatório do PAA

Diretora Técnica
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