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SIGLAS 

 

ADDHG – Associação da Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães 

CA – Casa de Acolhimento  

CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental  

CDSSB – Centro Distrital de Segurança Social de Braga 

CJSJ – Centro Juvenil de S. José 

CMG – Câmara Municipal de Guimarães 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CVP – Cruz Vermelha Portuguesa 

ECMIJ – Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude 

EMAT – Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais  

HSO – Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães  

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional   

MAIFI – Modelo de Avaliação e Intervenção Familiar Integrado 

PIAF – Plano Integrado de Apoio Familiar 

RGPTC- Regime Geral do Processo Tutelar Cível 

RSI – Rendimento Social de Inserção   
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INTRODUÇÃO 

 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) do Centro Juvenil de S. José (CJSJ) desenvolveu 

um conjunto de atividades que o presente relatório pretende sintetizar.  

Importa salientar que essas atividades desenvolveram-se segundo um plano de ação e intervenção, com famílias 

com crianças e jovens em risco psicossocial, que contempla a valorização de competências pessoais, sociais e 

parentais das famílias, perspetivando o desenvolvimento integral das crianças e jovens. Assim, o Plano Anual de 

Atividades 20191, elaborado pela equipa, apresentava um conjunto de atividades que visavam o fortalecimento 

dessas competências, nas diversas dimensões da vida familiar, e compreendia níveis diferenciados de 

intervenção, de cariz pedagógico e psicossocial, de acordo com as características e necessidades das famílias em 

acompanhamento.  

A avaliação do trabalho desenvolvido durante o ano de 2019 constitui-se de fulcral importância, na medida em 

que possibilita a aquisição de informação complementar acerca das ações executadas, possibilitando a melhoria 

contínua da intervenção, mediante as expectativas e necessidades das famílias em acompanhamento, assim 

como, da comunidade envolvente.  

Neste sentido, a equipa do CAFAP procura reunir semanalmente para discussão de casos, bem como para a 

planificação de sessões familiares e atividades previstas no plano anual de atividades, tendo em conta o 

ajustamento destas às necessidades identificadas. No final do ano civil, sintetiza a informação sobre as atividades 

realizadas e a sua respetiva avaliação, num relatório de atividades que é emitido à Tutela. Com base no mesmo, é 

ainda delineado um plano de atividades para o ano seguinte. 

Assim sendo, optou-se por dividir a análise das atividades desenvolvidas por diferentes áreas: caraterização do 

acompanhamento, atividades desenvolvidas, resultados obtidos no 1º ano de atividade, dados financeiros, e 

avaliação da satisfação com os serviços prestados. 

Na caracterização do acompanhamento procurou-se caracterizar os processos encaminhados, bem como as 

famílias acompanhadas ao longo do ano 2019. Seguidamente, iremos focar as atividades desenvolvidas e os 

principais resultados obtidos, em que se pretende explorar a avaliação e intervenção familiar, as ações que foram 

desenvolvidas na comunidade, as ações de promoção da resposta social, bem como a formação que a equipa 

beneficiou ao longo do ano. No final, será apresentado o balanço financeiro das atividades desenvolvidas pela 

resposta social. 

 

 

 

                                                

1 Consultar, na íntegra, o Plano Anual de Atividades 2019 no Anexo I 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO JUVENIL DE S. JOSÉ 

O Centro Juvenil de S. José (CJSJ) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, 

originaria das antigas Oficinas de S. José, fundadas no vetusto Convento das Capuchinhas, desde 1915.  

O Centro Juvenil de S. José é atualmente detentor de três respostas sociais: uma Casa de Acolhimento (CA), um 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) e uma Creche (CRAV).  

A nossa visão é sermos uma Instituição de referência, reconhecida pela implementação de metodologias 

inovadoras, proporcionando oportunidades para o sucesso de cada criança/jovem e família num processo co-

construtivo. 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental do CJSJ, tem por missão potenciar o bem-estar das 

pessoas, em especial, das crianças, jovens e suas famílias, promovendo e otimizando oportunidades. 

O CAFAP prevê o acompanhamento de 80 famílias, distribuídas pelas seguintes modalidades de intervenção: 

‒ Acompanhamento de 20 famílias na modalidade de Preservação Familiar – visa prevenir a retirada da 

criança e/ou jovem do seu meio natural de vida; 

‒ Acompanhamento de 30 famílias na modalidade de Reunificação Familiar – visa o regresso da criança 

e/ou jovem ao seu meio familiar, designadamente nos casos de acolhimento residencial ou em família de 

acolhimento, através de uma intervenção focalizada e intensiva que pode decorrer em espaço 

domiciliário e/ou comunitário; 

‒ Acompanhamento de 30 famílias na modalidade de Ponto de Encontro Familiar – constitui-se como uma 

espaço neutro e idóneo que visa a manutenção ou o restabelecimento dos vínculos familiares nos casos 

de interrupção ou perturbação grave da convivência familiar, designadamente em situação de conflito 

parental e separação conjugal. 

A resposta social do CAFAP tem como objetivo geral, melhorar a qualidade das relações familiares, atenuando os 

fatores de risco e perigo, através da promoção de uma parentalidade positiva. 

De um modo específico, visa: 

a) Desenvolver competências parentais e familiares facilitadoras de um desenvolvimento positivo das 

crianças e/ou jovens;  

b) Favorecer a reintegração da criança ou do jovem em meio familiar; 

c) Aumentar a capacidade de resiliência familiar e individual; 

d) Reforçar a qualidade das relações da família com a comunidade, aumentando o seu envolvimento e 

participação;  

e) Atenuar a influência de fatores de risco nas famílias, de forma a prevenir a separação das crianças e 

jovens do seu meio natural de vida; 

f) Promover, na comunidade, condições que estimulem o desenvolvimento das crianças e jovens; 

g) Promover a melhoria das competências profissionais (teóricas e práticas) da população técnica, com vista 

ao desenvolvimento de respostas eficazes às necessidades das famílias com crianças e jovens em situação 

de risco psicossocial. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO 

Ao longo do ano 2019, o CAFAP acompanhou um total de 93 famílias, nas 3 modalidades de intervenção: 

preservação familiar, reunificação familiar e ponto de encontro familiar. 

Os dados estatísticos que se seguem dizem respeito ao funcionamento anual do CAFAP do CJSJ, no decorrer do 

ano de 2019. 

 

  

Gráfico 1 – Caraterização processual 

 

As famílias acompanhadas pelo CAFAP durante o ano de 2019 foram encaminhadas maioritariamente (68%) por 

ECMIJ, designadamente, Tribunal (26%), EMAT (24%) e CPCJ (18%). Os estabelecimentos de ensino também 

representam uma percentagem significativa dos encaminhamentos (26%), e de forma mais residual, os serviços 

de saúde (3%) e as equipas de RSI (1%).  

Foram vários os motivos expressos por estas entidades para o encaminhamento das famílias, sendo que, muitos 

dos encaminhamentos enquadram-se na modalidade de ponto de encontro familiar, com 18% das Famílias serem 

encaminhadas devido a situações de conflito interparental, e 15% com o pedido de supervisão de convívios 

paterno-filiais, sendo que 9% das famílias vinham sinalizadas com comprometimento dos vínculos afetivos. 

Ressalvar ainda, o comprometimento das competências parentais (17%), bem como os pedidos de avaliação da 

capacidade parental (7%), os comportamentos de risco adotados pelos jovens (7%), e as situações de negligência 

(6%). 
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Gráfico 2 – Caracterização das famílias 
 

A maioria das famílias acompanhadas pelo CAFAP, em 2019, caracterizam-se como monoparentais (47%), seguida 

de famílias reconstituídas (23%). Maioritariamente, as famílias são compostas por fratrias de um (36%) e dois 

elementos (36%). Não obstante, há uma percentagem considerável de fratrias com mais de 3 elementos (19%). 

No que diz respeito ao grau de instrução académica dos cuidadores, a maioria (60%) apresenta baixos níveis de 

escolaridade, como níveis iguais ou inferiores ao 2º ciclo, destacando-se 37% que apenas completaram o 1º ciclo.  

Relativamente à situação profissional dos cuidadores, a maioria encontrava-se empregado, com contrato de 

trabalho (65%), enquanto 19% encontravam-se desempregados e 3% com empregos precários. Ressalvar ainda 

que cerca de 12% encontravam-se reformados. 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PRINCIPAIS RESULTADOS  

Para o alcance dos objetivos a que nos comprometemos, foram realizadas várias atividades, regulares e 

sustentadas, vocacionadas para a prevenção e reparação de situações de risco psicossocial. A implementação 

destas atividades visou o desenvolvimento de competências parentais, pessoais e sociais das famílias, que 

apoiaram a promoção de uma parentalidade positiva, bem como, impulsionaram a integração das famílias na 

comunidade, como agentes ativos.  

Algumas destas atividades foram organizadas em cooperação com entidades parceiras e orientadas para a 

comunidade, assumindo um papel formativo e preventivo. 

Daremos destaque, primeiramente, às atividades relativas ao acompanhamento de processos familiares, na 

medida em que é o trabalho central da resposta (intervenção individualizada e específica). Seguidamente, serão 

apresentadas, por ordem cronológica, as restantes atividades realizadas, de cariz grupal, que se constituem como 

intervenção complementar e enriquecedora ao acompanhamento individual de processos familiares. Será 

também efetuada uma avaliação, sempre que possível, do ponto de vista da equipa e dos participantes, acerca da 

atividade.  

No que se refere ao registo e avaliação das atividades desenvolvidas, podem ser corroborados de diferentes 

modos; os processos acompanhados podem ser validados através dos registos efetuados, constantes da base de 

dados e informação processual. As restantes atividades estão documentadas através de registos fotográficos, 

planos e registos das sessões, fichas de avaliação das ações e listas de participantes.  

Salientar que, ao longo deste ano, o CAFAP também acolheu e orientou a realização de 8 estágios curriculares, 

referentes à formação em Serviço Social, Educação Social, Psicologia da Justiça, Psicologia da Educação e 

Criminologia. Deste modo, diversas atividades que serão seguidamente descritas contaram também com a 

colaboração da equipa de estágio.  

De forma a adequar os serviços às necessidades sentidas pelas famílias, alvo de intervenção, o CAFAP procede à 

avaliação da sua intervenção. Assim, foram delineados um conjunto de indicadores que permitam aferir se foi 

possível cumprir com os objetivos de trabalho propostos no Plano de Atividades para 2019. Desta forma, 

apresentaremos sucintamente os resultados da referida avaliação. 

 

3.1. Avaliação e Intervenção Familiar  

O processo de acompanhamento familiar desenvolvido pelo CAFAP assenta num modelo sistémico e colaborativo, 

que procura oferecer apoio para que a família faça um exercício de reflexão sobre o seu funcionamento e sobre 

as suas circunstâncias de vida, bem como alternativas aos mesmos. Pretende-se promover mudanças nas 

dimensões do funcionamento familiar, consideradas pertinentes no decurso do processo de avaliação. Este 

processo segue as orientações do MAIFI (Melo & Alarcão, 2009, 2010), baseado na perspetiva ecológica e 

sistémica, e centrado nas forças e nas soluções das famílias. Este acompanhamento contempla cinco fases de 

intervenção: 
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a) Encaminhamento: recolha de informação sobre a situação da família, definição dos contornos do 

acompanhamento, clarificação os papéis, responsabilidades e modos de articulação entre o CAFAP e 

outros profissionais/entidades, e elaboração das hipóteses de trabalho compreensivas; 

b) Acolhimento: estabelecimento de uma relação positiva e de colaboração com a Família, negociação e 

definição dos contornos do pedido e da relação entre a Família, a equipa do CAFAP e outros 

profissionais/entidades, e definição de estratégias de trabalho e negociação de objetivos e procedimentos 

do processo de avaliação; 

c) Avaliação: avaliação das principais forças e vulnerabilidades da família, construção de hipóteses sobre os 

fatores que contribuíram para a emergência e manutenção dos problemas, definição de possibilidades e 

estratégias de suporte para a mudança, e elaboração do relatório de avaliação e do Plano de Intervenção 

de Apoio Familiar (PIAF); 

d) Intervenção/suporte para a mudança: aumento dos processos de resiliência familiar e individual, 

promoção de capacidade de lidar com múltiplos desafios, aumento da qualidade das condições de vida da 

família, aumento de competências parentais facilitadoras de um desenvolvimento positivo das crianças e 

jovens, e elaboração do relatório de avaliação final da intervenção; 

e) Follow-up e finalização: manutenção das mudanças, avaliação da pertinência e eficácia das mudanças 

verificadas face aos objetivos definidos, avaliação dos efeitos da intervenção sobre o desenvolvimento 

das competências parentais, pessoais e sociais das famílias. 

O processo de acompanhamento caracteriza-se pela intensidade de encontros com a família, que decorrem, quer 

em contexto de gabinete, quer em contexto domiciliário, assim como por reuniões de articulação com outros 

profissionais envolvidos no processo. Estas reuniões são normalmente realizadas com a presença das famílias, no 

entanto, há situações em que as mesmas não participam, por não ser possível ou pertinente a sua presença.  

 

3.1.1. Acompanhamento de Processos Familiares  

O acordo de cooperação do CAFAP do Centro Juvenil de S. José prevê o acompanhamento de 80 famílias, 

distribuídas por 20 famílias na modalidade de preservação familiar, 30 famílias na modalidade de reunificação 

familiar e 30 famílias na modalidade de ponto de encontro familiar. 

Durante o ano 2019 foram encaminhadas para acompanhamento no CAFAP 110 famílias, sendo que apenas 93 

(85%) foram alvo de acompanhamento. Das 110 famílias encaminhadas, 8 não aderiram ao acompanhamento, 5 

encontram-se em lista de espera, 2 foram encaminhadas para outros serviços por indisponibilidade de vaga, e 2 

pela resposta de CAFAP não ser adequada à situação familiar. 

Da totalidade das famílias acompanhadas, 24 processos familiares foram arquivados durante o ano de 2019, 

houve 85 entradas, 4 reentradas e 4 processos que transitaram do ano anterior. No total, o CAFAP acompanhou 

328 indivíduos, entre eles 172 adultos, e 156 crianças e jovens. 
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Gráfico 3 – Processos acompanhados 

 

O gráfico 3 espelha o fluxo processual ao longos do ano 2019. Podemos perceber que foram acompanhadas pelo 

CAFAP um média de 58 famílias por mês, nas diferentes modalidades de intervenção. Especificamente, em cada 

modalidade, foram acompanhadas em média, por mês: 18 famílias na modalidade de preservação familiar, 14 

famílias na modalidade de reunificação familiar, e 26 famílias na modalidade de ponto de encontro familiar.  

Ressalvar que, no final de Dezembro de 2019, o CAFAP encontrava-se a acompanhar um total de 69 famílias, 

sendo que as modalidade de presenvação familiar e ponto de encontro familiar tinham a totalidade de vagas 

preenchidas, bem como uma lista de espera de 5 famílias. 
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Gráfico 4 – Fases de acompanhamento 
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A intervenção do CAFAP desenvolve-se em 5 fases: i) encaminhamento, ii) acolhimento, iii) avaliação, iv) 

intervenção/suporte para a mudança, e v) follow-up e finalização.  

Através da análise do gráfico 9, conseguimos perceber que, ao longo do ano 2019, verificaram-se 

encaminhamentos em todos os meses. Entre Janeiro e Março verificou-se uma maior incidência de 

encaminhamentos, o que poderá estar relacionado com o facto de o serviço ter iniciado o seu funcionamento em 

Dezembro de 2018.  

Entre Março e Junho, verificou-se que a maioria dos processos se encontravam na fase de avaliação, enquanto 

entre Julho e Dezembro, a maioria dos processos se encontrava na fase de intervenção. 

Ressalvar que, por norma, há processos que no mesmo mês passaram por duas fases (p.e. avaliação e 

intervenção), e ainda, que os processos encaminhados podem não integrar todos a fase de acolhimento, uma vez 

que se encontram em lista de espera. 
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Gráfico 5 – Contexto de intervenção 

 

A maioria dos contactos com as famílias é feito em contexto de gabinete no CAFAP (47%), acrescido de 4% em 

gabinete externo. Verifica-se ainda um elevado número de contactos por telefone/email, que correspondem a 

contactos sumários, para esclarecimento e discussão de questões breves e/ou agendamento de sessões. Referir 

ainda que 23% dos contactos com as famílias realizaram-se no domicílio. No que diz respeito a este particular, 

ressalvar que cerca de 9% das famílias não demonstraram disponibilidade para que as sessões se realizassem em 

contexto domiciliário. Para 35% das famílias a intervenção em contexto domiciliário não se adequava às suas 

necessidades, uma vez que se encontravam integradas na modalidade de ponto de encontro familiar (mediação 

familiar/conflitos e/ou RGTPC). 
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Gráfico 6 – Serviços prestados 

 

Durante o ano de 2019 foram realizados 229 atendimentos sociais, 158 acompanhamentos no domícilio, 6 

sessões de mediação familar, 51 sessões de acompanhamento psicológico e 98 sessões de ponto de encontro 

familiar. Perante estes dados, podemos concluir que as famílias estiveream presentes em mais de 65% das 

sessões agendadas. 

No acompanhamento realizado, e numa base colaborativa, são identificadas as principais necessidades de cada 

agregado familiar. 
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Gráfico 7 – Necessidades identificadas 
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Através da análise do gráfico 7, destacamos como principais necessidades a intervenção na capacidade parental 

(25%) e nas dinâmicas familiares (24%), seguida da gestão de conflitos (23%) e do reestabelecimento de vínculos 

afetivos (14%).  

Com base nestas necessidades, no final da fase de avaliação, sempre que se justifique, é remetido à entidade 

sinalizadora um relatório de avaliação (apenas para famílias emcaminhadas por ECMIJ), bem como definido, com 

cada família, um PIAF. 

O PIAF contempla objetivos negociados com cada família, definidos de acordo com as suas especificidades, que se 

concretizam na fase de intervenção/suporte para a mudança, pela implementação de pequenos ensaios de 

mudança centrados nas dinâmicas familiares, nas competências parentais e nos fatores ambientais e sociais, com 

vista à promoção da segurança e bem-estar das crianças, assim como de um ambiente familiar promotor do seu 

desenvolvimento positivo. 

Neste sentido, em 2019 foram remetidos 34 relatórios/informações sociais às ECMIJ, e elaborados 67 PIAF’s. 
No que diz repseito aos PIAF’s, ressalvar que das 93 famílias acompanhadas ao longo de 2019, apenas foram 

elaborados 67 PIAF’s, uma vez que 8 famílias não se mostraram disponíveis para intervenção da nossa resposta, 4 

famílias transitaram de modalidade, e 14 famílias encontram-se ainda em fase de avaliação. 
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Gráfico 8 - Intervenção 

 

No âmbito dos PIAF’s realizados, e através da análise do gráfico 8, concluímos que a intervenção familiar (38%), a 

intervenção em rede (19%) e o supervisionamento de visitas (19%), representam as principais formas de 

intervenção do CAFAP durante o ano 2019. 

A intervenção no âmbito do supervisionamento de visitas (19%), monitorização de transição (2%), mediação 

familiar (2%) e mediação de conflitos (4%) estão mais relacionadas com a intervenção promovida na modalidade 
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de ponto de encontro familiar, embora também tenham sido dinamizadas sessões de supervisionamento de 

visitas em processos de reunificação familiar.  

Por sua vez, a intervenção familiar (38%) e a intervenção individual (9%) estão mais relacionadas com as 

modalidades de preservação e reunificação familiar, embora possam aplicar-se em alguns processos de ponto de 

encontro familiar. Os dados referentes à intervenção familiar são consistentes com o modelo de intervenção 

preconizado pelo CAFAP, que se centra numa perspetiva ecológica e sistémica, e centrado nas forças e nas 

soluções das famílias. 

A intervenção em rede (19%) e o acompanhmento psicológico (7%) são transversais às diferentes modalidades de 

intervenção do serviço. 

No que diz respeito aos processos arquivados ao longo de 2019, o gráfico 10 ilustra os motivos da cessação do 

acompanhamento do CAFAP. 
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Gráfico 9 – Motivos de cessação 

 

Através da análise do gráfico, é possível concluir que a maioria dos processos cessaram por questões diretamente 

relacionadas com as famílias: 38% por indisponbilidde da família para a intervenção, e 12% por opção da família. 

Referir que 17% dos processos transitaram de modalidade, para uma modalidade mais adequada às suas 

necessidades. Ressalvar ainda que 13% dos processos arquivaram após uma intervenção com resultados 

positivos. 

 

3.1.2. Articulação com Outros Profissionais 

Com o objetivo de melhorar o trabalho realizado com as famílias, bem como de respeitar o princípio da 

intervenção mínima, foram realizadas 63 reuniões de articulação com outros técnicos da comunidade. Estes 
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contactos e/ou reuniões de articulação foram realizados com os profissionais das entidades encaminhadoras, 

para esclarecimento dos pedidos iniciais, a discussão dos casos ou a definição de papéis entre os vários 

intervenientes com a família, bem como com outros profissionais que, de alguma forma, estavam no processo de 

intervenção, no sentido de concertar esforços para atingir os objetivos negociados.  

De um modo geral, as entidades com quem a equipa foi reunindo ao longo do ano foram: CPCJ de Guimarães, 

EMAT de Vizela, EMAT de Oliveira de Azeméis, EMAT da Póvoa Lanhoso, EMAT de Famalicão, EMAT de Fafe, 

Casas de Acolhimento, Departamento de Psiquiatria e Serviço Social do HSO, Estabelecimentos de Ensino do 

concelho, Escolas Profissionais do concelho, IPSS´s do concelho, e equipa de ELI do ACeS do Alto Ave.  

 

3.1.3. Dinamização de Grupos de Formação 

O plano de atividades 2019 comtemplava a dinamização de grupos de formação, designadamente, i) treino de 

competências pessoais, interpessoais, parentais e domésticas, ii) treino de competências pessoais e sociais a 

crianças/jovens, e iii) sessões de educação parental. 

No que diz respeito às atividades i) e ii) referir que as mesmas não se concretizaram nos moldes definidos, 

aquando a definição do plano de atividades 2019, por dois motivos: por um lado, porque as competências dos 

elementos das famílias (adultos e/ou crianças/jovens) são trabalhados ao longo do acompanhamento individual 

da família, numa perspetiva ecológica e sistémica; Por outro lado, algumas das ações na comunidade (descritas no 

ponto seguinte) foram delineadas com objetivos intencionais, no sentido de ir promovendo algumas destas 

competências. 

Relativamente à atividade iii), a mesma não se concretizou por diversos motivos:  

a) O ano de 2019 representa o 1º ano de funcionamento do CAFAP, pelo que o serviço privilegiou ações de 

formação da equipa, quer ao nível da intervenção familiar individual, quer ao nível de programas de 

educação parental cientificamente validados; 

b) A equipa realizou formação no programa “Caminhar em Família: programa de competências parentais 

durante o acolhimento e a reunificação familiar”. No entanto, o mesmo não foi implementado, uma vez 

que os critérios de admissão no programa pressupõem a necessidade de medida de promoção e proteção 

de acolhimento residencial e/ou familiar, com prognóstico de reunificação familiar. Não obstante, o 

número de famílias em acompanhamento que cumpriam este critério não eram suficientes para a 

implementação do programa. A equipa encetou esforços, no sentido de estabelecer uma parceria com a 

Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, para a implementação do programa, no entanto ainda 

aguardámos a autorização por parte da Tutela; 

c) Foram estabelecidos contactos com a Doutora Maria Filomena Gaspar, em Junho de 2019, para avaliar a 

possibilidade de a equipa receber formação nos programas “Mais Famílias Mais Criança” e “Mais Família 
Mais Jovem”, no entanto, a mesma apenas demonstrou disponibilidade para Janeiro de 2020. 
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3.2. Desenvolvimento de Ações na Comunidade  

A par do acompanhamento dos processos familiares anteriormente descritos, a equipa do CAFAP desenvolveu 

várias atividades, com o intuito de alcançar os seguintes objetivos: promover momentos de partilha, promover o 

envolvimento das famílias com a comunidade, fortalecer as relações intrafamiliares, consciencializar as famílias 

para os seus direitos e deveres, promover competências pessoais e sociais, e melhorar conhecimentos sobre a 

intervenção com famílias multidesafiadas. 
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Gráfico 10 – Ações na Comunidade 

 

De seguida, serão brevemente descritas as atividades desenvolvidas ao longo do ano 2019, assim como será feita 

uma breve apresentação da avaliação obtida através de questionários aplicados no final de cada atividade. 

 

3.2.1. Celebração do Dia do Pai 

Para celebrar o Dia do Pai, a equipa do CAFAP dinamizou, no dia 16 de março, uma atividade dirigidas às famílias 

em acompanhamento no CAFAP e aos jovens da CA do CJSJ. Esta atividade consistiu na criação de um espanta 

espíritos que retratava cada família. Além deste espanta espíritos, cada criança/jovem foi convidado a escrever 

uma palavra/frase que descrevesse o seu pai, colocando-a, posteriormente, numa tela em formato de teia.  

Principais resultados 

Foram convidadas para a atividade 12 famílias em acompanhamento no CAFAP e 4 jovens da CA, tendo estado 

presentes 7 (58%) famílias do CAFAP e 3 (75%) jovens da CA. Dos participantes ausentes, ressalvar que 2 (40%) 

famílias e 1 jovem faltaram sem aviso prévio, e 3 (60%) famílias comunicaram antecipadamente a sua ausência.  

A avaliação da atividade pelos participantes foi realizada numa escada de 1 (mínimo) a 3 (máximo) através de 8 

dimensões: participação, desempenho dos dinamizadores, participação do grupo, clima de convivência, materiais, 

espaço, duração e expectativas.  

Todas as dimensões foram avaliadas positivamente, tendo sido cotadas no nível máximo. No que concerne aos 

aspetos que mais gostaram, os participantes enunciaram questões como: o convívio, as atividades dinamizadas, 
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passar um momento diferente com a família, a originalidade da atividade, a interação entre os participantes, a 

participação e o “bom espírito”, o espaço exterior, e a dinâmica do espanta espíritos. Não foram obtidas 

respostas que indiquem insatisfação. 

  

3.2.2. Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância 

Para celebrar o Mês de Prevenção dos Maus-tratos na Infância, o CJSJ, nas suas respostas de CAFAP e CA, 

associou-se à CPCJ de Guimarães para assinalar a data. O objetivo foi o de consciencializar a comunidade para a 

problemática dos maus-tratos na infância, bem como promover a prática de uma parentalidade positiva, sem 

recurso à violência. Desta forma, a atividade consistiu na elaboração, e posterior colocação – dia 1 de abril – de 3 

laços azuis, 2 dos quais, em entidades parceiras do CJSJ. Os laços foram colocados, respetivamente, na CPCJ de 

Guimarães, na CVP – Delegação Guimarães e no CJSJ. Estes laços mantiveram-se nas respetivas entidades, no 

decorrer de todo o mês de Abril.  

 

3.2.3. Celebração do Dia da Mãe 

Para celebrar o Dia da Mãe, a equipa do CAFAP, em articulação com a CA do CJSJ, dinamizou, no dia 3 de maio, 

uma atividade dirigida às famílias em acompanhamento no CAFAP e aos jovens da CA do CJSJ. Esta atividade 

consistiu na elaboração e uma flor (tulipa) para que cada criança/jovem pudesse oferecer à sua Mãe no dia 

comemorativo.  

Principais resultados 

Foram convidadas para a atividade 9 famílias em acompanhamento no CAFAP e 9 jovens da CA, tendo estado 

presentes 4 (44%) famílias e 5 (56%) jovens da CA. Dos participantes ausentes, ressalvar que 4 (80%) famílias e 

todos os jovens faltaram sem aviso prévio, e 1 (20%) família comunicou antecipadamente a sua ausência.  

No que concerne à avaliação da atividade, a mesma foi feita através de questionários, preenchidos pelos adultos 

e pelas crianças/jovens, assim como, pelos técnicos envolvidos na dinamização da mesma. 

A avaliação da atividade pelos adultos foi realizada numa escada de 1 (mínimo) a 3 (máximo) através de 8 

dimensões: participação, desempenho dos dinamizadores, participação do grupo, clima de convivência, materiais, 

espaço, duração e expectativas. Todas as dimensões foram avaliadas positivamente, tendo sido cotadas no nível 

máximo. No que concerne aos aspetos que mais gostaram, os participantes enunciaram questões como: o 

convívio geral e a realização da “flor” e da “teia”. Não foram obtidas respostas que indiquem insatisfação. 

A avaliação da atividade pelas crianças/jovens foi realizada através de uma dimensão única, numa escada de 1 

(não gostei) a 3 (gostei muito), sendo que 60% das crianças/jovens referiram ter gostado muito, e 40% 

crianças/jovens referiram ter gostado. No que concerne aos aspetos que mais gostaram, as crianças/jovens 

enunciaram questões como: a elaboração da flor, a sessão de fotos, e a criação da frase do dia da mãe. Não foram 

obtidas respostas que indiquem insatisfação. 

Em relação à avaliação feita pela equipa, a atividade foi considerada como pertinente, tendo em conta os 

objetivos do CAFAP. O público-alvo correspondeu ao inicialmente previsto, no entanto, o número de participantes 
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ficou aquém do esperado, devido à falta de adesão das famílias, à desmarcação da presença (das famílias) no 

próprio dia, e à ausência de justificação sobre as faltas. Foram identificadas como principais dificuldades o 

desenvolvimento das atividades iniciais e o estabelecimento de parcerias; Como medida tomada para as superar, 

foi melhorada a comunicação e articulação técnica, tendo a mesma surtido o efeito desejado. No que diz respeito 

ao envolvimento dos participantes, o mesmo foi avaliado numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) em 4 

dimensões: assiduidade, participação, interesse demonstrado e relacionamento interpessoal. As dimensões 

assiduidade e participação foram avaliadas no nível mínimo, e o interesse demonstrado e o relacionamento 

interpessoal foram avaliadas no nível 2. O cumprimento dos objetivos da ação o foi avaliado numa escala de 1 

(mínimo) a 5 (máximo) em 3 dimensões: número de participantes, atividades desenvolvidas e perfil dos 

participantes. A dimensão número de participantes foi avaliada no nível 2, e as atividades desenvolvidas e o perfil 

dos participantes no nível mínimo. Em suma, considera-se que a ação decorreu abaixo das suas expectativas. 

Apresentam-se como sugestões e recomendações: articular de forma mais ajustada com parceiros, melhor 

desempenho/organização aquando o estabelecimento de parcerias para este tipo de atividades, por parte das 

respostas envolvidas. 

 

3.2.4. Dia da Família 

No âmbito da comemoração do Dia da Família, o CAFAP envolveu-se em duas atividades distintas, no dia 15 de 

maio. 

No período da manhã participou no Encontro Concelhio Temático “As Crianças no Centro da Família” que 

decorreu no Auditório da Escola Secundária Francisco de Holanda (Guimarães), entre as 09h30 e as 12h30. Este 

Encontro foi promovido pela CPCJ de Guimarães, tendo como público-alvo profissionais da área social. O painel 

dinamizado pelo CAFAP do CJSJ teve como tema “Retrato das famílias apoiadas”, que integrava a caracterização 

das famílias em acompanhamento, bem como a intervenção realizada com as mesmas até ao momento.  

No período da tarde, o CAFAP dinamizou uma atividade dirigida às famílias em acompanhamento no CAFAP. Esta 

atividade contemplou diferentes momentos: a) definição do conceito família, numa pequena casa, e colocação no 

“estendal da família”, b) construção e decoração da sua própria “casa”, com recursos a uma caixa de cartão e 

materiais colocados ao dispor; c) seleção dos valores familiares que se encontravam afixados no local, e colocação 

do valor escolhido na casa que construíram, c) todos os participantes – famílias e técnicos – foram convidados a 

dar o seu contributo para assinalar esta data, através da pintura da sua mão numa tela, que posteriormente foi 

colocada na receção do CAFAP, e d) todas as famílias tiraram uma fotografia no mural denominado “Tronco da 
Família”.  

Principais resultados 

Foram convidadas para a atividade 6 famílias em acompanhamento no CAFAP, sendo que todas elas (100%) 

estiveram presentes na mesma.  

No que concerne à avaliação da atividade, a mesma foi feita através de questionários, preenchidos pelos adultos 

e pelas crianças/jovens, assim como, pelos técnicos envolvidos na dinamização da mesma. 
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A avaliação da atividade pelos adultos foi realizada numa escada de 1 (mínimo) a 3 (máximo) através de 8 

dimensões: participação, desempenho dos dinamizadores, participação do grupo, clima de convivência, materiais, 

espaço, duração e expectativas. A dimensão participação foi avaliada por 86% dos participantes no nível máximo, 

enquanto 14% dos participantes avaliaram no nível 2. As dimensões participação do grupo, duração, e espaço 

foram avaliadas por 86% dos participantes como o nível máximo, enquanto 14% avaliaram no nível mínimo. O 

desempenho dos dinamizadores, o clima de convivência, os materiais e as expetativas foram avaliadas por todos 

os adultos no nível máximo. No que concerne aos aspetos que mais gostaram, os participantes enunciaram 

questões como: a convivência, a elaboração da casa, e a pintura das mãos. Não foram obtidas respostas que 

indiquem insatisfação. 

A avaliação da atividade pelas crianças/jovens foi realizada através de uma dimensão única, numa escada de 1 

(não gostei) a 3 (gostei muito), sendo que 56% das crianças/jovens referiram ter gostado muito, e 44% 

crianças/jovens referiram ter gostado. No que concerne aos aspetos que mais gostaram, as crianças/jovens 

enunciaram questões como: a união, o momento de convívio, construção da casa, fazer a pintura, pôr tintas nas 

mãos. Em relação ao que menos gostaram, forma enunciadas questões como: escrever na casinha, e escrever 

palavras.  

Em relação à avaliação feita pela equipa, a atividade foi considerada como pertinente, tendo em conta os 

objetivos do CAFAP. O público-alvo correspondeu ao inicialmente previsto, e o número de participantes foi acima 

do esperado, uma vez que estiveram presentes na atividade mais elementos do que o previsto. Foi identificada 

como principal dificuldade a assiduidade de uma das famílias; Como medidas tomadas para a superar, a atividade 

iniciou sem a presença de uma família, que foi contactada pela equipa para aferir o seu atraso, tendo as mesmas 

surtido o efeito desejado. No que diz respeito ao envolvimento dos participantes, o mesmo foi avaliado numa 

escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) em 4 dimensões: assiduidade, participação, interesse demonstrado e 

relacionamento interpessoal. A dimensão assiduidade foi avaliada no nível 4, enquanto a participação na 

atividades, o interesse demonstrado e o relacionamento interpessoal foram avaliadas no nível máximo. O 

cumprimento dos objetivos da ação o foi avaliado numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) em 3 dimensões: 

número de participantes, atividades desenvolvidas e perfil dos participantes, sendo que todas as dimensões 

foram avaliadas no nível máximo. Em suma, a ação decorreu acima das expetativas. 

 

3.2.5. Celebração do Dia da Criança  

O Dia da Criança, 1 de junho, foi celebrado pelo CAFAP, em parceria com o Município de Guimarães, e envolveu a 

participação de toda a comunidade vimaranense, bem como algumas das famílias acompanhadas pelo CAFAP. 

Entre 27 de maio e 2 de junho, decorreu, na Alameda, em Guimarães, a “Semana da Criança” que envolveu a 
dinamização de várias atividades ao ar livre, nas quais as famílias puderam participar. As atividades 

contemplavam workshops/ações de sensibilização alusivas a vários temas, aulas de ioga e de zumba, peças de 

teatro, espetáculos musicais, pinturas faciais, jogos tradicionais, insufláveis, kartings, e modelagem de balões. 

Decorreu ainda, neste período, o Mercado Intergeracional das IPSS’s, que possibilitou dar a conhecer e 

proporcionar a aquisição de produtos produzidos pelos utentes das diferentes IPSS’s do concelho. No decorrer 

destas atividades, participaram 5 famílias do CAFAP, nomeadamente 6 adultos e 14 crianças.  
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Devido à dinâmica da atividade, a equipa optou por não aplicar o questionário de avaliação no final da atividade 

aos participantes. 

 

3.2.6. Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis  

Devido a constrangimentos do serviço, a equipa CAFAP decidiu em reunião de equipa, a não realização desta 

atividade.  

 

3.2.7. Caminhada pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres  

Em substituição do “Trail da Família”, previsto no plano de atividades de 2019, o CAFAP, em parceria com a 

ADDHG, promoveu a Caminhada pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que decorreu na freguesia de 

Oleiros. Esta atividade foi aberta a toda a comunidade vimaranense, tendo sido convidadas algumas das famílias 

em acompanhamento, bem como jovens da CA do CJSJ. 

Principais resultados 

Foram convidadas para a atividade 20 famílias em acompanhamento no CAFAP, tendo estado presentes 3 (15%) 

famílias, 5 jovens e 1 educador da CA. Dos participantes ausentes, ressalvar que 2 (12%) famílias faltaram sem 

aviso prévio, e 15 (88%) famílias comunicaram antecipadamente a sua ausência. Esta falta de adesão por parte 

das famílias pode estar associada ao facto de a atividade se realizar a um Domingo de manhã, bem como ao custo 

associado a mesma (2,5€/pessoa). 
A atividade contou com a participação efetiva de 150 pessoas, tendo estado presentes a Vereadora Ação Social 

do Município de Guimarães, e o Presidente da Junta Freguesia de Oleiros. 

Devido à dinâmica da atividade, a equipa optou por não aplicar o questionário de avaliação no final da atividade 

aos participantes, optando-se por se fazer esta avaliação de forma informal, da qual obteve um feedback 

bastante positivo.  

Em relação à avaliação feita pela equipa, a atividade foi considerada como pertinente, tendo em conta os 

objetivos do CAFAP. O público-alvo correspondeu ao inicialmente previsto, e quanto ao número de participantes, 

no que respeita à comunidade, o mesmo foi acima do esperado (no ano anterior não houve uma adesão tão 

elevada), enquanto no que respeita às famílias convidadas, o mesmo ficou aquém do esperado, uma vez que 

muitas famílias não participaram. Foram identificadas como principais dificuldades, a assiduidade das famílias, o 

constrangimento envolvendo uma das famílias, e o estabelecimento de parcerias; Como medidas tomadas para as 

superar foram contactadas as famílias para a realização da inscrição, foi reduzido o custo da atividade para 2,50€ 
para as famílias em acompanhamento, e a medicação de conflitos prestada a uma das famílias que participou na 

atividade, sendo que as mesmas não surtiram o efeito desejado. No que diz respeito ao envolvimento dos 

participantes, o mesmo foi avaliado numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) em 4 dimensões: assiduidade, 

participação, interesse demonstrado e relacionamento interpessoal, sendo que todas as dimensões foram 

avaliadas no nível 4. O cumprimento dos objetivos da ação foi avaliado numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) 

em 3 dimensões: número de participantes, atividades desenvolvidas e perfil dos participantes, sendo que todas as 

dimensões foram avaliadas no nível 4. Em suma, considera-se que a ação decorreu acima das expectativas, sendo 
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que como sugestões e recomendações para maior adesão das famílias definiu-se o convite pessoal e 

personalizada a cada uma das famílias. 

 

3.2.8. I Seminário “Família em Foco” 

O CAFAP do CJSJ organizou o seu I Seminário intitulado “Família em Foco”, durante os dias 28 e 29 de novembro, 

no pequeno auditório do Centro Cultural Vila Flor. Esta atividade estava inicialmente prevista para o mês de abril, 

no entanto, a equipa do CAFAP reagendou-a para o mês de novembro, por falta de espaços disponíveis para a 

realização do evento. Este seminário teve como objetivos gerais a apresentação e discussão da intervenção dos 

CAFAP junto das famílias multidesafiadas com crianças e jovens em risco psicossocial, pretendendo ser um espaço 

de reflexão, atualização e partilha de boas práticas entre os profissionais e instituições desta área. Os 

destinatários desta atividade foram profissionais e estudantes da área social, e todos aqueles que desenvolvem a 

sua atividade com Famílias.  

Principais resultados:  

No “I Seminário Família em Foco” inscreveram-se um total de 185 pessoas, sendo que, 128 pessoas inscreveram-

se nos dois dias do Seminário, 35 pessoas inscreveram-se apenas para o dia 28 de novembro, e 28 pessoas 

efetuaram inscrição apenas para o dia 29 de novembro. Do número total de inscrições, estiveram presentes no 

dia 1º dia do seminário 147 pessoas, e 137 pessoas no 2º dia do seminário. 

No que concerne à avaliação da atividade, a mesma foi feita através de questionários de satisfação aplicados aos 

participantes. A avaliação da satisfação foi realizada numa escada de 1 (nada) a 5 (muito) através de 9 dimensões: 

importância dos conteúdos, estrutura dos conteúdos, interesse/utilidade dos conteúdos, qualidade e adequação 

das instalações e equipamentos, documentação de apoio, cumprimento do horário, domínio e clareza das 

exposições, aquisição de conhecimentos, recomendação. 

Assim, verificou-se que a maioria (97%) dos participantes avaliaram os conteúdos do evento como muito 

importantes ou bastante importantes. Sobre a estrutura dos conteúdos, 53% dos participantes mostraram-se 

muito satisfeitos, e 37% bastante satisfeitos. Relativamente ao interesse/utilidade dos conteúdos, 62% dos 

participantes mostraram-se muito satisfeitos, e 37% bastante satisfeitos. Quanto à qualidade e adequação das 

instalações e equipamentos, a maioria (81%) dos participantes revelou muita satisfação. A documentação de 

apoio foi avaliada por 82% dos participantes como muito satisfatória ou bastante satisfatória, sendo que apenas 

3% referiram-se à mesma como pouco satisfatória. O cumprimento do horário do programa foi avaliado por 42% 

dos participantes como suficiente, e por 32% como bastante satisfatório, sendo que 15% revelaram alguma 

insatisfação com o mesmo. O domínio e clareza na exposição dos conteúdos abordados foram avaliados, pela 

maioria dos participantes (94%) como muito satisfatórios ou bastante satisfatórios. Sobre a aquisição de 

conhecimentos, 57% dos participantes consideram que o evento lhes permitiu, em muito, adquirir novos 

conhecimentos, seguindo-se 38% consideraram bastante. Por fim, quando questionados sobre se recomendariam 

este evento, 71% dos participantes afirmaram que recomendariam muito, e 27% recomendariam bastante.   

Algumas das críticas do evento são as seguintes: incumprimento do horário do programa, e a falta de envio das 

apresentações. Foram ainda deixadas críticas positivas, nomeadamente, a pertinência das temáticas e das suas 
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reflexões, a possibilidade aquisição de novos conhecimentos a nível pessoal e profissional, e a seleção positiva 

dos oradores.  

Relativamente às sugestões para eventos futuros, destacam-se a realização de seminários destinados aos pais 

(para terem conhecimento onde se dirigem quando passam por dificuldades) e em agrupamentos de escolas, 

abordar estudos recentes feitos em CAFAP’s, concretizar o modelo de intervenção dos CAFAP’s através da 
apresentação de instrumentos, realizar apresentações em formato de workshop’s (dinâmica mais participativa), 

sugestão de oradores (Paula Cristina Martins, Ana Paula Relvas, Madalena Carvalho, Luciana Sotero), espaço com 

estacionamento gratuito e restauração próxima, criar grupos de trabalho sobre as temáticas a nível distrital e 

regional.  

Paralelamente ao preenchimento do questionário de avaliação, os participantes foram desafiados a envolverem-

se em 2 dinâmicas distintas (uma em cada um dos dias do seminário), com o intuito de se promover a 

participação ativa, estimular a reflexão critica e, potenciar um outro método de avaliação. Uma das dinâmicas 

consistiu na definição do conceito de Família numa “casinha”, a ser afixada numa teia que se encontrava no 
espaço do evento. A outra dinâmica apresentada aos participantes, consistiu na identificação da(s) 

competência(s) desenvolvida(s) através do evento, e posterior colocação na teia. 

No que concerne ao conceito de família, surgiram definições como, Família é… porto de abrigo, união, amor, mais 

do que a soma das partes, passagem de valores, segurança, força, relação, caminhar juntos, pertença, um tesouro 

com valor infinito. Relativamente às competências desenvolvidas no evento, destacam-se a reflexão critica, a 

partilha, a escuta ativa e reflexiva, a empatia, o conhecimento, o acreditar, e a flexibilidade.  

 

3.2.9.  Inauguração do CAFAP 

No dia 10 de dezembro foram inauguradas as novas instalações do CAFAP, que contou com a presença do 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães (Dr. Domingos Bragança), do Presidente da Assembleia Geral (Sr. 

José Guimarães), dos membros do Conselho de Administração do CJSJ, e do Vice-Arcipreste Pe. Samuel Miranda 

Vilas Boas, representante do Arciprestado Guimarães-Vizela. Este evento foi aberto, em especial, à comunidade 

vimaranense.   

 

3.2.10.  Celebração do Natal  

Para celebrar o Natal, a equipa dinamizou no dia 7 de dezembro, uma atividade dirigida a famílias em 

acompanhamento no CAFAP. Por ser uma atividade de Natal, o espaço encontrava-se com decorações alusivas à 

época. Esta atividade integrou 3 momentos: 1) criação e decoração de uma árvore de Natal, em papel de jornal, 

que posteriormente levaram para casa, 2) elaboração e decoração de um pai natal em cartolina (mais direcionado 

às crianças) que, no final levaram para casa, com o objetivo de decorarem a árvore de natal da família, 3) escolha 

de um desejo de natal de cada família, e registo em cartão alusivo à época, os quais foram colocados na 

decoração da árvore de natal do CAFAP, 4) registo fotográfico de cada família, aquando da colocação do desejo na 

árvore de natal. 
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Principais resultados 

Foram convidadas para a atividade 14 famílias em acompanhamento no CAFAP, tendo estado presentes apenas 7 

(50%). Ressalvar que todas as famílias que não estiveram presentes comunicaram antecipadamente a sua 

ausência.  

No que concerne à avaliação da atividade, a mesma foi feita através de questionários, preenchidos pelos adultos 

e pelas crianças/jovens, assim como, pelos técnicos envolvidos na dinamização da mesma. 

A avaliação da atividade pelos adultos foi realizada numa escada de 1 (mínimo) a 3 (máximo) através de 8 

dimensões: participação, desempenho dos dinamizadores, participação do grupo, clima de convivência, materiais, 

espaço, duração e expectativas. As dimensões participação, desempenho dos dinamizadores, participação do 

grupo, clima da convivência, materiais, o espaço, e duração foram avaliadas por todos os adultos no nível 

máximo. A dimensão expectativas foi avaliada por 71% dos adultos com o nível máximo, enquanto 29% avaliaram 

no nível mínimo. No que concerne aos aspetos que mais gostaram, os participantes enunciaram questões como: 

elaboração do pai natal, e participar em atividade conjunta com o filho. Não foram obtidas respostas que 

indiquem insatisfação. 

A avaliação da atividade pelas crianças/jovens foi realizada através de uma dimensão única, numa escada de 1 

(não gostei) a 3 (gostei muito), sendo que 43% das crianças/jovens referiram ter gostado muito, e 43% 

crianças/jovens referiram ter gostado, e apenas 14% não gostaram. No que concerne aos aspetos que mais 

gostaram, as crianças/jovens enunciaram questões como: criar a árvore de natal, escrever o desejo, fazer o pai 

natal, e pintar. Em relação ao que menos gostaram, foram enunciadas questões como: fazer o pai natal, e fazer a 

árvore. 

Em relação à avaliação feita pela equipa, a atividade foi considerada como muito pertinente, tendo em conta os 

objetivos do CAFAP. O público-alvo não correspondeu ao inicialmente previsto, por questões particulares 

inerentes a cada família. Do mesmo modo, o número de participantes ficou aquém do esperado, devido à 

desmarcação da presença (das famílias) muito próximo da atividade. Foram identificadas como principais 

dificuldades o relacionamento interpessoal e a assiduidade dos participantes. Como medidas tomadas para as 

superar foram contactadas as famílias pelo seu atraso para a atividade, envolvimento ativo dos participantes para 

concretização das atividades, e a gestão de tempo e de recursos humanos, no entanto as mesmas não surtiram o 

efeito desejado. No que diz respeito ao envolvimento dos participantes, o mesmo foi avaliado numa escala de 1 

(mínimo) a 5 (máximo) em 4 dimensões: assiduidade, participação, interesse demonstrado e relacionamento 

interpessoal. As dimensões assiduidade e relacionamento interpessoal foram avaliadas no nível 4, enquanto as 

dimensões participação e interesse demonstrado foram avaliadas no nível 3. O cumprimento dos objetivos da 

ação foi avaliado numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) em 3 dimensões: número de participantes, atividades 

desenvolvidas e perfil dos participantes. A dimensão número de participantes e atividades desenvolvidas foram 

avaliadas no nível 3, e o perfil dos participantes no nível 4. Em suma, considera-se que a ação decorreu abaixo das 

expectativas. Apresentam-se como sugestões e recomendações: o acolhimento antes do início das atividades 

concentrando todas as famílias e explicando a tarefa, para que não dispersem pelos diferentes postos, sem 
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conhecimento prévio das atividades a realizar, e a melhoria na divisão das tarefas para que não fiquem todos 

concentrados num só posto. 

 

3.3. Promoção da Resposta Social CAFAP  

Durante o 1º ano de funcionamento, e no sentido de divulgar a nova resposta social no concelho de Guimarães, o 

CAFAP promoveu ações de divulgação da resposta social, designadamente, reuniões com serviços e entidades, 

bem como a apresentação pública da resposta social. 

Neste sentido, a equipa do CAFAP remeteu convites/pedidos de reuniões a 56 entidades, incluindo CPCJ’s 
(Guimarães e Vizela), EMAT de Guimarães, Estabelecimentos de Ensino, Tribunal de Família e Menores, 

Comissões Sociais Interfreguesias, Direção Geral de Reinserção Social e Prisional, Equipas Locais de Intervenção, 

Rede Social (CLAS), GNR/PSP, entre outras entidades/serviços que intervêm com famílias, tendo sido realizadas 26 

reuniões. 

No que diz respeito à apresentação pública da resposta social, a mesma realizou-se no dia 22 de março, no Centro 

Cultural Vila Flor. Esta ação foi divulgada pelos canais de comunicação do Centro Juvenil de S. José, e, 

paralelamente, foram enviados convites a 56 entidades (CPCJ, EMAT, Câmara Municipal de Guimarães, 

Estabelecimento de Ensino, Serviços de Saúde, Tribunal, entre outras entidades). Nesta ação estiveram presentes 

40 participantes.   

 

3.4. Formação da Equipa Técnica 

Em 2019, o CAFAP da CJSJ iniciou o Curso Integrado de Formação e Supervisão, com a Doutora Ana Teixeira de 

Melo, intitulado “Complexidade e Mudança Familiar: Um Modelo (Geral) de Avaliação e Intervenção Familiar 

Integrada  (MAIFI)”,  que incluiu a participação nas  Componentes Modulares de Formação Teórica Autónoma e 

de Formação Teórica em Grupo. Neste sentido, a equipa do CAFAP beneficiou de 5 sessões modulares de 

Formação Teórica e 2 sessões de Acompanhamento e Supervisão de processos familiares do CAFAP. Este 

acompanhamento assume uma elevada pertinência, na medida em que apoia a equipa no cumprimento do seu 

trabalho com rigor, promovendo, concomitantemente, a discussão e múltiplas visões de casos, e a aprendizagem 

da elaboração de hipóteses sistémicas. A co-construção destas hipóteses é, para a equipa, relevante, uma vez que 

constitui a base da concetualização dos casos que acompanha, orientando a prática profissional.  

Ainda no âmbito da formação, referir que a equipa frequentou uma formação intitulada “Caminhar em Família: 

Programa de competências parentais durante o acolhimento e a reunificação familiar”, promovida pela Doutora 

Ana Tomás de Almeida (Universidade do Minho) e pela Doutora Aida Urrea (Universidade de Lérida), com a 

duração de 2 dias, que permitiu à equipa ter acesso aos conteúdos programáticos e instrumentos/materiais de 

trabalho cientificamente validados, bem como supervisão da Doutora Ana Tomás de Almeida na 

aplicação/implementação deste programa.   
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Ainda no âmbito da formação, referir ainda que a equipa participou: 

‒ Ação de sensibilização sobre Violência no Namoro, promovida pela ADDHG; 

‒ Encontro de Técnicos "Mais pais, Filhos demais", integrado na II Semana da Parentalidade: Os afetos na 

Parentalidade, promovido pelo CAFAP do MDV em parceria com a Câmara Municipal de Gondomar;  

‒ “I Seminário sobre Violência Interpessoal do ACeS Alto Ave – Guimarães/Vizela/Terras de Basto”, 
promovido pelo ACES do Alto Ave - Guimarães/Vizela/Terras de Basto.  

 

4. AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 

Com o intuito de avaliar a qualidade do serviço prestado durante o ano de 2019 e de melhorar os aspetos menos 

positivos, o CAFAP recorreu ao questionário de avaliação da satisfação com o CJSJ. Este questionário permitiu 

obter um feedback acerca da perceção das famílias relativamente: condições físicas da instituição, atividades 

desenvolvidas pela resposta social, confidencialidade mantida no decorrer do acompanhamento, resolução dos 

problemas, e relações estabelecidas entre os vários intervenientes do processo de acompanhamento (equipa 

técnica e família).  

A análise dos dados resultantes da aplicação do questionário será realizada durante o primeiro trimestre de 2020, 

uma vez que é ainda necessário a aplicação dos mesmos a um número significativo de famílias em 

acompanhamento.    

 

5. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020 

Para o ano de 2020, a equipa propõe-se intervir de acordo com o Plano Anual de Atividades 2020, que pode ser 

consultado no Anexo II.  
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NOTAS FINAIS  

Consideramos que o presente Relatório de Avaliação de Atividades é um instrumento importante de registo das 

atividades realizadas e de avaliação. Todos os registos sintetizam o trabalho executado com o esforço e empenho 

de toda a equipa do CAFAP do Centro Juvenil de S. José.  

O propósito do CAFAP foca-se no apoio e desenvolvimento de competências no exercício de uma parentalidade 

positiva, no estabelecimento de laços, limites, entre outras aptidões. O trabalho é feito para ajudar a “curar 
feridas”, apoiando na restruturação e adaptação a uma nova realidade familiar e parental. 

A intervenção com as famílias é um trabalho complexo e em constante mudança dadas as transformações sociais. 

A família, como instituição social, não tem sido imune a essas inúmeras transformações. Por forma a responder às 

alterações estruturais do sistema familiar entende-se como necessário a intervenção no campo da parentalidade, 

no sentido de se desenvolverem e reforçarem competências (pessoais, interpessoais, sociais e parentais), 

permitindo um melhor desempenho da sua função como Família.  

Desta forma o CAFAP foi solicitado, para intervenção especializada, pelas ECMIJ, bem como entidades de primeira 

instância.  

No ano a que se reporta o Relatório Anual de Atividades, o CAFAP acompanhou 93 Famílias nos seus domínios de 

intervenção, em contexto de gabinete e em contexto de domicílio.  

No que diz respeito ao desenvolvimento de atividades voltadas para a comunidade, desenvolveu um conjunto de 

ações que tiveram como objetivo capacitar as famílias em competências pessoais, interpessoais, sociais e 

parentais. Estas atividades foram realizadas por iniciativa da própria resposta social e, também, em parceria com 

instituições locais. Destacamos aqui as que tiveram maior adesão e impacto: I Seminário “Família em Foco” 
(iniciativa do CAFAP do CJSJ), “Caminhada pela Eliminação da Violência Contras a Mulheres” (em parceria com a 
ADDHG) e a comemoração do Dia da Família (iniciativa do CAFAP do CJSJ). 

Por forma a melhorar a intervenção junto das famílias, no futuro deverá continuar-se a apostar na formação dos 

profissionais (MAIFI e Formação em Competências Parentais) bem como na sua supervisão (Doutora Ana Teixeira 

de Melo – Investigadora do CES da Universidade de Coimbra).  

Destacamos ao longo deste ano uma visão de esperança para todos com quem trabalhamos (famílias e 

entidades): desde a ativação das forças familiares, à responsividade das famílias, passando por pontos de viragem 

que se podem constituir como oportunidades para os profissionais se aliarem aos cuidadores. Esta equipa 

pretende ser um recurso conciliador de mudança sobre um motivo comum na N/ comunidade: a Família. 
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ANEXO I 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 
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CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL 

 
 

mailto:cafap@cjsj.pt


Plano de atividades 2019 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 

Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | Fax: 253 512 403| E-mail: cafap@cjsj.pt 

 

Página 2 de 13 

 

Índice 

1. Introdução ....................................................................................................................................... 3 

2. Caraterização do Centro Juvenil de S. José ..................................................................................... 4 

3. Diagnóstico de necessidades ........................................................................................................... 5 

4. Atividades ........................................................................................................................................ 8 

4.1. Atividades ao longo do ano ..................................................................................................... 8 

4.2. Atividades Específicas ............................................................................................................ 10 

5. Avaliação do Plano Anual de Atividades ....................................................................................... 13 

 

mailto:cafap@cjsj.pt


Plano de atividades 2019 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 

Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | Fax: 253 512 403| E-mail: cafap@cjsj.pt 

 

Página 3 de 13 

 

1. Introdução 

Considerando a família, enquanto estrutura de cidadania plena, caracteriza-se atualmente por uma 

diversidade de composição, estrutura e dinâmicas, em que os aspetos afetivos, relacionais, educativos e 

de responsabilidade parental assumem especial importância.  

“Assim, é reconhecida a necessidade de uma intervenção especializada direcionada às famílias em 

situação de risco psicossocial, o que se reveste de particular importância também à luz do sistema de 

proteção de crianças e jovens e da promoção dos seus direitos. 

Com efeito, a Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, que aprovou a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em 

Perigo, consagra, de entre os seus princípios orientadores, o princípio da responsabilidade parental, o 

que implica uma intervenção efetuada de modo a que os pais assumam a sua função parental mediante 

a aquisição de competências pessoais, familiares e sociais. 

Neste contexto, os centros de apoio familiar e aconselhamento parental assumem especial relevância 

no diagnóstico, prevenção e reparação de situações de risco psicossocial das famílias, bem como na 

promoção de uma parentalidade positiva, tendo em conta a realidade social em que se perspetiva a sua 

intervenção. 

Assim, os centros de apoio familiar e aconselhamento parental desenvolvem uma intervenção 

especializada dirigida às famílias com crianças e jovens com vista à valorização de competências 

parentais, pessoais e sociais das famílias, tendo em conta o desenvolvimento integral das crianças e 

jovens no seio familiar.” (Cit. in Portaria n.º 139/2013. Diário da República, 1.ª série — N.º 64 — 2 de 

abril de 2013, fls. 1942). 

Assim, o Plano Anual de Atividades 2019 apresenta um conjunto de atividades que visam o 

fortalecimento de competências parentais, pessoais e sociais nas diversas dimensões da vida familiar, e 

compreende níveis diferenciados de intervenção de cariz pedagógico e psicossocial, de acordo com as 

características e necessidades das famílias. 

O Plano Anual de Atividades pretende ser um documento orientador das atividades a desenvolver ao 

longo do ano, mostrando que o percurso de cada Família, independentemente dos obstáculos e 

contrariedades, merece ser vivido de forma plena, promovendo um trajeto com mais sentido. Visa abrir 

portas a uma nova forma de intervenção de primeira linha, que complementa, pela sua especialização e 

abordagem centrada na família, a intervenção conduzida por outras estruturas de apoio social no 

âmbito da infância e juventude. Pretende fomentar práticas e visões cada vez mais integradoras e 

geradoras de mudança em um mundo em constante evolução, vocacionadas para a prevenção e 

reparação de situações de risco psicossocial. 
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2. Caraterização do Centro Juvenil de S. José 

O Centro Juvenil de S. José (CJSJ) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins 

lucrativos, originaria das antigas Oficinas de S. José, fundadas no vetusto Convento das Capuchinhas, 

desde 1918. 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental do CJSJ tem por missão potenciar o bem-estar 

das pessoas, em especial, das crianças, jovens e suas famílias, promovendo e otimizando 

oportunidades. 

A nossa visão é sermos uma Instituição de referência, reconhecida pela implementação de 

metodologias inovadoras, proporcionando oportunidades para o sucesso de cada criança/jovem e 

família num processo co-construtivo. 

O Centro Juvenil de S. José é atualmente detentor de três respostas sociais: uma Casa de Acolhimento 

(CA), um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) e uma Creche (CRAV). 

O CAFAP prevê o acompanhamento de 80 famílias, distribuídas pelas seguintes modalidades de 

intervenção: 

‒ Acompanhamento de 20 famílias na modalidade de preservação familiar – visa prevenir a 

retirada da criança e/ou jovem do seu meio natural de vida; 

‒ Acompanhamento de 30 famílias na modalidade de reunificação familiar – visa o regresso da 

criança e/ou jovem ao seu meio familiar, designadamente nos casos de acolhimento residencial 

ou em família de acolhimento, através de uma intervenção focalizada e intensiva que pode 

decorrer em espaço domiciliário e/ou comunitário; 

‒ Acompanhamento de 30 famílias na modalidade de ponto de encontro familiar – constitui-se 

como uma espaço neutro e idóneo que visa a manutenção ou o restabelecimento dos vínculos 

familiares nos casos de interrupção ou perturbação grave da convivência familiar, 

designadamente em situação de conflito parental e separação conjugal. 

A resposta social de CAFAP tem como objetivo geral, melhorar a qualidade das relações familiares, 

atenuando os fatores de risco e perigo, através da promoção de uma parentalidade positiva. 

De um modo específico, visa: 

a) Desenvolver competências parentais e familiares facilitadoras de um desenvolvimento positivo 

das crianças e/ou jovens;  

b) Favorecer a reintegração da criança ou do jovem em meio familiar; 

c) Aumentar a capacidade de resiliência familiar e individual; 
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d) Reforçar a qualidade das relações da família com a comunidade, aumentando o seu 

envolvimento e participação;  

e) Atenuar a influência de fatores de risco nas famílias, de forma a prevenir a separação das 

crianças e jovens do seu meio natural de vida; 

f) Melhorar a capacidade da comunidade criar condições e/ou reaproveitar recursos, que 

estimulem o desenvolvimento das crianças e jovens; 

g) Promover a melhoria das competências profissionais (teóricas e práticas) da população técnica, 

com vista ao desenvolvimento de respostas eficazes às necessidades das famílias com crianças 

e jovens em situação de risco psicossocial. 

 

3. Diagnóstico de necessidades 

O concelho de Guimarães situa-se na bacia do Ave e é constituído por 48 freguesias sendo que 17 são 

uniões de freguesias. No ano de 2011 residiam em Guimarães, 158 124 habitantes, dos quais 48,47% 

eram do género masculino e 51,52% eram do género feminino.  

No apoio social à família e comunidade, o município dispõe de um conjunto variado de serviços – 7 

serviços de acompanhamento e atendimento social; 10 cantinas sociais e um Fundo Europeu de Auxílio 

às Pessoas mais Carenciadas. Existem ainda lojas/bancos sociais em várias freguesias do concelho; 4 

Casas do Povo e 2 Centros Comunitários. 

Em análise ao relatório de atividades da CPCJ de Guimarães (2017), é possível constatar: 

‒ Ao longo dos últimos 10 anos, houve um aumento gradual do volume processual global1; 

‒ Quanto aos processos ativos em 2017, são destacadas como principais situações de 

perigo/problemáticas: exposição a comportamentos que podem comprometer o seu bem-estar 

(65), violência doméstica (57), negligência (41), criança ou jovem que assume comportamentos 

que podem comprometer o seu bem-estar (39), e absentismo escolar (36); 

‒ Quanto às medidas, em 2017, foram aplicadas ou estiveram em execução, 411 medidas de 

promoção e proteção; 

‒ A medida mais aplicada continua a ser a medida de “apoio junto dos pais” com 342 processos, 

seguida da medida de “apoio junto de outro familiar” com 41, e a medida de “acolhimento 

residencial” com 21. 

                                                

1 Volume processual global - corresponde à soma dos processos transitados de anos anteriores, dos processos instaurados no ano em 

avaliação, e dos processos reabertos nesses mesmo ano. 
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No que concerne aos principais problemas enunciados no Plano de Desenvolvimento Social, do 

Município de Guimarães (2015-2020), destacam-se os seguintes: 

‒ População com baixos recursos económicos, vulnerável à pobreza e exclusão social; 

‒ Crianças e jovens vulneráveis à pobreza e exclusão social; 

‒ Falta de programas de apoio à parentalidade; 

‒ Aumento significativo dos problemas de saúde mental nas crianças e jovens; 

‒ Crianças e jovens com necessidade de intervenção terapêutica especializada com poucas 

respostas de apoio; 

‒ Aumento da frequência de situações de crianças que apresentam carências alimentares;  

‒ Défice de competências educativas por parte dos pais que se refletem em problemas de ordem 

física, mental e social das crianças; 

‒ Crianças sem regras e com dificuldade em serem contrariadas; 

‒ Elevado número de jovens com comportamentos desviantes; 

‒ Assunção por parte das crianças e jovens de comportamentos que colocam em causa o seu 

bem-estar; 

‒ Aumento da gravidade das situações sinalizadas à CPCJ; 

‒ Famílias monoparentais, em especial, as femininas vulneráveis à pobreza e exclusão social; 

‒ Crianças, em especial, as que integram famílias monoparentais ou desestruturadas vulneráveis 

à pobreza e exclusão social; 

‒ Persistência do ciclo vicioso da pobreza; 

‒ Pessoas em situação de pobreza e de exclusão social com baixos níveis de educação e 

formação; 

‒ Foco de uma atuação baseada nos problemas e vulnerabilidades das pessoas em detrimento 

das suas potencialidades, comprometendo o insucesso do empoderamento dos indivíduos e a 

mudança. 

Destacam-se as áreas de intervenção privilegiadas no Plano de Desenvolvimento Social: 

‒ A Infância e Juventude – justificada pela incidência da taxa de pobreza infantil (24,4% dos 

menores de 18 anos, em Portugal, estão em risco de pobreza) bem como, pelas consequências 

que a mesma assume, estando associada a um maior número de famílias com baixa intensidade 

de trabalho. Estes fatores obrigam a que a Rede Social desenvolva estratégias concertadas, 

conducentes a melhorar a sua proteção e a proporcionar-lhes condições para um futuro digno e 

para a realização de cidadãos adultos ativos, participativos e com projetos de vida. 
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‒ A Família e Comunidade, enquanto área que congrega problemáticas sociais transversais aos 

vários grupos populacionais e às áreas já identificadas, como, as dependências, a violência 

doméstica, os sem abrigos, a pobreza e vulnerabilidade social, entre outras que requerem uma 

atuação cuidada, concertada e convergente. 

A Rede Social de Guimarães orienta a sua ação para a construção de um concelho inclusivo, onde todos 

os seus cidadãos possam ter acesso à satisfação das suas necessidades, ao trabalho e à participação 

cívica, independentemente da sua idade, sexo, escolaridade e formação, orientação sexual e 

capacidades físicas e mentais. 

Para que as problemáticas anteriormente referidas possam ser minimizadas ou supridas foram traçados 

pela Rede Social, dois eixos de desenvolvimento: 

Eixo 1 – Capacitação para a inovação social 

O primeiro eixo desenvolve-se a partir da construção e partilha do conhecimento entre os membros 

que constituem a Rede Social, as comunidades e as suas populações, com a finalidade de se qualificar e 

de responder aos desafios emergentes. Induz a capacidade para se reorganizar, introduzindo práticas 

cada vez mais colaborativas e de inovação social. Protagoniza o abandono de atuações assistenciais e 

promove, ao invés, serviços qualificados que fazem do trabalho em rede uma prática comum e 

cidadãos, com vontade própria e com capacidade crítica, com direito ao exercício da sua liberdade 

individual, munidos de recursos para promover a sua mudança social. 

Eixo 2 – Desenvolvimento territorial 

O segundo eixo perspetiva-se pela construção de um território que promove a formação dos seus 

cidadãos mais desfavorecidos e desqualificados e lhes facilita os instrumentos e os recursos para a 

construção de projetos que favorecem a sua autonomia e independência dos serviços, reforçando a sua 

autoestima e valorizando-os enquanto pessoas que contribuem para o desenvolvimento do território. A 

oferta diversificada de serviços e de equipamentos, ajustada às necessidades efetivas de todos os 

cidadãos, mesmo daqueles que, habitualmente, não conseguem fazer ouvir a sua voz é também um dos 

aspetos abrangidos por este eixo. 

Assume em todas estas áreas os princípios da igualdade de género, da não discriminação e da 

acessibilidade. 

Face ao exposto, e corroborando uma das necessidades elencadas pela Rede Social – a existência de um 

serviço de apoio especializado às famílias com crianças e jovens – o CJSJ estabeleceu protocolo de 

cooperação para a implementação da Resposta Social de Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 

Parental (CAFAP) – vocacionado para a prevenção e reparação de situações de risco psicossocial. 
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4. Atividades 

Para o alcance dos objetivos assumidos, definiram-se um conjunto de atividades/ações diversificadas, 

regulares e sustentadas, e estratégias vocacionadas para a prevenção e reparação de situações de risco 

psicossocial. A implementação destas ações visa o desenvolvimento de competências parentais, 

pessoais e sociais das famílias, que possam promover uma parentalidade positiva, bem como facilitar a 

integração das famílias na comunidade, como agentes ativos. Algumas destas atividades são 

organizadas em cooperação com entidades parceiras e orientadas para a comunidade, assumindo um 

papel formativo e preventivo. 

 

4.1. ATIVIDADES AO LONGO DO ANO 

Atividade Objetivos gerais Objetivos específicos Calendarização 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Recursos 
Humanos 

Divulgação/ 
Comunicação 

- Promover a 

disseminação da 

nova Resposta 

Social. 

- Estabelecer uma rede de 

parcerias com várias 

entidades concelhias; 

- Esclarecer os 

procedimentos de 

sinalização das famílias 

para o CAFAP; 

- Realizar sessões de 

esclarecimento/ 

divulgação acerca da 

resposta social, junto da 

comunidade; 

- Divulgar as atividades 

desenvolvidas pelo CAFAP. 

Ao longo do 

ano 

- Material de 

divulgação 

(ex.: flyers, 

cartões de 

visita, site 

institucional, 

redes sociais); 

- Computador 

portátil;  

- Projetor; 

- Salas de 

formação/ 

reunião;  

- Viatura. 

250€  

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Entidades 

Parceiras 

Comunidade 

Atendimento 
social 

- Avaliar a história 

e a situação 

familiar; 

- Desenvolver 

competências-

chave que 

garantam o bem-

estar integral da 

família. 

- Desenvolver fichas de 

diagnóstico e planos de 

intervenção para as 

famílias; 

- Ajudar as famílias a 

melhorar a dinâmica 

familiar;  

- Prevenir 

comportamentos de risco 

e promover a 

autonomização 

progressiva das famílias. 

Ao longo do 

ano 

- Gabinete de 

atendimento 

- Material de 

escrita  

- Computador 

- Viatura 

300€ 

(25€/mês – 

gasóleo)  

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Entidades 

Parceiras 

Acompanhamento 
Direto em 
Situações 

Específicas da 
Realidade Familiar 

- Acompanhar e 

avaliar as rotinas, 

dinâmicas e 

relações familiares, 

as condições de 

habitação, e os 

rendimentos 

associados. 

- Promover competências 

pessoais e parentais no 

âmbito do domicílio; 

- Prevenir situações de 

perigo. 

Ao longo do 

ano 

- Material de 

escrita 

- Telemóvel de 

serviço 

- Viatura 

1800€ 

(150€/mês 
– gasóleo) 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 
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Treino de 
Competências 

Pessoais, 
Interpessoais, 

Parentais e 
Domésticas 

- Desenvolver 

competências 

pessoais, 

interpessoais, 

parentais e 

domésticas nas 

famílias 

acompanhadas 

pelo CAFAP. 

- Promover competências 

de gestão emocional, 

comunicação e 

relacionamento 

interpessoal, resolução de 

problemas e conflitos; 

- Promover capacidades de 

gestão económica, procura 

de emprego, orientação 

dos filhos e acesso aos 

recursos da comunidade. 

Ao longo do 

ano 

- Sala de 

formação 

- Material de 

escrita 

Computador 

portátil  

- Projetor 

250€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Sessões de 
Educação Parental 

- Melhorar o 

conhecimento dos 

pais/cuidadores 

sobre o 

desenvolvimento 

dos filhos. 

- Melhorar as práticas 

educativas adotadas pelos 

pais na educação dos 

filhos; 

- Fortalecer as relações 

Pais/Cuidadores-Filhos. 

Ao longo do 

ano 

- Sala de 

formação 

- Material de 

escrita 

Computador 

portátil  

- Projetor 

250€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Sessões 
Individuais de 

Acompanhamento 
Psicossocial e 

Educativo 

- Desenvolver 

competências 

pessoais e sociais 

em crianças/jovens 

e seus cuidadores 

acompanhados 

pelo CAFAP. 

- Promover o 

fortalecimento de 

competências pessoais e 

sociais; 

- Apoiar psicológica, 

pedagógica e socialmente 

com vista ao seu 

empowerment e melhoria 

do seu bem-estar integral; 

- Orientar, aconselhar e 

encaminhar perante 

situações complexas e na 

tomada de decisões, 

facilitando o acesso a 

recursos da comunidade. 

Ao longo do 

ano 

- Gabinete de 

atendimento 

- Computador 

- Materiais de 

avaliação e 

intervenção 

psicológica  

500€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Treino 
competências 

pessoais e sociais 
a Crianças/Jovens 

- Desenvolver 

competências 

pessoais e sociais 

em crianças/jovens 

acompanhados 

pelo CAFAP. 

- Promover o 

fortalecimento de 

competências pessoais e 

sociais; 

- Desenvolver os processos 

de tomada de decisão e de 

acesso aos recursos da 

comunidade; 

- Potenciar processos de 

educação entre pares; 

- Potenciar o bem-estar 

integrado de crianças e 

jovens em situação de 

perigo (físico, psicológico e 

social). 

Ao longo do 

ano 

- Computador 

portátil 

- Projetor 

- Sala de 

formação 

- Material de 

escrita 

250€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 
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Gabinete de 
Mediação Familiar 

- Promover a 

resolução de 

situações de 

conflitos 

prementes nas 

relações familiares. 

- Fomentar os processos 

de resiliência familiares; 

- Aumentar as capacidades 

parentais e familiares 

facilitadoras de um 

desenvolvimento positivo 

das crianças e jovens. 

Ao longo do 

ano 

- Gabinete de 

atendimento  

- Instrumentos 

de trabalho 

- Computador 

50€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Ponto de 
Encontro Familiar 

- Manter ou 

restabelecer os 

vínculos familiares 

em casos de 

interrupção ou 

perturbação grave 

da convivência 

familiar. 

- Melhorar a qualidade das 

relações afetivas dentro da 

família; 

- Promover a mediação 

entre a família e os 

serviços envolvidos; 

- Promover uma 

parentalidade positiva. 

Ao longo do 

ano 

- Sala de ponto 

de encontro 

familiar 

- Material 

didático  

- Viatura 

300€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

 

 

4.2. ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Atividade Objetivos gerais Objetivos específicos Calendarização 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Recursos 
Humanos 

Apresentação 
pública 

- Dar a conhecer 

aos parceiros e à 

comunidade a 

Resposta Social 

de CAFAP 

- Esclarecer os 

procedimentos de sinalização 

das famílias para o CAFAP; 

- Esclarecer os 

procedimentos/forma de 

atuação intervenção do 

CAFAP. 

Fevereiro  

- Estrutura para 

a sessão 

- Material de 

divulgação (ex.: 

flyers, cartões 

de visita,…) 

- Computador 

portátil 

- Projetor 

- Viatura 

- Coffee Break  

300€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Convidados 

Comunidade 

Parceiros 

Formação 
MAIFI 

- Formar a Equipa 

do CAFAP para a 

intervenção com 

famílias 

multidesafiadas  

- Promover o 

desenvolvimento e 

aprofundamento de 

competências teóricas de 

concetualização de caso; 

- Promover competências 

práticas para a gestão 

colaborativa da intervenção 

com as famílias. 

Março a 

Dezembro 
(com continuidade 

até Novembro de 

2020) 

- Viatura 

- Instrumentos 

de trabalho 

650€ 
(gasóleo, 

portagens 

para 5 viagens 

+ custo de 5 

módulos de 

formação + 3 

deslocações e 

almoço Dra. 

Ana Teixeira 

de Melo) 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Doutora Ana 

Teixeira de 

Melo 

Celebração do 
Dia do Pai 

- Comemorar o 

Dia do Pai 

- Promover momentos de 

convívio, lazer e partilha. 
Março 

- Material de 

decoração 

- Lembrança 

alusiva ao dia 

do Pai 

80€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Famílias 

Mês da 
prevenção dos 
maus-tratos na 

infância 

- Consciencializar 

para o problema 

e para a 

prevenção dos 

Maus Tratos na 

infância 

- Promover a prática de uma 

parentalidade positiva nas 

famílias, sem recurso à 

violência (física ou verbal); 

 - Consciencializar crianças e 

jovens para os seus direitos e 

deveres. 

Abril 

- Material de 

divulgação 

- Material para 

atividades 

manuais 

100€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Famílias 

Comunidade 

Parceiros 

mailto:cafap@cjsj.pt


Plano de atividades 2019 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 

Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | Fax: 253 512 403| E-mail: cafap@cjsj.pt 

 

Página 11 de 13 

 

Seminário 

- Debater a 

intervenção dos 

CAFAP junto das 

Famílias 

Multidesafiadas 

- Discutir o papel do CAFAP 

na promoção da 

Parentalidade Positiva; 

- Esclarecer e discutir a forma 

de atuação dos CAFAP; 

- Discutir e partilhar as 

práticas adotadas; 

- Melhorar conhecimentos 

sobre a intervenção com 

famílias multidesafiadas. 

Abril 

- Material de 

divulgação 

- Estrutura para 

a sessão 

- Coffee break - 

Computador 

portátil 

- Projetor 

500€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Convidados 

Comunidade 

Parceiros 

Celebração do 
Dia da Mãe 

- Comemorar o 

dia da Mãe 

- Promover momentos de 

convívio, lazer e partilha. 
Maio 

- Material de 

decoração 

- Lembrança 

alusiva ao dia 

da Mãe 

80€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Famílias 

Dia da Família 
- Comemorar o 

dia da Família 

- Promover momentos de 

convívio, lazer e partilha 

entre todos – Família, 

Colaboradores e 

Comunidade; 

- Facilitar a integração das 

famílias na comunidade. 

Maio 

- Material de 

divulgação 

- Material de 

decoração 

- Alimentação 

- Material de 

som/imagem 

- Lembrança 

para a Família 

500€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Famílias 

Comunidade 

Parceiros 

Celebração do 
Dia da Criança 

- Comemorar o 

Dia da Criança 

- Promover momentos de 

convívio, lazer e partilha. 
Junho 

- Material de 

decoração 

- Lanche 

- Insufláveis 

150€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Famílias 

Parceiros 

Trail da Família 

- Promover o 

envolvimento e 

interação com a 

comunidade 

- Proporcionar o contacto 

com novas experiências; 

- Promover momentos de 

convívio e lazer; 

- Promover a prática 

desportiva e hábitos de vida 

saudáveis; 

- Facilitar a integração das 

famílias na comunidade; 

- Capacitar as famílias para 

que se tornem agentes mais 

ativos e colaborativos na 

comunidade. 

Outubro 

- Material de 

divulgação  

- Reforços 

alimentares 

- T-shirts 

alusivas à 

atividade 

500€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Famílias 

Comunidade  

Parceiros 

Dia Europeu da 
Alimentação e 

da Cozinha 
Saudáveis 

- Encorajar uma 

alimentação 

saudável nas 

famílias 

- Travar o crescimento da 

obesidade infantil; 

- Estabelecer hábitos de vida 

e alimentação saudáveis; 

- Promover competências de 

gestão doméstica. 

Novembro 

- Vídeos de 

sensibilização 

- Computador 

portátil 

- Projetor 

- Alimentos 

- Cozinha 

equipada 

75€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Famílias 

Parceiros 
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Prevenção da 
Violência 

Doméstica 
(ação de 

sensibilização) 

- Consciencializar 

para o problema 

e para a 

prevenção da 

violência 

doméstica 

- Alertar a comunidade para 

os vários tipos de violência 

doméstica; 

- Consciencializar a 

comunidade para os serviços 

a que podem recorrer, e para 

a moldura penal na qual o 

crime se encontra 

enquadrado. 

Novembro 

- Estrutura para 

a sessão 

- Material de 

divulgação 

- Computador 

portátil 

- Projetor 

200€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Comunidade  

Parceiros 

1º Aniversário 
CAFAP 

- Comemorar o 

aniversário da 

Resposta Social 

- Apresentação pública da 

intervenção do CAFAP e dos 

resultados obtidos ao longo 

do ano. 

Dezembro 

- Material de 

divulgação 

- Computador 

portátil 

- Projetor 

- Coffee break 

- Oferta alusiva 

ao aniversário 

150€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Comunidade  

Parceiros 

Celebração do 
Natal 

- Comemorar a 

época Natalícia 

- Promover momentos de 

convívio, lazer e partilha; 

- Fortalecer laços/interações 

familiares; 

- Partilha de vivências entre 

famílias. 

Dezembro 

- Material de 

decoração 

- Lembrança da 

família 

100€ 

Equipa 

Técnica do 

CAFAP 

Famílias 

 

Orçamento previsional: 7335€ 

 

Salientar que dada a natureza dinâmica desta resposta social, o encaminhamento de novas situações e 

as alterações nos agregados familiares acompanhados pelo CAFAP, considera-se que este plano de 

atividades pressupõe alguma flexibilidade, quer na inclusão de novas atividades, quer nas alterações 

que possam surgir às atividades já planeadas, de acordo com as necessidades e expectativas de todos 

os intervenientes, após reflexão interna da Equipa do CAFAP. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo analisar os resultados e apresentar as principais 

conclusões da aplicação do questionário de avaliação da satisfação dos utentes, referente ao 

ano de 2019, do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), do Centro Juvenil 

de S. José (CJSJ). O mesmo engloba a avaliação de 28 questões, respondidas por 38 Famílias. As 

questões encontram-se divididas por sete categorias: i) localização, instalações e equipamentos; 

ii) atividades; iii) perspetivas futuras; iv) privacidade e confidencialidade; v) regras de 

funcionamento; vi) colaboradores, e por fim, vii) qualidade. 

O presente relatório foi realizado para que as conclusões/interpretações obtidas sejam 

encaradas como uma potencializadora forma de melhorar o desempenho organizacional, com 

a finalidade de realçar boas práticas de trabalho.  

 

P1. O Centro Juvenil de S. José está bem localizado. 

P2. O Centro Juvenil de S. José está em bom estado de conservação. 

P3. O Centro Juvenil de S. José está em boas condições, limpo e arrumado. 

P4. Os espaços do Centro Juvenil de S. José são acolhedores e confortáveis. 

P5. Os espaços comuns dos clientes estão de acordo com o meu gosto. 

P6. Os brinquedos e materiais estão em bom estado e adequados ao meu gosto. 

P7. Estão asseguradas as condições de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de 
S. José. 

P8. No Centro Juvenil de S. José perguntam-me sobre as atividades que quero fazer. 

P9. Estou satisfeito com as atividades organizadas pelo Centro Juvenil de S. José. 

P10. Conversam comigo sobre o meu futuro depois de deixar de ser acompanhado pelo 
Centro Juvenil de S. José. 

P11. Gosto daquilo que me dizem sobre o meu futuro e penso que é o melhor pra mim. 

P12. Os meus assuntos e documentos pessoais são objeto de confidencialidade. 

P13. Os colaboradores aparentam estar satisfeitos com o seu trabalho. 

P14. Os colaboradores tratam de forma adequada os clientes. 

P15. Os colaboradores têm um perfil adequado ao desempenho das suas funções. 

P16. Estou satisfeito com os horários das atividades diárias. 
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P17. Conheço as regras do Centro Juvenil de S. José. 

P18. As regras estão afixadas num local próprio e à vista de todos. 

P19. O(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) do Centro Juvenil de S. José está sempre 
disponível/contactável. 

P20. Sei a quem me dirigir quando necessito de alguma informação. 

P21. Posso contar com a ajuda do Centro Juvenil de S. José para a resolução de problemas. 

P22. Se tenho algum problema sei que o Centro Juvenil de S. José me ajuda a resolvê-lo. 

P23. Os colaboradores ouvem-me com atenção. 

P24. Os colaboradores estão sempre prontos a ajudar-me. 

P25. Posso falar com o(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) para demonstrar insatisfação. 

P26. Sempre que tenho alguma reclamação é dada uma resposta/solução. 

P27. Sou bem tratado pelos colaboradores. 

P28. Considerando todos os aspetos, estou satisfeito com o Centro Juvenil de S. José. 

 

Legenda: 

               Localização, Instalações e Equipamentos 

               Atividades 

               Perspetivas Futuras 

               Privacidade e Confidencialidade 

               Regras de Funcionamento 

               Colaboradores  

               Qualidade 
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I – LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 

Gráfico 1 - Localização, Instalações e Equipamentos 

As questões com maior percentagem de “Concordo Totalmente” foram as questões 3 (“O Centro 

Juvenil de S. José está em boas condições, limpo e arrumado.”) e 4 (“Os espaços do Centro Juvenil 

de S. José são acolhedores e confortáveis.”), que remetem para as condições das instalações do 

CJSJ, perfazendo um total de 39,47% dos inquiridos. 

A questão 2 é a que apresenta maior percentagem de respostas “Concordo”, correspondendo a 

78,95% do total, que corresponde ao “bom estado de conservação” do CJSJ. 

Contrariamente, a maior percentagem “Discordo”, incide nas questões 4 (“Os espaços do Centro 

Juvenil de S. José são acolhedores e confortáveis.”), e 7 (“Estão asseguradas as condições de 

acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. José.”), correspondendo cada uma, a 

2,63% do total.  
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II - ATIVIDADES 

 

Gráfico 2 - Atividades 

No que concerne às Atividades do CAFAP, na questão 8 (“No Centro Juvenil de S. José perguntam-

me sobre as atividades que quero fazer”), as categorias que mais se destacaram foram: “Não 

Concordo nem Discordo” com 47,37% das respostas, e “Concordo” logo a seguir com 36,84%.  

A questão número 9 (“Estou satisfeito com as atividades organizadas pelo Centro Juvenil de S. 

José”) conta com duas categorias que merecem relevância: “Não concordo nem Discordo” com 

42,11%, e “Concordo” com 39,47%. 

Por fim, na questão 16 (“Estou satisfeito com os horários das atividades diárias”) a categoria que 

mais se destaca é “Concordo” com 55,26% das respostas. 
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III – PERSPETIVAS FUTURAS 

 

Gráfico 3 - Perspetivas Futuras 

Relativamente às Perspetivas Futuras, na questão 10 (“Conversam comigo sobre o meu futuro 

depois de deixar de ser acompanhado pelo Centro Juvenil de S. José”) existem duas categorias 

que estão igualadas em termos de resposta: “Não Concordo nem Discordo” e “Concordo” com 

39,47%.  

No que diz respeito à questão 11 (“Gosto daquilo que me dizem sobre o meu futuro e penso que 

é o melhor para mim”) a categoria que mais se destaca é “Não concordo nem Discordo” com 

44,74% das respostas. Seguidamente, temos a categoria “Concordo”, que é importante 

salientar, pois conta com 36,84% das respostas, ou seja, apresenta também com uma elevada 

percentagem. 
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IV – PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE 

 

Gráfico 4 - Privacidade e Confidencialidade 

No que concerne à Privacidade e Confidencialidade, na questão 12 (“Os meus assuntos e 

documentos pessoais são objeto de confidencialidade”), verifica-se que nenhum participante 

avaliou negativamente a mesma. Assim, a resposta que mais se destaca corresponde a 

“Concordo” (73,68%), seguida da resposta “Concordo Totalmente” (21,05%).  
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V – REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

Gráfico 5 - Regras de Funcionamento 

Relativamente à categoria Regras de Funcionamento, foram realizadas 2 questões: “Conheço as 

regras de funcionamento do Centro Juvenil de S. José.” (questão 17) e, “As regras estão afixadas 

num local próprio e à vista de todos.” (questão 18). A questão 17 apresenta uma maior 

percentagem na resposta “Concordo” (47,37%) dos participantes. Na questão 18 verifica-se que 

os participantes responderam maioritariamente “Não sei”, com uma percentagem de 57,89%. 
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VI - COLABORADORES 

 

Gráfico 6 - Colaboradores 

Na categoria de Colaboradores, tendo em conta o gráfico, é possível concluir que os 

participantes responderam maioritariamente “Concordo” e “Concordo Totalmente”.  

As questões 14 (“Os colaboradores tratam de forma adequada os clientes.”), 15 (“Os 

colaboradores têm um perfil adequado ao desempenho das suas funções.”), 23 (“Os 

colaboradores ouvem-me com atenção.”) e 27 (“Sou bem tratado pelos colaboradores.”) 

apresentam uma maior percentagem na resposta “Concordo totalmente” variando entre 50% e 

57,89%. A questão 24 (“Os colaboradores estão sempre prontos a ajudar-me.”) apresenta uma 

percentagem de 57,89% na resposta “Concordo”. No que diz respeito à questão 13 (“Os 

colaboradores aparentam estar satisfeitos com o seu trabalho.”) as respostas “Concordo” e 

“Concordo Totalmente” foram as mais dadas pelos participantes, revelando uma percentagem 

de 47,37%. Relativamente à questão 19 (“O Diretor (a) / Coordenador (a) Técnico (a) do Centro 

Juvenil de S. José está sempre disponível / contactável.”), a mesma apresenta uma percentagem 

de 42,11% na resposta “Não sei”. 
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VII - QUALIDADE 

 

Gráfico 7 - Qualidade 

Nesta dimensão (Qualidade), destaca-se a resposta “Concordo”, que em todas as questões 

apresenta valores acima dos 40%, verificando-se que as percentagens mais elevadas encontram-

se nas questões: 28 (“Considerando todos os aspetos, estou satisfeito com o Centro Juvenil de S. 

José”) com 63,16%, seguindo-se as questões 20 (“Sei a quem me dirigir quando necessito de 

alguma informação”) e 22 (“Se tenho algum problema sei que o Centro Juvenil de S. José me 

ajuda a resolvê-lo”), ambas com 57,89%.  

 De igual forma, salientam-se as respostas “Concordo Totalmente”, situando-se a percentagem 

mais elevada na questão 20 (“Sei a quem me dirigir quando necessito de alguma informação”).  

Relativamente às questões 22 (“Se tenho algum problema sei que o Centro Juvenil de S. José me 

ajuda a resolvê-lo”), 25 (“Posso falar com o(a) Diretor(a) / Coordenador(a) Técnico(a) para 

demonstrar insatisfação”) e 26 (“Sempre que tenho alguma reclamação é dada uma resposta / 

solução”) realça-se também a resposta “Não sei”, apresentando as percentagens de 7,89%, 

34,21% e 26,32%, respetivamente. 
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CONCLUSÃO 

Como já foi referido anteriormente, o presente relatório analisa as respostas de 38 Famílias, 

relativamente à satisfação com o CAFAP do CJSJ S. José. 

 Realizada uma análise geral de todas as respostas obtidas ressalvamos que, 49,67% das Famílias 

reponderam “Concordo”, 27,67% responderam “Concordo Totalmente”, 12,18% “Não concordo 

nem discordo”, 8,97% deram a resposta “Não sei”, 1,32% dos Famílias responderam “Não se 

aplica”, 0,19% responderam “Discordo” e, não houve qualquer resposta de “Discordo 

totalmente”.  

 As questões 2 (“O Centro Juvenil de S. José está em bom estado de conservação.”) e 14 (“Os 

colaboradores tratam de forma adequada os clientes.”) revelam uma maior satisfação por parte 

das Famílias visto que a questão 2 apresenta uma percentagem de 78,95% de respostas 

“Concordo”, e a questão 14 exibe uma percentagem de 57,89% em respostas “Concordo 

Totalmente”. 

 Em contrapartida, a questão 18 (“As regras estão afixadas num local próprio e à vista de todos”) 

apresenta uma percentagem elevada de 57,89% na resposta “Não sei”.  

 Relativamente à insatisfação das Famílias, esta traduz-se nas questões 4 (“Os espaços do Centro 

Juvenil de S. José são acolhedores e confortáveis.”) e 18 (“As regras estão afixadas num local 

próprio e à vista de todos.”) com uma percentagem mínima de 2,63% na resposta “Discordo”. 

Estes resultados podem ter sido influenciados pelo facto de as novas instalações do CAFAP 

apenas terem sido inauguradas em dezembro de 2019, sendo que, até à data, o CAFAP 

funcionou em instalações provisórias.  

 Posto isto, é possível concluir que as Famílias acompanhadas pelo CAFAP do Centro Juvenil de 

S. José se encontram, maioritariamente, satisfeitas com as instalações, bem como com a equipa 

técnica. Apenas uma Família manifestou descontentamento em relação às instalações, e é 

também verificado descontentamento por parte de outra Família em relação ao local onde são 

afixadas as regras. É de salientar que um elevado número de Famílias não se encontra 

devidamente informada relativamente ao local onde são afixadas as regras, devendo ser feita 

uma reflexão de equipa acerca da comunicação e divulgação das mesmas. 

No geral, a percentagem de respostas "Não concordo nem discordo" foi de 12,12%, tendo-se 

verificado 129 respostas desta tipologia, num total de 1064 respostas. Assim, a resposta “Não 

concordo nem discordo” assumiu uma maior expressão nas seguintes questões: questão 8 (“No 
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Centro Juvenil de S. José perguntaram-me sobre as atividades que quero fazer”), com 47,37%; 

questão 9 (“Estou satisfeito com as atividades organizadas pelo Centro Juvenil de S. José”), com 

42,11%; questão 10 (“Conversam comigo sobre o meu futuro depois de deixar de ser 

acompanhado pelo Centro Juvenil de S. José”), com 39,47%; questão 11 (“Gosto daquilo que me 

dizem sobre o meu futuro e penso que é melhor para mim”), com 44,74%. Tendo em conta os 

resultados obtidos, reconhece-se a necessidade de possibilitar futuras propostas às Famílias 

para atividades que se pretendem realizar no Centro Juvenil de S. José, e, deste modo, aumentar 

o grau de satisfação face a essas atividades. Assim, deverão ser implementadas novas 

metodologias de envolvimento das Famílias, na tomada de decisão e/ou recolhas de opinião 

sobre as atividades a desenvolver ao longo do ano. Será importante, ainda, fazer-se uma 

reflexão sobre o futuro das Famílias que foram acompanhadas no CAFAP, após término do 

processo de acompanhamento 

Sendo que um dos principais objetivos da resposta social é a melhoria contínua quer do espaço 

físico, quer do desempenho da equipa técnica, para darmos uma resposta de qualidade aos N/ 

utentes, iremos implementar melhorias, primordialmente nos itens que obtiveram resultados 

menos positivos. Uma das sugestões para o ano de 2020, no que diz respeito ao Questionário 

de Satisfação do Utentes com o CAFAP, será o de procedermos à reformulação do referido 

documento de forma a torná-lo mais objetivo e direcionado para a população que 

acompanhamos.  
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