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SIGLAS 

 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

ADDHG – Associação da Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães 

CA – Casa de Acolhimento  

CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental  

CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações do Município de Guimarães, EM, Unipessoal, 

Lda. 

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 

ELI – Equipa Local de Intervenção 

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 as atividades foram 

desenvolvidas seguindo um plano de ação e intervenção, junto de 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 20201, 

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 2020 constitui-se de fulcral importância, uma vez que nos 

permite obter informação complementar acerca das ações executadas, possibilitando a melhoria contínua da 

intervenção, em função das expectativas e necessidades das famílias em acompanhamento, assim como, da 

comunidade envolvente.  

Neste sentido, a equipa do CAFAP procura reunir, semanalmente, para discussão e reflexão 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 respetiva avaliação, num relatório de atividades que é emitido à Tutela. 

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

acompanhamento, atividades desenvolvidas e principais resultados, avaliação dos serviços prestados, e dados 

financeiros. 

Referir que 2020 foi um ano atípico tendo em conta a situação pandémica que o Mundo atravessou, o que limitou 

a execução plena das atividades previstas no Plano Anual de Atividades 2020. Salientar que o acompanhamento e 

apoio às famílias continuaram a ser o foco da Resposta Social, mas em moldes ligeiramente diferentes, 

privilegiando-se, para este efeito, os canais digitais. No que diz respeito às atividades formativas da equipa, 

continuou-se a apostar no desenvolvimento e aprofundamento de competências. Com este investimento, no 

capital humano da Resposta Social, pretende-se que sejam dadas repostas cada vez mais eficazes, criativas e 

inovadoras, sustentadas pela ativação de experiências positivas que vão emergindo da relação da família com a 

equipa técnica.  

 

                                                

1 Consultar, na íntegra, o Plano Anual de Atividades 2020 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 (Creche Rosas Amorim Vieira - CRAV). 

Recentemente, em 2020, através da iniciativa Portugal Inovação Social, e no âmbito do Instrumento de 

Financiamento Parcerias para o Impacto, foi implementado o Projeto Family First – Home Sessions, com a 

duração de 36 meses. 

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. Por sua vez, 

a Visão é representada pela vontade de 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 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; 

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 2020, o CAFAP acompanhou um total de 95 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 do CAFAP do CJSJ, no decorrer do ano de 

2020. 

 

  
Gráfico 1 – Caracterização processual 

 

As famílias acompanhadas pelo CAFAP durante o ano de 2020 foram maioritariamente mandatadas (75%), ou 

seja, encaminhadas pela EMAT (29%), pelo Tribunal (24%), e pela CPCJ (22%). Os estabelecimentos de ensino 

também representam uma percentagem significativa dos encaminhamentos (17%), e de forma mais residual 

outras equipas (p.e. equipas de RSI).  

Foram vários os motivos apresentados por estas entidades para o encaminhamento das famílias. Através da 

análise do gráfico 1, podemos perceber que 19% das famílias foram sinalizadas devido ao comprometimento das 

competências parentais, 9% com pedidos de avaliação da capacidade parental, 7% devido a comportamentos de 

risco adotados pelos jovens, 6% por necessidade de (re)organização da vida familiar, e 5% devido a situações de 

negligência. Referir que muitos dos encaminhamentos enquadram-se na modalidade de Ponto de Encontro 

Familiar, com 19% das famílias a serem encaminhadas devido a situações de conflito interparental, 16% com o 

pedido de convívios supervisionados, e 8% das famílias foram sinalizadas com comprometimento dos vínculos 

afetivos.  
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Gráfico 2 – Caracterização das famílias 

 

A maioria das famílias acompanhadas pelo CAFAP, em 2020, caracterizavam-se como monoparentais (42%), 

seguida de famílias reconstituídas (26%). Maioritariamente, as famílias eram compostas por fratrias de um (33%) 

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

(18%). 

No que diz respeito ao grau de instrução académica dos cuidadores, a maioria (63%) apresenta baixos níveis de 

escolaridade, com níveis iguais ou inferiores ao 2º ciclo.  

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

trabalho (63%), enquanto 26% encontravam-se desempregados e 2% com empregos precários. Ressalvar ainda 

que cerca de 9% encontravam-se reformados. 

mailto:cafap@cjsj.pt


 
 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | E-mail: cafap@cjsj.pt 

8 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PRINCIPAIS RESULTADOS  

Para o alcance dos objetivos previstos no Plano Anual de Atividades de 2020, foram realizadas 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.  

Iremos começar por apresentar as atividades de promoção da Resposta Social, uma vez que as mesmas visam a 

promoção e disseminação do serviço desenvolvido pelo CAFAP. Seguidamente, daremos destaque às atividades 

relativas ao acompanhamento de processos familiares, as quais representam o trabalho central da Resposta 

Social (intervenção individualizada e específica). Posteriormente, serão apresentadas as ações desenvolvidas na 

comunidade, que se constituem como intervenção complementar e enriquecedora ao acompanhamento 

individual de processos familiares. Será efetuada uma avaliação, sempre que possível, do ponto de vista da 

equipa acerca da atividade. Por fim, serão apresentadas as ações de formação da equipa do CAFAP, cruciais no 

sentido de aumentar a eficiência dos recursos humanos. 

A maioria das atividades desenvolvidas ao longo do ano 2020 foram alvo de adaptações face ao inicialmente 

previsto, devido à pandemia de COVID-19. Por este motivo, acrescentar ainda que as atividades de carácter 

grupal, e que implicavam o contacto social e a aglomeração de pessoas não se concretizaram. 

O registo e avaliação das atividades desenvolvidas podem ser corroborados de diferentes modos. Os processos 

acompanhados podem ser validados através dos registos efetuados, que constam na base de dados interna e na 

informação processual. As restantes atividades estão documentadas através de registos fotográficos (consultar 

Anexo II), planos e registos das ações, fichas de avaliação e listas de participantes.  

Salientar que, ao longo deste ano, o CAFAP também acolheu e orientou a realização de 5 estágios curriculares, 

referentes à formação em Serviço Social, Educação Social, e Psicologia. Deste modo, algumas das atividades que 

serão seguidamente descritas contaram com a colaboração da equipa de estágio.  

De forma a adequar os serviços às necessidades sentidas pelas famílias, o CAFAP procede à avaliação da sua 

intervenção. Assim, foram delineados um conjunto de indicadores que permitem aferir se foi possível cumprir 

com os objetivos de trabalho propostos no Plano Anual de Atividades para 2020. Desta forma, apresentaremos 

sucintamente os resultados da referida avaliação. 

 

3.1. Promoção da Resposta Social 

Durante o ano de 2020, no sentido de divulgar e consolidar a Resposta Social no concelho de Guimarães, o CAFAP 

promoveu algumas ações de divulgação da Resposta Social, designadamente, estabelecimento de novas 

parcerias, lançamento da rubrica “Bons Pais, Bons Filhos”, e apresentação de resultados anuais do CAFAP. 

Neste sentido, foi oficializada a parceria com a ADDHG, através de Cerimónia de assinatura de Protocolo de 

Cooperação. Foi ainda estabelecida parceria com o Grupo Santiago, com a rubrica intitulada “Bons Pais, Bons 

Filhos”, dedicada à parentalidade positiva e às dinâmicas familiares. 

No que concerne à rubrica “Bons Pais, Bons Filhos”, a mesma foi lançada em Setembro de 2020, e consiste na 

publicação de artigos semanais, com o objetivo de ajudar as famílias a melhorar a dinâmica familiar, sensibilizar 
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para uma educação positiva, e divulgar iniciativas do CAFAP. No último quadrimestre de 2020, os artigos da 

rubrica publicados alcançaram 3.614 visualizações. 

Relativamente à apresentação dos resultados anuais da Resposta Social, em dezembro, foi divulgado nas redes 

sociais do CJSJ um poster com os resultados alcançadas ao longo deste ano, nas seguintes dimensões: fluxo 

processual, caracterização das famílias acompanhadas, caracterização processual, e outras atividades 

desenvolvidas. A publicação teve um alcance de 397 visualizações. 

 

3.2. Acompanhamento 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: 

i. Encaminhamento: recolha de informação sobre a situação da família, definição dos contornos do 

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

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

ii. 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, definição de estratégias de trabalho, e negociação de objetivos e procedimentos 

do processo de avaliação; 

iii. 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); 

iv. 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; 

v. 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, 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.  
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Não obstante, no ano 2020, a equipa teve de reajustar a sua intervenção, devido à pandemia de COVID-19. O 

acompanhamento realizado à distância, através de contactos telefónicos/ videochamadas, permitiu-nos dar 

continuidade à monitorização e intervenção familiar.  

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

distribuídas da seguinte forma: 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 2020 foram encaminhadas para acompanhamento no CAFAP 40 famílias, sendo que apenas 25 

destas (62,5%) foram alvo de acompanhamento. Das 40 famílias encaminhadas, 12 encontravam-se em lista de 

espera, e 2 foram encaminhadas para outros serviços, uma vez que a resposta CAFAP não era a mais adequada 

para as situações familiares referenciadas. 

Da totalidade das famílias acompanhadas, 20 processos familiares foram arquivados durante o ano de 2020, 

houve 25 entradas, 1 reentrada e 69 processos que transitaram do ano anterior. No total, o CAFAP acompanhou 

329 indivíduos, entre eles 194 adultos, e 135 crianças e jovens. 
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Gráfico 3 – Fluxo Processual 

 

O gráfico 3 espelha o fluxo processual ao longo do ano 2020. Podemos perceber que foram acompanhadas pelo 

CAFAP um média de 72 famílias por mês, nas diferentes modalidades de intervenção. Em cada modalidade, foram 

acompanhadas em média, por mês: 20 famílias na modalidade de Preservação Familiar, 22 famílias na 

modalidade de Reunificação Familiar, e 30 famílias na modalidade de Ponto de Encontro Familiar.  

Ressalvar que, no final de Dezembro de 2020, o CAFAP encontrava-se a acompanhar um total de 75 famílias, 

sendo que as modalidade de Preservação Familiar e Ponto de Encontro Familiar tinham a totalidade de vagas 

preenchidas, bem como uma lista de espera de 12 famílias. 
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O acompanhamento realizado pelo 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 4, em 2020 verificaram-se encaminhamentos na maioria dos meses, tendo a maior 

incidência ocorrido no 2º semestre, após o desconfinamento referente à pandemia de COVID-19.  

Durante o ano 2020, verificou-se que a maioria dos processos encontravam-se na fase de intervenção, uma vez 

que transitaram do ano 2019. 

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 não integraram todos a fase de acolhimento, uma vez que 

se encontravam em lista de espera.  

  

 
Gráfico 5 – Contexto de intervenção 
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A maioria dos contactos com as famílias foi em contexto de gabinete no CAFAP (41%), acrescido de 1% em 

gabinete externo. Em 2020 destacamos um elevado número de contactos sumários por telefone/email (42%) e 

através de meios digitais (10%). Os contactos sumários tiveram como objetivo o esclarecimento e discussão de 

questões breves e/ou agendamento de sessões. Os contactos através de meios digitais correspondem a sessões 

familiares, realizadas por videochamada. As sessões em contacto domiciliário correspondem apenas a 6% dos 

contactos com as famílias. 

Ressalvar que a situação pandémica limitou os contactos presenciais em gabinete, e sobretudo a realização de 

intervenções no domicílio. Note-se ainda, que para 41,2% 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 RGPTC). 

 

 
Gráfico 6 – Serviços prestados 

 

Durante o ano de 2020 foram realizados 133 atendimentos sociais, 52 acompanhamentos no domícilio, 80 

sessões à distância, 3 sessões de mediação familar, 61 sessões de acompanhamento psicológico e 99 sessões de 

Ponto de Encontro Familiar. Perante estes dados, podemos concluir que as famílias estiveram presentes em mais 

de 60% das sessões agendadas. 

Ressalvar que a pandemia de COVID-19 limitou, em alguns momentos, a concretização das sessões agendadas, 

devido às medidas preventidas. 

No acompanhamento realizado, e tendo por base uma relação colaborativa, são identificadas as principais 

necessidades de cada agregado familiar. 
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Gráfico 7 – Necessidades identificadas 

 

Através da análise do gráfico 7, destacamos como principais necessidades a intervenção na capacidade parental 

(26%) e nas dinâmicas familiares (26%), seguida da gestão de conflitos (18%) e do reestabelecimento de vínculos 

afetivos (18%).  

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 mandatadas), 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 competências parentais, nas dinâmicas familiares 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 2020 foram remetidos 21 relatórios/informações sociais, e elaborados 82 PIAF’s. 

No que diz respeito aos PIAF’s, ressalvar que das 95 famílias acompanhadas ao longo de 2020, apenas foram 

elaborados 82 PIAF’s, uma vez que três famílias não se mostraram disponíveis para intervenção da nossa 

resposta, e 10 famílias encontravam-se ainda na 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 (31%), o 

convívios supervisionados (24%), e a intervenção em rede (20%) representam as principais formas de intervenção 

do CAFAP durante o ano 2020. 

A intervenção no âmbito do convívios supervisionados (24%), monitorização de transição (3%), mediação familiar 

(3%) e mediação de conflitos (2%) estão mais relacionadas com a intervenção promovida na modalidade de Ponto 

de Encontro Familiar, embora também tenham sido dinamizadas sessões de convívios supervisionados em 

processos de Reunificação Familiar.  

Por sua vez, a intervenção familiar (31%) e a intervenção individual (12%) 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 (20%) e o acompanhamento psicológico (5%) são transversais às diferentes modalidades 

de intervenção do serviço. 

Referir que, no âmbito da intervenção em rede, foram realizadas 56 reuniões de articulação com outros técnicos 

da comunidade. Estas reuniões de articulação foram realizadas 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 Guimarães, EMAT de Vizela, EMAT de Oliveira de Azeméis, EMAT da Póvoa Lanhoso, EMAT de 

Famalicão, EMAT de Fafe, Casas de Acolhimento Residencial, Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do 
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HSO, Estabelecimentos de Ensino do concelho, Escolas Profissionais do concelho, IPSS´s do concelho, CASFIG, 

equipas de RSI, e equipa de ELI do ACES do Alto Ave.  

Ressalvar ainda que, dada a situação pandémica que o Mundo atravessou, não foram realizadas ações de 

formação em grupo. 

No que diz respeito aos processos arquivados ao longo de 2020, o gráfico 9 ilustra os motivos da cessação do 

acompanhamento do CAFAP. 

 

 
Gráfico 9 – Motivos de cessação 

 

Através da análise do gráfico, é possível concluir que a maioria dos processos (48%) cessaram por questões 

diretamente relacionadas com as famílias: 29% por indisponibilidade da família para a intervenção,  14% por 

dropout, e 5% por opção da família. Ressalvar ainda que 33% dos processos cessaram por decisão judicial, 

sobretudo em processos de Ponto de Encontro Familiar. Acrescentar que 9% dos processos arquivaram após uma 

intervenção com resultados positivos, e 5% dos processos transitaram de modalidade, para uma modalidade mais 

adequada às suas reais necessidades.  

 

3.3.  Desenvolvimento de ações na comunidade 

A par do acompanhamento dos processos familiares anteriormente descrito, o Plano Anual de Atividades 2020 

previa 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. Não obstante, devido à pandemia de COVID-19, a maioria das 

atividades planeadas não foram concretizadas.  
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AÇÕES NA COMUNIDADE

Gráfico 10 – Ações na Comunidade 

 

Seguidamente, iremos apresentar as ações previstas e concretizadas, as ações previstas e não concretizadas, bem 

como as ações não previstas e concretizadas. 

 

3.3.1. Ações previstas e concretizadas 

3.3.1.1. Dia da Família 

Devido à situação pandémica, não foi possível dinamizar uma atividade presencial para celebrar o Dia da Família, 

no entanto, a equipa do CAFAP considerou que seria importante assinalar esta data, junto das famílias em 

acompanhamento. Esta atividade consistiu em solicitar a algumas famílias uma reflexão acerca de si próprias. 

Neste sentido, foi proposto a cada família construir um cartaz com alguns dos momentos em família, bem como 

acompanhada de uma reflexão sobre o que têm de melhor, e o que descobriram sobre si próprias nestes tempos 

de pandemia. Posteriormente, a equipa do CAFAP produziu um vídeo, que foi partilhado nas redes sociais do CJSJ. 

Principais resultados 

Foram convidadas para a atividade 12 famílias em acompanhamento, sendo que apenas seis aderiram ao convite 

da equipa (50%). Dos participantes ausentes, ressalvar que uma das famílias informou a equipa que estava com 

muita dificuldade na gestão do tempo, devido às aulas à distância dos filhos.  

Na avaliação realizada pela equipa, a atividade foi considerada como pertinente, tendo em conta os objetivos do 

CAFAP. O público-alvo correspondeu ao inicialmente previsto, mas o número de participantes foi abaixo do 

esperado, uma vez que 50% das famílias convidadas não aderiram à atividade proposta. Foi identificada como 

principal dificuldade motivar as famílias no período de confinamento a participar em atividades à distância. Como 

medidas adotadas para a superar, a equipa tentou sensibilizar as famílias para o objetivo da atividade. O 

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

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

participantes foi avaliada no nível 3, e as dimensões atividades desenvolvidas e perfil dos participantes no nível 

máximo. Ressalvar ainda que o vídeo partilhado nas redes sociais alcançou 2.000 visualizações. Em suma, 

considera-se que a ação decorreu acima das expectativas. 
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3.3.1.2. Celebração do 2º Aniversário do CAFAP 

De forma a assinalar o 2º aniversário, o CAFAP envolveu-se em duas atividades distintas, no dia 3 de Dezembro.  

Uma das atividades consistiu em assinalar o aniversário através de corte de bolo nas instalações do CAFAP, que 

contou com a presença de um número restrito de elementos, designadamente, colaboradores do CJSJ e Conselho 

de Administração. 

A segunda atividade consistiu em convidar algumas famílias acompanhadas ao longo do ano 2020, a dar o seu 

testemunho em áudio sobre a forma como o CAFAP mudou/melhorou as suas vidas, e a vida da sua família. Com 

base na recolha destes testemunhos, a equipa do CAFAP produziu um vídeo, que foi partilhado nas redes sociais 

do CJSJ nesta data. 

Principais resultados 

Foram convidadas para a atividade 10 famílias em acompanhamento no CAFAP, sendo que sete aderiram ao 

convite da equipa (70%). Dos participantes ausentes, uma das famílias informou a equipa que por questões 

técnicas não conseguiu efetivar a gravação, e uma família referiu não se sentir à vontade nesta partilha. 

Na avaliação realizada pela equipa, a atividade foi considerada como pertinente, tendo em conta os objetivos do 

CAFAP. O público-alvo correspondeu ao inicialmente previsto, mas o número de participantes foi abaixo do 

esperado, uma vez que três das famílias convidadas, não aderiram à atividade proposta. Foi identificada como 

principal dificuldade motivar as famílias a participar na atividade à distância. Como medidas tomadas para a 

superar, a equipa contactou as famílias atempada e regularmente para a participação na atividade, bem como 

tentou sensibilizar as famílias para o objetivo da mesma. O cumprimento dos objetivos da ação foi avaliado numa 

escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) em três dimensões: número de participantes, atividades desenvolvidas e perfil 

dos participantes. As dimensões número de participantes e perfil dos participantes foram avaliadas no nível 4, e a 

dimensão atividades desenvolvidas no nível máximo. Ressalvar ainda que o vídeo partilhado nas redes socias 

alcançou 1.400 visualizações. Em suma, considera-se que a ação decorreu acima das expectativas. 

 

3.3.1.3. Atividade de Natal 

Para celebrar o Natal, o CAFAP desenvolveu duas atividades distintas. 

Uma das atividades consistiu em criar um Postal de Natal, com uma mensagem da equipa do CAFAP, para enviar a 

todas as famílias em acompanhamento.  

A outra atividade consistiu em convidar algumas das famílias a fotografar diferentes momentos relacionados com 

a forma como vivem a época natalícia (p.e. momento de decoração da casa, construção da árvore de natal, 

simulação de ceia de natal). Posteriormente, a equipa do CAFAP produziu um vídeo, que foi partilhado nas redes 

sociais do CJSJ. 

Principais resultados 

Foram convidadas para a atividade 11 famílias em acompanhamento no CAFAP, tendo nove delas aderido ao 

convite da equipa (82%). Dos participantes ausentes, uma das famílias informou a equipa que não valorizavam 

muito a celebração do natal, pelo que não faria sentido participar na atividade. 
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Na avaliação realizada pela equipa, a atividade foi considerada como pertinente, tendo em conta os objetivos do 

CAFAP. O público-alvo correspondeu ao inicialmente previsto, mas o número de participantes foi abaixo do 

esperado, uma vez que duas das famílias convidadas, não aderiram à atividade proposta. Foi identificada como 

principal dificuldade motivar as famílias a participar em atividades à distância. Como medidas tomadas para a 

superar, a equipa contactou as famílias de forma atempada para as convidar a participar na atividade, e de forma 

regular para as relembrar e sensibilizar para o envio da sua participação na mesma. O cumprimento dos objetivos 

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

atividades desenvolvidas e perfil dos participantes. A dimensão número de participantes foi avaliada no nível 4, e 

as dimensões atividades desenvolvidas e perfil dos participantes no nível máximo. Ressalvar ainda que foram 

enviados 74 postais de natal às famílias em acompanhamento, e que o vídeo partilhado nas redes socias alcançou 

550 visualizações. Em suma, considera-se que a ação decorreu dentro das expectativas. 

 

3.3.2. Ações não concretizadas 

Para além das atividades acima descritas, o Plano de Atividade 2020 previa algumas atividades que não foram 

concretizadas, nomeadamente, Workshop de Alienação Parental, Workshop de Violência Interpessoal, Tertúlia “À 

conversa com os Pais”, Celebração do Dia do Pai, Celebração do Dia da Mãe, Celebração do Dia da Criança, 

Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, Prevenção da Violência Contra as Mulheres, e II Seminário “Família em 

Foco”. 

A situação pandémica que o Mundo atravessa limitou a possibilidade de dinamização de atividades presenciais, e 

que implicassem o contacto social e a aglomeração de pessoas. 

 

3.3.3. Ações não previstas e concretizadas 

Paralelamente às atividades descritas, a equipa envolveu-se ainda na concretização de duas atividades que não 

estavam inicialmente planeadas, as quais são descritas seguidamente. 

 

3.3.3.1. Carnaval 

Na sequência de donativo da empresa Transdev, a equipa do CAFAP ofereceu sete disfarces de Carnaval, a 

crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 8 anos de idade, de famílias em acompanhamento no CAFAP.  

 
3.3.3.2. Presentes de Natal 

Na sequência de donativo da empresa Bazar Desportivo, a equipa do CAFAP ofereceu presentes de natal a 27 

crianças e jovens com idades compreendidas entre os 3 e os 17 anos de idade, de famílias em acompanhamento 

no CAFAP. 

 

3.4. Formação da Equipa Técnica 

Em 2020, a equipa deu continuidade ao 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 oito sessões modulares de 
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Formação Teórica e quatro sessões de Acompanhamento e Supervisão de processos familiares do CAFAP. 

Salientar que, devido à pandemia de COVID-19, a partir de Março de 2020, todas as sessões foram dinamizadas à 

distância. 

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

seu trabalho com rigor científico, promovendo, concomitantemente, a discussão de 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 conceptualização dos casos que acompanha, orientando a prática 

profissional.  

Paralelamente, foram ainda frequentadas as seguintes formações: 

‒ Dois elementos da equipa frequentaram um workshop intitulado “Fortalecer Famílias: Intervenções 

baseadas na evidência e na liderança de pessoas”, promovida através de parceria entre a Associação 

Humanitária Mão Amiga e o Município de Albergaria-a-Velha, e dinamizada pela Doutora Cristina 

Nogueira da Fonseca, com duração de 6 horas; 

‒ Dois elementos da equipa frequentaram uma formação intitulada “Parentalidade na Adolescência: 

Programa Mais Família Mais Jovem, para líderes de Grupos de Pais dos 10 aos 17 anos”, promovida pela 

Psikontacto, com a duração de 18 horas, que permitiu à equipa ter acesso aos conteúdos programáticos e 

instrumentos/materiais de trabalho cientificamente validados; 

‒ Dois elementos da equipa frequentaram formação intitulada “Somos uma Família: Manual de Boas 

Práticas para Pais Divorciados”, promovida pela RedApple, com duração de 3 horas, que permitiu à 

equipa ter acesso aos conteúdos programáticos e instrumentos/materiais de trabalho cientificamente 

validados; 

‒ A equipa (4 elementos) frequentou uma formação intitulada "Como gerir as emoções dos doentes que 

estão em situação de isolamento", promovida pela Gestão, Tecnologia e Inovação SA (GTI), no âmbito do 

programa Adaptar Social + da UDIPSS de Braga, com duração de 4 horas; 

‒ A equipa participou em um Encontro intitulado “Grupo de Trabalho CAFAP – Modalidade Ponto de 

Encontro Familiar”, organizado pelo CAFAP “Raio de Sol” da Associação Humanitária Mão Amiga, em 

Albergaria-a-Velha. 

A Coordenadora da equipa do CAFAP frequentou ainda duas formações adicionais, designadamente: 

‒ “Gestão por Objetivos”, promovida pela ENTRAJUDA; 

‒ “Férias, faltas, descansos, licenças, horas extra, rotatividade e banco de horas”, promovida pela UDIPSS 

de Braga. 

 

4. AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 

Com o intuito de avaliar a qualidade do serviço prestado durante o ano de 2020 e de melhorar os aspetos menos 

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

permitiu obter um feedback acerca da perceção das famílias relativamente a: instalações, equipamentos e 

sinalética; fiabilidade, competências técnicas e responsabilidade; atendimento e comunicação; e satisfação geral. 

mailto:cafap@cjsj.pt


 
 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | E-mail: cafap@cjsj.pt 

20 

A análise dos dados resultantes da aplicação do questionário revelaram que a maioria das famílias estão 

satisfeitas com os serviços do CAFAP do CJSJ, e que recomendariam os mesmos (consultar Anexo III). 

 

5. DADOS FINANCEIROS 

O Plano Anual de Atividades prevê o orçamento a alocar a cada atividade programada no decorrer do ano 2020. 

No final do ano é elaborado relatório de contas, no qual se espelha os valores previsionais, os valores gastos e os 

valores remanescentes (consultar Anexo IV). 

 

6. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2021 

Para o ano de 2021, no sentido de uniformizar a linguagem e a comunicação, quer internamente, quer para o 

exterior do CJSJ, foi elaborado um Plano Anual de Atividades transversal a todas as respostas sociais/projetos da 

IPSS (consultar Anexo V). 
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NOTAS FINAIS  
 

O presente Relatório de Avaliação de Atividades constitui-se como um instrumento relevante de registo e de 

avaliação das atividades realizadas. Todos os registos sintetizam o trabalho executado, ainda que com menos 

atividades dinamizadas, tendo em conta a situação pandémica que nos reduziu, sobretudo, o contacto presencial 

no desenvolvimento de ações junto da comunidade. Ressalvar ainda que, mesmo com as limitações apresentadas 

neste ano atípico, o acompanhamento/monitorização e intervenção com o nosso público-alvo foi cumprido. 

Acrescentar que, analisando a média de famílias acompanhadas nos últimos dois anos, podemos concluir que em 

2020 o CAFAP acompanhou mais 19,44% de famílias, comparativamente ao ano 2019. Esta observação permite-

nos dizer que a Resposta Social se torna, por si só, um contexto de relevante importância para as entidades 

referenciadoras com competência em matéria de infância e juventude, designadamente: Tribunais de Família e 

Menores, Equipas Tutelares Cíveis, Equipa Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais e Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Guimarães.  

O CAFAP tem como principal foco o apoio e desenvolvimento de competências no exercício de uma parentalidade 

positiva, com o objetivo de ativar as forças familiares e atenuar/dissipar as vulnerabilidades diagnosticadas 

através de uma avaliação do funcionamento familiar. A construção de leituras e reflexões integradas, sobre os 

problemas e restrições que afetam a vida familiar pretendem criar um processo de co-colaboração entre a 

equipa/famílias, de modo a facilitar o processo de mudança tendo em conta as visões preferidas das mesmas. 

A intervenção com as famílias pauta-se por um trabalho complexo e em constante mudança, dadas as 

transformações sociais que vão ocorrendo ao longo do tempo. 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.  

No ano a que se reporta o Relatório de Avaliação de Atividades, o CAFAP teve que se reajustar à realidade atípica 

em que vivemos, pelo que os moldes de acompanhamento e intervenção foram, também, readaptados. Neste 

sentido ressalvamos que: i) de janeiro a meados de março de 2020 o regime de acompanhamento/intervenção 

decorreu nos moldes do ano transato – contexto de gabinete e em contexto de domicílio; ii) da segunda quinzena 

de março a finais de maio o trabalho do CAFAP foi realizado através dos meios digitais – videochamadas, 

contactos telefónicos e reuniões através de plataformas digitais, devido ao regime de confinamento obrigatório 

decretado pelo Estado Português; iii) de junho a dezembro a equipa voltou a trabalhar em regime presencial, 

sendo que a partir de outubro foram acauteladas novas medidas de segurança – devido à 2ª vaga de COVID-19 – 

nomeadamente: horários em espelho, utilização de equipamentos de proteção individual, higienização dos 

espaços físicos após cada sessão. Ressalvar que temos privilegiado as sessões telefónicas/videochamadas na 

intervenção com as famílias, sempre que possível, à exceção das visitas supervisionadas que, a partir de junho 

foram retomadas em regime presencial, e visitas domiciliárias em situações que a equipa e a entidade 

encaminhadora consideram ser importantes e urgentes.  

No que diz respeito ao desenvolvimento de atividades voltadas para a comunidade, a maioria das ações não 

foram realizadas, embora estivessem programadas, devido à situação pandémica.  
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No entanto, conseguimos realizar 3 atividades programadas, através dos meios digitais: i) Dia da Família; ii) 

Celebração do 2º Aniversario do CAFAP e, iii) Atividade de Natal. Realizamos ainda duas atividades não 

programadas: i) Carnaval e, ii) Presentes de Natal.  

No que diz respeito à Formação da Equipa Técnica, continuamos a frequentar o curso MAIFI – “Modelo de 

Avaliação e Intervenção Familiar Integrada”, com a Doutora Ana Teixeira de Melo – Investigadora do CES da 

Universidade de Coimbra. Adicionalmente, o CAFAP reforçou a formação da equipa, de modo a aumentar a 

eficiência dos recursos humanos, através da participação em ações de formação diferenciadas, na área da 

intervenção familiar. Paralelamente, apostou-se na formação específica da coordenadora técnica da equipa. 

O Mundo foi tomado de assalto por uma doença terrível: COVID-19. A adaptação à nova realidade motivou 

muitas mudanças no nosso quotidiano social, profissional e pessoal, nomeadamente o distanciamento social, o 

uso de máscaras, e diversas restrições para as quais não estávamos preparados. 

Num ano tão diferente para todos nós, destacamos a palavra Resiliência. Resiliência pessoal e profissional. 

Resiliência das famílias com quem trabalhamos. Continuamos a acreditar que a nossa equipa é um recurso 

conciliador de mudança, com um objetivo comum: A Família.  
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Guimarães, 19 de março de 2021 

Relatório de atividades elaborado por: 

A Coordenadora Técnica do CAFAP  

__________________________________________ 
(Dra. Carla Oliveira) 

O Diretor Executivo do Centro Juvenil de S. José  

__________________________________________ 
(Dr. Tiago Borges)
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ANEXO I 
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020 
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Imagem 1- Assinatura de Protocolo de Cooperação ADDHG 

 

 
Imagem 2 – Carnaval 
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Imagem 3 – Dia da Família 
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Imagem 4 – Celebração do 2º Aniversário 

 

 
Imagem 5 – Apresentação de Resultados Anuais 

 
Imagem 6 – Atividade de Natal   
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ANEXO III 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS UTENTES 
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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 2020, do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), do Centro Juvenil 

de S. José (CJSJ). O mesmo engloba a avaliação de 35 questões (ver anexo) respondidas por 62 

Famílias. As questões encontram-se agrupadas em quatro categorias: 

(i) Localização, Instalações e Equipamentos;  

(ii) Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade;  

(iii) Atendimento e Comunicação;  

(iv) Satisfação Geral.  

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

encaradas como potencializadoras de melhoria do desempenho organizacional, com a 

finalidade de realçar boas práticas de trabalho.  

 

        

 

  

mailto:cafap@cjsj.pt


                                                                                               

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | E-mail: cafap@cjsj.pt 

 
Página 5 de 15 

RESULTADOS 

No total das respostas do questionário, 28,25% dos inquiridos correspondem “Concordo 

Totalmente”, 45,80% “Concordo”, 3,32% “Não concordo nem discordo”, 2,05% “Discordo”, 

0,15% “Discordo Totalmente”, 13,44% “Não sei” e 6,99% “Não se aplica”.  

De seguida, encontra-se uma análise mais detalhada das respostas do questionário, em 

função das variáveis que determinam o grau de satisfação das famílias que são acompanhadas 

pelo CAFAP do CJSJ.  

 

I – INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA 

 

    Gráfico 1 Instalações, Equipamentos e Sinalética 

  As percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, Equipamentos e 

Sinalética” podem ser observadas no gráfico 1. Assim, verifica-se que aproximadamente 26% 

das respostas a esta variável correspondem a “Concordo Totalmente”, 48% a “Concordo”. A 

opção “Discordo” obteve 2,55% das respostas e a categoria “Não concordo nem discordo” 

obteve um valor de 1,48% de respostas. Da mesma forma, aproximadamente cerca de 17% de 

respostas correspondeu a “Não sei” e 4,03% a “Não se aplica”. Nenhuma questão nesta variável 

teve como resposta a opção “Discordo Totalmente”.  
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  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.”), 9 (“O Centro Juvenil 

de S. José assegura a nossa privacidade e individualidade.”) e a 12 (“Existe um espaço próprio 

para receber as famílias/encarregados de educação/amigos, que garanta a nossa 

privacidade.”), que remetem para as condições das instalações e privacidade do CJSJ, 

perfazendo um total de 48,9%, 38,71% e 41,94% dos inquiridos, respetivamente. 

  As questões 1 (“O Centro Juvenil de S. José está bem localizado.”) e 2 (“O Centro 

Juvenil de S. José está em bom estado de conservação.”) foram as que apresentaram maior 

percentagem de respostas “Concordo”, correspondendo a 64,52% e 66,13%, respetivamente. 

Contrariamente, a maior percentagem “Discordo”, incidiu na questão 7 (“Estão 

asseguradas as condições de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. José.”), 

perfazendo um total de 14,52% de respostas a essa questão.  

 

 

II – FIABILIDADE, COMPETÊNCIA TÉCNICA E RESPONSABILIDADE 

 

                        Gráfico 2 Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade 

  As percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, Competência 

Técnica e Responsabilidade” podem ser observadas no gráfico 2. Assim, verifica-se que 

aproximadamente 44% das respostas a esta variável correspondem a “Concordo”, 32% a 
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“Concordo Totalmente” e 5,65% a “Não concordo, nem discordo”. A opção “Discordo” obteve 

1,21% de respostas e “Discordo Totalmente” 0,13% do total de respostas nesta variável.  Por seu 

turno, a opção “Não sei” perfez um total de 7,5% de respostas e “Não se aplica” a 9,3%.  

  As questões 18 (“Os colaboradores tratam de forma adequada os seus utentes.”) e 

19 (“Os colaboradores têm um perfil adequado ao desempenho das suas funções.”) foram as 

questões que mais se destacaram pela positiva, com 51,6% e 53,2%, respetivamente, de 

respostas “Concordo Totalmente”. No entanto, a questão 18 embora tenha sido das questões 

que mais se destacou pela satisfação, foi também a questão que obteve maior 

descontentamento com 1,61% de respostas na categoria “Discordo Totalmente”. Da mesma 

forma, a questão 15 (“Estou satisfeito/a com as refeições fornecidas no Centro Juvenil de S. 

José.”) foi a que obteve maior percentagem de respostas na categoria “Não sei” com 17,4% e, 

na categoria “Não se aplica” com 75,8% de respostas a esta questão.   

 Por seu turno, as questões 20 (“Estou satisfeito/a com os horários das atividades 

diárias/sessões agendadas.”) e 21 (“O Centro Juvenil de S. José promove autonomia na 

realização das atividades.”) obtiveram as maiores percentagens de “Concordo” perfazendo 

respetivamente 66,1% e 58,1% de respostas. Contrariamente, as questões 16 (“Os assuntos e 

documentos pessoais são objeto de confidencialidade.”) e 24 (“O Centro Juvenil de S. José 

respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro para mim/minha família/meu educando.”) 

foram as que obtiveram maior percentagem de respostas “Discordo” pelos utentes, nesta 

variável. Por fim, a opção “Não sei” foi igualmente elevada nas questões 7 (“Estão asseguradas 

as condições de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. José.”) com 11,4% de 

respostas.   
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III – ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

 

Gráfico 3 Atendimento e Comunicação 

As percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e Comunicação” 

podem ser observadas no gráfico 3. Assim, verifica-se que, relativamente a esta variável, 

aproximadamente 44% das respostas correspondem a “Concordo”, 24% a “Concordo 

Totalmente” e 3% a “Não concordo, nem discordo”. A opção “Discordo” obteve 2,4% de 

respostas e “Discordo Totalmente” 0,4% do total de respostas nesta variável. Por sua vez, a 

opção “Não sei” perfez um total de 17,5% de respostas e “Não se aplica” a 9%.  

 A questão 29 (“Os colaboradores ouvem-me com atenção estão sempre prontos para me 

ajudar.”) foi a que obteve maior satisfação, com 45,2% de respostas “Concordo Totalmente” e, 

ao mesmo tempo, foi a questão com maior percentagem de respostas “Não concordo, nem 

discordo” desta variável. Do mesmo modo, a questão 25 (“Conheço as regras do Centro Juvenil 

de S. José.”) foi a questão com mais percentagem de resposta “Concordo”, num total de 66,1%, 

e, simultaneamente, foi a questão com maior desagrado, perfazendo um total de 3,2% de 

“Discordo Totalmente”.  

Esta variável foi a que obteve maior descontentamento por parte dos inquiridos, 

nomeadamente com maior percentagens de respostas da categoria “Discordo”, sendo as 

questões 28 (“Posso contar com a ajuda do Centro Juvenil de S. José para a resolução de 

problemas.”) e 31 (“Sempre que tenho alguma reclamação é dada uma resposta/solução.”) 

ambas com 4,5% das respostas, seguidas das questões 30 (“Posso falar com o(a) 

Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico para demonstrar insatisfação.”) e 32 (“Não me é feito 
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qualquer impedimento na comunicação com o meu educando/ família/ amigo.”) ambas com 

3,2% das respostas.   

 

 

IV – SATISFAÇÃO GERAL 

 

 

Gráfico 4 Satisfação Geral-Questão 33 

As percentagens das respostas à questão 33 (“Considerando todos os aspetos, estou 

satisfeito com o Centro Juvenil de S. José”) da variável “Satisfação Geral” podem ser observadas 

no gráfico 4. Assim, verifica-se que, globalmente, os utentes se consideram satisfeitos com os 

serviços prestados pelo CAFAP do CJSJ. Posto isto, a resposta que mais se destaca corresponde 

a “Concordo” (53,23%), seguida da resposta “Concordo Totalmente” (40,32%).  
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Gráfico 5 Satisfação Geral- Questões 34 e 35 

   As percentagens das respostas às questões dicotómicas que compõem a variável 

“Satisfação Geral” podem ser observadas no gráfico 5. Assim, verificamos que relativamente à 

questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo o Centro Juvenil de S. José.”) 93,55% das famílias 

respondeu “Sim” e 6,45% responderam “Não” o que significa que 58 das 62 famílias inquiridas 

recomendariam o CJSJ. No que concerne à questão 35 (“Se tivesse possibilidade mudaria de 

instituição.”) 8,06% dos utentes respondeu “Sim” enquanto que 91,94% respondeu “Não”, ou 

seja, apenas 5 das 62 famílias, que responderam ao questionário, mudariam se houvesse 

possibilidade, ao passo que 57 continuariam no CJSJ.  

 

 

  

93,55

8,066,45

91,94

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

P34 P35

SATISFAÇÃO GERAL

SIM NÃO

mailto:cafap@cjsj.pt


                                                                                               

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | E-mail: cafap@cjsj.pt 

 
Página 11 de 15 

CONCLUSÃO 

Como já foi referido anteriormente, o presente relatório analisa as respostas de 62 

Famílias, relativamente à satisfação com o CAFAP do CJSJ. Realizada uma análise geral de todas 

as respostas obtidas ressalvamos que, 45,80% das Famílias responderam “Concordo”, 28,25% 

responderam “Concordo Totalmente”, 13,44% deram a resposta “Não sei”, 6,99% dos Famílias 

responderam “Não se aplica”, 3,32% “Não concordo nem discordo”, 2,05% responderam 

“Discordo” e, finalmente, 0,15% “Discordo Totalmente”. Através desta análise podemos afirmar 

que de um modo global os utentes acompanhados pelo CAFAP do CJSJ se encontram satisfeitos.  

As questões referentes à competência técnica foram as que revelaram maior 

contentamento pelas Famílias, nomeadamente nas questões 18 (“Os colaboradores tratam de 

forma adequada os seus utentes.”) sendo respondida com “Concordo Totalmente” por 32 das 

Famílias e questão 19 (“Os colaboradores têm um perfil adequado ao desempenho das suas 

funções.”) respondida com a mesma categoria por 33 Famílias. Contudo, existe uma Família que, 

relativamente à questão 18 optou pela categoria “Discordo Totalmente”. Do mesmo modo, as 

questões referentes à localização, questão 1 (“O Centro Juvenil de S. José está bem localizado.”), 

e estado de conservação do CJSJ, questão 2 (“O Centro Juvenil de S. José está em bom estado de 

conservação.”), revelaram igualmente grande satisfação pelas Famílias, sendo respondidas com 

“Concordo” por 40 e 41 Famílias, respetivamente. A questão 25 (“Conheço as regras do Centro 

Juvenil de S. José.”) também mostrou agrado, sendo respondida com “Concordo” por 41 das 

Famílias, no entanto, 2 Famílias responderam a esta questão com “Discordo Totalmente” e 7 

Famílias responderam “Não sei”. Por seu turno, a questão 11 (“No Centro Juvenil de S. José existe 

um espaço destinado à divulgação das atividades, das regras e das normas de procedimento”) 

obteve 38% de respostas “Não sei” correspondendo a 24 Famílias. Desta forma, é possível aferir 

que no que concerne às regras de funcionamento, tanto sobre as regras quanto ao local onde 

estas se encontram afixadas, as Famílias não se encontram devidamente informadas, devendo 

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

  No que respeita ao desagrado manifestado pelos inquiridos este encontra-se mais 

evidente na questão 7 (“Estão asseguradas as condições de acessibilidade dentro do edifício do 

Centro Juvenil de S. José.”) sendo respondido com “Discordo” por 9 Famílias. No entanto, 

ressalva-se o facto do CJSJ estar já a desencadear obras no sentido de melhorar as condições de 

acessibilidade.  
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Em contrapartida, as questões 26 (“O(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) do Centro 

Juvenil de S. José está sempre disponível/contactável.”) e 30 (“Posso falar com o(a) 

Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico para demonstrar insatisfação.”) foram as questões que 

evidenciaram maior desconhecimento pelas Famílias do CAFAP, sendo ambas respondidas pela 

categoria “Não sei” por 26 Famílias. Posto isto, seria importante reforçar junto das Famílias que 

o Diretor (a)/Coordenador (a) Técnico se encontra disponível para ouvir, auxiliar e ajudar as 

Famílias em todas as questões. Por outro lado, as questões relativas às atividades, 

nomeadamente a questão 13 (“O Centro Juvenil de S. José envolve-me nas atividades que 

realiza.”) e 14 (“Estou satisfeito/a com as atividades organizadas pelo Centro Juvenil de S. José.”) 

foram as que mostraram maior percentagem de respostas “Não concordo, nem discordo”, 

evidenciando-se como as questões nas quais os utentes revelam menor opinião. Assim sendo, 

deverão ser implementadas novas metodologias de envolvimento das Famílias, na tomada de 

decisão e/ou recolha de opinião sobre as atividades a desenvolver ao longo do ano. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cafap@cjsj.pt


_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | E-mail: cafap@cjsj.pt 

Página 13 de 15 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a colaboração de todas as Famílias que se disponibilizaram a dar a sua opinião 

sobre a qualidade dos serviços prestados pelo CAFAP. Com este contributo acreditamos ser 

possível continuar a melhorar a qualidade dos N/ serviços e a corresponder às expectativas, do 

Diretor Executivo e do Conselho de Administração do Centro Juvenil de S. José, bem como às 

expectativas das Famílias alvo do N/ acompanhamento. 

Guimarães, 11 de março de 2021 

A Coordenadora Técnica do CAFAP 

___________________________________ 

(Dr.ª Carla Oliveira) 

Diretor Executivo do CJSJ 

_______________________________ 

(Dr. Tiago Borges) 

mailto:cafap@cjsj.pt


                                                                                               

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | E-mail: cafap@cjsj.pt 

 
Página 14 de 15 

ANEXOS 

 

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: As instalações do Centro Juvenil de S. José são acolhedoras e confortáveis. 
P5: As instalações do Centro Juvenil de S. José estão decoradas e são atrativas. 
P6: Os brinquedos e materiais estão em bom estado e são adequados. 
P7: Estão asseguradas as condições de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. 
José. 
P8: As viaturas do Centro Juvenil de S. José usadas para o transporte dos utentes estão limpas e 
em bom estado de conservação. 
P9: O Centro Juvenil de S. José assegura a nossa privacidade e individualidade.  
P10: No Centro Juvenil de S. José existem extintores e estão bem visíveis. 
P11: No Centro Juvenil de S. José existe um espaço destinado à divulgação das atividades, das 
regras e das normas de procedimento 
P12: Existe um espaço próprio para receber as famílias/encarregados de educação/amigos, que 
garante a privacidade necessária. 
P13: O Centro Juvenil de S. José envolve-me nas atividades que realiza. 
P14: Estou satisfeito/a com as atividades organizadas pelo Centro Juvenil de S. José. 
P15: Estou satisfeito/a com as refeições fornecidas no Centro Juvenil de S. José. 
P16: Os assuntos e documentos pessoais são objeto de confidencialidade. 
P17: Os colaboradores aparentam estar satisfeitos com o seu trabalho. 
P18: Os colaboradores tratam de forma adequada os seus utentes.  
P19: Os colaboradores têm um perfil adequado ao desempenho das suas funções. 
P20: Estou satisfeito/a com os horários das atividades diárias/sessões agendadas. 
P21: O Centro Juvenil de S. José promove autonomia na realização das atividades. 
P22: O horário de funcionamento do Centro Juvenil de S. José é do meu conhecimento e é 
cumprido. 
P23: Os profissionais têm formação técnica necessária às funções que desempenham. 
P24: O Centro Juvenil de S. José respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro para 
mim/minha família/meu educando. 
P25: Conheço as regras do Centro Juvenil de S. José. 
P26: O(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) do Centro Juvenil de S. José está sempre 
disponível/contactável. 
P27: Sei a quem me dirigir quando necessito de alguma informação. 
P28: Posso contar com a ajuda do Centro Juvenil de S. José para a resolução de problemas. 
P29: Os colaboradores ouvem-me com atenção estão sempre prontos para me ajudar. 
P30: Posso falar com o(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico para demonstrar insatisfação. 
P31: Sempre que tenho alguma reclamação é dada uma resposta/solução. 
P32: Não me é feito qualquer impedimento na comunicação com o meu educando/ família/ 
amigo. 
P33: Considerando todos os aspetos, estou satisfeito com o Centro Juvenil de S. José. 
P34: Se me solicitarem, recomendo o Centro Juvenil de S. José. 
P35: Se tivesse possibilidade mudaria de instituição. 

mailto:cafap@cjsj.pt


                                                                                               

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | E-mail: cafap@cjsj.pt 

 
Página 15 de 15 

LEGENDA: 

               INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA 

               FIABILIDADE COMPETÊNCIAS TÉCNICA E RESPONSABILIDADE 

               ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

               SATISFAÇÃO GERAL 

              

 

mailto:cafap@cjsj.pt


 
 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Telemóvel: 925 534 633 | E-mail: cafap@cjsj.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
RELATÓRIO DE CONTAS 

 

mailto:cafap@cjsj.pt


RELATÓRIO DE CONTAS  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Centro Juvenil de São José 

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

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

Página 1 de 4 

 

 

RELATÓRIO DE CONTAS 

 

O Plano Anual de Atividades 2020 apresenta um conjunto de atividades que visam o 

fortalecimento de competências, 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. Pretende-se que este documento seja 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 de vida ajustado à sua realidade. 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 num mundo em constante evolução, vocacionadas para a prevenção e reparação de 

situações de risco psicossocial. 

 

De acordo com a orientação da Portaria n.º 139/2013 de 2 de Abril, e no prosseguimento dos 

princípios que promovem a valorização das competências dos Pais/Cuidadores e dos seus 

filhos/Crianças/Jovens, foram elaboradas atividades, fomentando práticas e visões mais 

integradoras e geradoras de mudança no seio dos agregados/famílias acompanhados, bem 

como da comunidade envolvente.  

O Corpo Técnico do CAFAP, fazendo parte deste suporte de mudança, manifesta necessidade de 

melhoria contínua dos seus conhecimentos teóricos e a aquisição de práticas e visões sobre a 

complexidade familiar reforçando as metodologias já existentes, e que fazem parte da 

intervenção técnica diária, bem como dotar-se de competências mais específicas relativamente 

à promoção das relações familiares.  
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PLANO DE ATIVIDADES 2020 
Objetivo Geral: Melhorar a qualidade das relações familiares, atenuando os fatores de risco, através do desenvolvimento de competências pessoais, sociais e parentais das famílias. 

Atividade 1 
Promoção da Resposta Social CAFAP 

Atividade 2 
Acompanhamento Familiar 

Atividade 3 
Desenvolvimento de Ações na Comunidade 

Atividade 4 
Formação da Equipa Técnica 

Objetivos Específicos Objetivos Específicos Objetivos Específicos Objetivos Específicos 

- Estabelecer uma rede de parcerias com várias 

entidades concelhias; 

- Potenciar o trabalho de articulação em rede, 

dinamizando os recursos de proximidade 

existentes; 

- Esclarecer e sensibilizar para a importância 

dos procedimentos de sinalização das famílias 

para o CAFAP com as entidades sinalizadoras; 

- Promover a disseminação do serviço 

desenvolvido pelo CAFAP. 

- Promover o fortalecimento de competências 

pessoais, sociais e/ou parentais; 

- Promover a autonomização progressiva das 

famílias; 

- Promover uma dinâmica familiar positiva; 

- Promover processos de resiliência individual e 

familiar;  

- Promover uma parentalidade positiva; 

- 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; 

- Manter ou restabelecer os vínculos familiares 

em casos de interrupção ou perturbação grave 

da convivência familiar; 

- Promover a resolução de situações de 

conflitos prementes nas relações familiares.  

- 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; 

- Melhorar conhecimentos sobre a intervenção 

com famílias multidesafiadas. 

- Promover a formação contínua da equipa 

técnica do CAFAP, no âmbito da intervenção 

com famílias; 

- Promover o desenvolvimento de 

competências de concetualização de caso; 

- Promover competências práticas para a 

gestão colaborativa da intervenção com as 

famílias. 

Ações concretizadas  Ações concretizadas  Ações concretizadas Ações concretizadas 

- Divulgação da resposta social CAFAP; 

- Assinatura Protocolo de Cooperação 

Associação para a Defesa dos Direitos Humanos 

de Guimarães (ADDHG); 

- Apresentação de Resultados CAFAP 2020. 

- Sessões Familiares presenciais e através dos 

meios digitais devido à situação pandémica – 

COVID-19.  

- Sessões Individuais de Acompanhamento 

Psicossocial e Educativo; 

- Supervisão de Convívios Familiares (regime 

livre, regime programado ou regime misto); 

- Sessões de Mediação Familiar. 

- Celebração de datas festivas: Dia da Família, 

Natal;  

- Comemoração do 2º Aniversário do CAFAP. 

- Sessões de exposição teórica no âmbito da 

intervenção com famílias;  

- Sessões de prática supervisionada; 

- Sessões individuais de acompanhamento no 

CAFAP. 

- Formação “Fortalecer Famílias” (*) 

- Formação Mais Família Mais Jovem (*) 

- Formação “ Gestão por Objetivos” (*) 

- Formação “Direto do Trabalho” (*) 
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Atividade 1 
Promoção da Resposta Social CAFAP 

Atividade 2 
Acompanhamento Familiar 

Atividade 3 
Desenvolvimento de Ações na Comunidade 

Atividade 4 
Formação da Equipa Técnica 

Recursos  Recursos  Recursos  Recursos  

- Material de divulgação (ex.: flyers, cartões de 

visita, site institucional, redes sociais); 

- Computador; 

- Sala de reunião; 

- Projetor; 

- Telefone; 

- Viatura e gasóleo. 

- Sala de atendimento / formação; 

- Material de desgaste; 

- Materiais de avaliação e intervenção; 

- Viatura, gasóleo e portagens; 

- Computador e projetor; 

- Telefone; 

- Gravador; 

- Máquina Fotográfica. 

- Sala de formação; 

- Material de desgaste; 

- Viatura, gasóleo e portagens; 

- Computador e projetor; 

- Material de divulgação; 

- Máquina fotográfica. 

- Viatura, gasóleo e portagens; 

- Instrumentos de Trabalho; 

- Material de desgaste; 

- Telefone; 

- Computador. 

Valor Previsional  Valor Previsional Valor Previsional Valor Previsional 

300€ 3.500€ 3.500€ 2.000€ 

Valor Utilizado Valor Utilizado Valor Utilizado Valor Utilizado 

146,03€ 912,81€ 89,63€ 1.312,18€ 
Valor Remanescente Valor Remanescente Valor Remanescente Valor Remanescente 

153,97€ 2.587,19€ 3.410,37€ 687,82€ 

Observações Observações Observações Observações 

O ano de 2020, devido à situação atípica que 

atravessamos, limitou a execução plena desta 

atividade. No entanto, consideramos que o 

CAFAP continua a apresentar-se como uma 

resposta inovadora procurada pelas entidades 

com competência em matéria de infância e 

juventude. 

No ano de 2020, a equipa técnica teve que 

ajustar a sua intervenção. O acompanhamento 

realizado à distância (através de contactos 

telefónicos/videochamadas) permitiu-nos dar 

continuidade à monitorização e intervenção 

familiar com custos mais reduzidos. 

A maioria das ações previstas, no Plano de 

Atividades de 2020, não se realizaram devido à 

situação pandémica que atravessamos (COVID-

19).  

(*) Atividades formativas não programadas, 

mas devido à pertinência dos conteúdos 

teórico-práticos foram realizadas. 

Orçamento Previsional 2020: 9.300,00€ 

 

Total do Valor Utilizado 2020: 2.460,65€ 
 

Total do Valor Remanescente 2020: 6.839,35€ 
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Guimarães, 10 de Março de 2021 

A Coordenadora Técnica do CAFAP 

__________________________________________ 
(Dra. Carla Oliveira) 

O Diretor Executivo do Centro Juvenil de S. José 

__________________________________________ 
(Dr. Tiago Borges)
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Plano de Atividades 2021 
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Centro Juvenil de S. José 
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O presente Plano de Atividades é apresentado durante o mandato dos corpos gerentes, abaixo 

identificados, para o triénio 2019-2022: 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

PRESIDENTE:    José Alves da Silva Guimarães 

PRIMEIRO SECRETÁRIO:  Paulo Francisco Gonçalves Vieira de Castro 

SEGUNDO SECRETÁRIO:  Manuel de Bessa Moreira 

 

 

DIREÇÃO 

 

PRESIDENTE:    Fernando José Duarte Xavier 

VICE-PRESIDENTE:   Fernando Alberto Gonçalves Sousa 

SECRETÁRIO:    Francisco Pedro da Silva Fernandes 

TESOUREIRO:    Luís Carlos Barbosa Pereira Alves 

VOGAL:    António Pereira de Magalhães 

VOGAL:    José Manuel Fernandes Antunes 

VOGAL:    Maria Antónia Pereira Leite de Freitas 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

PRESIDENTE:    José Leite Ferreira Lopes 

PRIMEIRO VOGAL:   Eduardo Bravo Soares Pinto 

SEGUNDO VOGAL:   Augusto Rodrigues Lopes 
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Caros/as Associados/as, 

 

Dando cumprimento aos Estatutos do Centro Juvenil de S. José, importa colocar à apreciação da 

Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento para o próximo ano de 2021. 

O Centro Juvenil de S. José assume uma responsabilidade social que exige esforços e desafios 

permanentes de inovação para se manter na linha da frente das respostas aos problemas que a 

comunidade vimaranense e o país atravessam. 

O ano de 2020 fica marcado por várias adversidades. 

Desde logo, uma pandemia mundial – COVID-19, que implicou um esforço muito significativo 

por parte dos colaboradores e deste Conselho de Administração, na adaptação de 

procedimentos, cuidados e resposta às necessidades dos utentes, bem como, na boa gestão de 

recursos e demais serviços. 

Enfrentamos adversidades no que toca ao funcionamento e futuro da Casa de Acolhimento, 

nomeadamente nos termos protocolares que virão a ser eventualmente celebrados para 2021, 

tendo por base a baixa taxa de ocupação da resposta social e a falta de novas admissões. 

A estes e outros desafios temos respondido oportuna e ponderadamente, conciliando o dever 

de atuar com o dever de acautelar sempre a sustentabilidade, presente e futura, da nossa 

Instituição. 

Estamos conscientes que o sucesso da nossa missão social depende da atenção que dermos às 

oportunidades de inovação, à competência, liderança e mobilização de recursos humanos, e ao 

compromisso que assumirmos com os fins preconizados. 

Resultado destas premissas, foi a aprovação, em 2020, do projeto Family First – Home Sessions, 

submetido e aprovado pela iniciativa Portugal Inovação Social no âmbito do instrumento de 

financiamento Parcerias para o Impacto. Para a sua implementação foi necessária a criação de 

uma habitação que desenvolverá ações de educação parental a cerca de 200 beneficiários, até 

finais de 2022. 

O ano de 2021 representará, em matéria de Recursos Humanos, a reorganização de uma forma 

de estar organizacional que acredita que a excelência das suas equipas de trabalho se refletem 

na qualidade da nossa ação marcada pelo Humanismo, Rigor, Responsabilidade e Atitude. 

Apostaremos na formação contínua e atualizada dos colaboradores, bem como, na adoção de 

metodologias inovadoras de intervenção social e pedagógica, com especial ênfase nas respostas 
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sociais de Casa de Acolhimento, Creche e Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, 

tendo por base diretrizes nacionais e internacionais de referência. 

Pretendemos dar continuidade à melhoria da satisfação global com os serviços do Centro Juvenil 

de S. José, avaliada por colaboradores, utentes e parceiros. 

Mantemos o propósito de continuar a intervir na remodelação das instalações e equipamentos, 

nomeadamente da Casa de Acolhimento, para proporcionar o conforto e bem-estar adequados 

aos nossos jovens. 

Pretendemos uniformizar a comunicação interna e externa das respostas sociais e demais 

atividades económicas secundárias da Instituição, através da adoção de uma política 

estruturada de publicitação dos nossos serviços. 

Quanto aos novos investimentos, conquanto que possamos contar com a existência de 

instrumentos de financiamento adequados, públicos e/ou privados, mantemos o propósito de 

recuperar todo o edifício do Centro Juvenil de S. José com vista a serem instaladas novas 

respostas sociais para apoio a pessoas com deficiência, nomeadamente, um Centro de 

Atividades Ocupacionais e um Lar Residencial. Sublinha-se que a sua execução está dependente 

da emissão de despacho por parte do Ministério das Finanças, que autorize a instalação de novas 

respostas sociais, bem como, a realização de obras de reestruturação no imóvel. 

Com o apoio e parceria da Câmara Municipal de Felgueiras, pretendemos ainda instalar um 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental nesse concelho, correspondendo aos 

desafios e necessidades elencados nos instrumentos de planeamento do Conselho Local de Ação 

Social. 

É fundamental que todos estejamos alinhados e motivados para o nosso objetivo comum, o de 

prestar um serviço com qualidade e que responda às necessidades da nossa comunidade. 

Enquanto membros do Conselho de Administração tudo faremos ao nosso alcance, para 

prestarmos mais e melhores serviços, na defesa de uma sociedade mais igualitária e justa. 

 

Pel’O Conselho de Administração 

O Presidente 

 

 

Fernando José Duarte Xavier  



Plano de Atividades 2021 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

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

6 

 

ÍNDICE  

 
1. PREÂMBULO ............................................................................................................................. 7 

2. CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO JUVENIL DE S. JOSÉ .......................................................................... 8 

2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................................... 10 

3. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES................................................................................................. 11 

4. OBJETIVOS E ATIVIDADES 2021.................................................................................................. 13 

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................. 13 

4.2. ATIVIDADES .................................................................................................................... 14 

4.2.1. ATIVIDADES TRANSVERSAIS ........................................................................................ 15 

4.2.2. CASA DE ACOLHIMENTO ............................................................................................ 17 

4.2.3. CRECHE ROSAS AMORIM VIEIRA .................................................................................. 21 

4.2.4. CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL ........................................ 24 

4.2.5. PROJETO  FAMILY FIRST – HOME SESSIONS .................................................................. 26 

5. ORÇAMENTO PREVISIONAL ........................................................................................................ 28 

6. AVALIAÇÃO ............................................................................................................................. 29 

7. ANEXOS | CRONOGRAMAS ........................................................................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Atividades 2021 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

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

7 

 

1. PREÂMBULO 
 

O Centro Juvenil de S. José aposta este ano na conceção de um Plano de Atividades (PA) único 

para 2021, agregando as ações desenvolvidas por cada resposta social e projeto em curso da 

Instituição, elaborado pelas equipas que nelas trabalham. Desta feita, pretende-se que seja um 

documento estratégico, colaborativo e integrador de toda a dinâmica institucional refletindo-se 

nele a missão e valores do Centro Juvenil de S. José.  

O Plano de Atividades 2021 pretende ser um documento orientador das atividades a 

desenvolver ao longo do ano, por cada valência/projeto, mostrando que o percurso de cada 

criança, jovem e suas famílias, independentemente dos obstáculos e contrariedades, merece ser 

vivido de forma plena, promovendo um trajeto de vida mais adaptado. Pretende fomentar 

práticas e visões cada vez mais integradoras e geradoras de mudança num mundo em constante 

evolução, vocacionadas para a prevenção e reparação de situações de risco psicossocial. Para 

além disso, este Plano pretende ainda contribuir para uma mudança gradual e impulsionadora 

de novas aprendizagens e experiências, que visam um desenvolvimento mais rico e integral das 

crianças, jovens e suas famílias.  

Todo o Plano de Atividades foi elaborado com base no diagnóstico de necessidades e avaliação 

das mesmas, com o intuito de alcançarmos os objetivos pretendidos e delineados para cada 

ação a desenvolver.  
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2. 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, originária das antigas Oficinas de S. José, fundadas no vetusto Convento das 

Capuchinhas, desde 1915. Dedicada ao acolhimento e inserção social de crianças e jovens sem 

o apoio familiar essencial ou em risco de exclusão social, tem por missão Intervir para reintegrar, 

centrando-se nas necessidades da criança/jovem, principal razão de existência desta Instituição. 

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

Acolhimento, uma Creche (situada em Felgueiras), e um Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental. Recentemente, em 2020, através da iniciativa Portugal Inovação 

Social, e no âmbito do Instrumento de Financiamento Parcerias para o Impacto, surgiu o Projeto 

Family First – Home Sessions, com a duração de 36 meses.  

Paralelamente, desenvolve igualmente duas atividades económicas secundárias, de modo a 

devolver algum equilíbrio/sustentabilidade financeira à IPSS: uma Tipografia e um Hostel 

(Alojamento Local).  

A Casa de Acolhimento (CA) é uma resposta social que prevê o acolhimento residencial de 40 

crianças e jovens, dos 6 aos 18 anos, em situação de vulnerabilidade de ordem familiar, social 

e/ou escolar cuja medida de promoção e proteção determine um acolhimento superior a seis 

meses. Contudo, não se exclui a possibilidade de uma redução do Acordo de Cooperação para a 

Casa de Acolhimento, tendo em conta a média anual do número de utentes acolhidos nesta 

resposta social. Não obstante, não nos é possível clarificar os termos protocolares que virão a 

ser, eventualmente, celebrados no ano a que se reporta o Plano de Atividades.  

A Creche Rosas Amorim Vieira (CRAV), inaugurada em Março de 2012, é uma resposta social 

com capacidade para receber 42 crianças, dos 4 aos 36 meses. Tem como missão contribuir para 

o desenvolvimento bio-psico-motor e sociomoral das crianças, potenciando o seu crescimento 

individualizado de forma saudável, tranquila e criativa, permitindo ainda uma interação próxima 

entre família e creche, com o objetivo de salvaguardar os seus direitos fundamentais. 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), resposta social mais recente 

do CJSJ, é um serviço de apoio especializado às famílias com crianças e jovens, vocacionado para 

a prevenção e reparação de situações de risco psicossocial, mediante o desenvolvimento de 

competências parentais, pessoais e sociais das famílias. Prevê o acompanhamento de 80 

famílias, distribuídas pelas seguintes modalidades de intervenção: preservação familiar (20 

famílias), reunificação familiar (30 famílias) e ponto de encontro familiar (30 famílias). 
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O Projeto Family First – Home Sessions, consiste na criação de um espaço encenado, concebido 

à semelhança de uma habitação, onde as famílias são convidadas a representar as mais variadas 

situações-problema que ocorrem no quotidiano do sistema familiar: uma espécie de Mini 

Kidzania para a educação parental. Destina-se a acompanhar famílias com crianças e jovens em 

risco psicossocial do concelho de Guimarães, com o objetivo de promover competências 

pessoais, sociais, parentais e familiares de uma forma diferenciada e inovadora. O Projeto prevê 

acompanhar cerca de 200 beneficiários.  
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2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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3. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES 
 

A avaliação diagnóstica constitui uma das fases mais importantes para qualquer projeto ou 

plano de intervenção, pois permite-nos conhecer e perceber melhor o nosso ponto de partida 

para uma intervenção mais direcionada e assertiva, junto dos nossos destinatários. Esta 

avaliação advém da recolha de toda a informação concedida ao longo do ano, facilitando o 

trabalho dos técnicos no que diz respeito à definição de objetivos a alcançar para colmatar essas 

mesmas necessidades.  

Assim sendo, a Casa de Acolhimento (CA) define como primordial necessidade, junto das 

crianças e jovens em situação de acolhimento residencial, o apoio no desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais fundamentais à sua integração na sociedade. Assim, torna-se 

imperativo dotar estas crianças e jovens de ferramentas essenciais que lhes permitam assumir 

comportamentos adequados perante novos desafios. É importante que a intervenção da CA se 

foque no empoderamento dos jovens em todas as suas dimensões, permitindo de forma 

consistente e contínua a capacitação plena no desenvolvimento de competências essenciais à 

sua futura autonomização.  

Por sua vez, a Creche Rosas Amorim Vieira (CRAV), que foca a sua intervenção na primeira 

infância, aborda como principal necessidade, o respeito pela criança, pelos seus direitos e pela 

sua participação ativa e onde lhe são proporcionados momentos de aprendizagem e cuidados 

fundamentais para o crescimento saudável e desenvolvimento cognitivo. Na creche, pretende-

se que as crianças tenham experiências culturais diversificadas, e que se tornem parte 

integrante da sociedade atual. 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) surgiu como resposta a uma 

necessidade do concelho de Guimarães, elencada pela Rede social, e espelhada no aumento 

gradual do volume processual global1 da CPCJ de Guimarães ao longo dos anos (Relatório da 

CPCJ de Guimarães, 2019). Neste sentido, o CAFAP é um serviço de apoio especializado, 

orientado para a família, mantendo presentes as necessidades de segurança e bem-estar da 

criança e do jovem. Tem como pressuposto que a família é um sistema complexo, e que, ao 

longo do seu ciclo vital, enfrenta desafios e, da resposta aos mesmos, podem resultar forças e 

capacidades acrescidas, ou vulnerabilidades, riscos adicionais e problemas identificados pela 

                                                           
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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própria ou outros observadores (Melo & Alarcão, 20122). Assim, o exercício da parentalidade é 

uma das tarefas mais desafiantes e complexas da vida adulta. Educar um filho não constitui uma 

tarefa inata, remetendo para um esforço necessário à adaptação, à singularidade de cada 

criança e ao exercício da parentalidade, influenciado pelos diferentes contextos familiares e 

sociais (Xavier, Antunes & Almeida, 20133). 

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

preservação familiar, reunificação familiar e ponto de encontro familiar. Destacam-se como 

principais necessidades, o apoio na capacidade parental e nas dinâmicas familiares, seguida da 

gestão de conflitos e do restabelecimento de vínculos afetivos. Assim, o CAFAP deve contemplar 

vários tipos de intervenção centradas nas famílias com crianças e jovens em risco, 

nomeadamente, sessões familiares, sessões individuais de acompanhamento psicossocial e 

educativo, ações de formação parental, a mediação familiar, a supervisão de convívios 

familiares, bem como ações que promovam um maior envolvimento das famílias com a 

comunidade. 

O Projeto Family First – Home Sessions é dirigido a famílias com crianças e jovens em risco 

psicossocial do concelho de Guimarães. Deste modo, torna-se essencial o apoio à população 

com baixos recursos económicos e com baixos níveis de educação e formação, bem como a 

crianças/jovens vulneráveis à pobreza e exclusão social. Para tal, este projeto tem como base a 

promoção da parentalidade positiva, numa lógica colaborativa e participativa das famílias, 

acreditando que o processo de mudança das famílias só é possível com a corresponsabilização 

das mesmas. Nesta linha de pensamento, é esperado que as famílias participem e contribuam 

de forma ativa na construção e implementação do Programa de Formação Parental, 

diagnosticando, também, as necessidades existentes. 

 

 

  

                                                           
2 Melo, A. T., & Alarcão, M. (2012). Manual de Orientação para a Implementação do Modelo de Avaliação e de 
Intervenção Familiar Integrada. Versão revista em estudo [Manuscrito eletrónico]. Coimbra: Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 

3 Xavier, J., Antunes, A., & Almeida, A. T. (2013). Educação para a parentalidade positiva em contextos inclusivos: o 
Grupo Laços de Inclusão. In B. D. Silva, L. S. Almeida, A. Barca, M. Peralbo, A. Franco & R. Monginho (Orgs.), Atas do 
XII Congresso internacional galego-português de psicopedagogia, Braga, 5689-5703. 
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4. OBJETIVOS E ATIVIDADES 2021 
 

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

TRANSVERSAIS 

‒ Aumentar a eficiência dos recursos humanos investindo na sua formação; 

‒ Promover a aproximação do CJSJ à Comunidade; 

‒ Incrementar os canais de divulgação e informação; 

‒ Garantir a satisfação dos colaboradores do CJSJ; 

‒ Garantir a satisfação dos utentes do CJSJ. 

CA CRAV CAFAP 
PROJETO FAMILY FIRST –  

HOME SESSIONS 
- Potenciar a aquisição de 

competências pessoais, sociais 

e de autonomia nas crianças e 

jovens; 

- Promover a participação das 

crianças/jovens em projetos 

comunitários; 

- Garantir o sucesso escolar 

das crianças e dos jovens; 

- Fomentar a tomada de 

decisão das crianças e dos 

jovens; 

- Reabilitar, adequar e inovar 

os espaços da CA; 

- Promover o convívio e 

interação entre as crianças e 

os jovens; 

- Envolver os colaboradores da 

CA, enquanto agentes 

socioeducativos, por forma a 

garantir o desenvolvimento 

integral das crianças/jovens; 

- Envolver e acompanhar as 

famílias das crianças/jovens 

dotando-os de competências 

pessoais, sociais e parentais, 

privilegiando como projetos de 

vida a reintegração familiar. 

- Promover a participação em 

tradições culturais/sociais; 

- Proporcionar à criança um 

conjunto de experiências e 

vivências diárias diversificadas; 

- Promover a participação ativa 

das famílias em contexto 

educativo. 

- Assegurar a qualidade e 

melhoria contínua do 

acompanhamento familiar; 

- Promover e melhorar a 

aproximação do CAFAP à 

comunidade; 

- Promover uma aproximação 

das Famílias à comunidade. 

- Promover o Projeto Family 

First – Home Sessions, 

valorizando o seu caráter 

inovador; 

- Promover a Parentalidade 

Positiva junto das famílias que 

integram o Projeto Family First 

– Home Sessions. 

 

 

 

 



Plano de Atividades 2021 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

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

14 

 

4.2. ATIVIDADES 
 

Para o alcance dos objetivos assumidos, definiu-se um conjunto de atividades diversificadas, 

regulares e sustentadas. 

Algumas destas atividades são organizadas em cooperação com entidades parceiras e 

orientadas para a comunidade, assumindo um papel formativo e preventivo. 

Assim sendo, importa salientar que dada a natureza dinâmica das respostas sociais este Plano 

de Atividades prevê alguma flexibilidade, quer nas alterações que possam ser necessárias 

implementar na realização/dinamização de algumas atividades, quer na inclusão de novas 

atividades que as equipas técnicas do CJSJ considerem oportunas. 

De seguida será apresentado o Plano de Atividades para o ano 2021, cujos cronogramas se 

encontram em anexo.  
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4.2.1. ATIVIDADES TRANSVERSAIS 

 

 

Objetivo estratégico 1 – Aumentar a eficiência dos recursos humanos investindo na sua formação 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Realizar, pelo menos, 5 ações de 

formação até ao final do ano 2021; 

- 85% dos colaboradores do CJSJ 

participam nas ações de formação.  

- Formações de curta duração 

com temas adequados e 

específicos para cada resposta 

social; 

- Workshop’s temáticos; 

- Sessões teórico-práticas no 

âmbito da intervenção com 

crianças, jovens e famílias; 

- Formações dirigidas ao CAFAP: 

MAIFI e protocolo com 

For2Parents para assessoria em 

processos de litígio co-parental.  

- Equipa Técnica e 

Educativa da CA; 

- Equipa Técnica do 

CAFAP; 

- Equipa Técnica e 

Educativa da CRAV; 

- Equipa Técnica do 

Projeto Family First – 

Home Sessions; 

- Equipa de Apoio da CA e 

CRAV. 

- Escuta ativa; 

- Observação; 

- Técnicas pedagógicas; 

- Sessões de grupo; 

- Registo fotográfico; 

- Folha de presenças; 

- Inquérito de satisfação. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de colaboradores 

presentes nas ações 

de formação; 

- Nº de ações de 

formações 

concretizadas.  

- Colaboradores das respostas 

sociais; 

- Formadores externos. 

Materiais 

- Sala de formação; 

- Equipamento multimédia;  

- Instrumentos de trabalho; 

- Telefone; 

- Material de desgaste; 

- Máquina fotográfica; 

- Viatura, gasóleo e portagens. 

Financeiros 

3 800€ 

Objetivo estratégico 2 – Promover a aproximação do CJSJ à Comunidade 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 80% dos convocados 

comparecem/participam nos 

eventos/atividades; 

- 80% dos participantes avaliam 

positivamente os eventos.  

- Prevenção dos maus-tratos na 

infância: Laço Azul; 

- Comemoração de datas festivas: 

Dia da Família, Dia Mundial da 

Criança, Natal. 

- Seminário. 

- Comunidade; 

- Entidades Parceiras; 

- Utentes dos CJSJ. 

- Escuta ativa; 

- Observação; 

- Sessões de grupo; 

- Reuniões 

interinstitucionais; 

- Registo fotográfico; 

- Inquéritos de avaliação. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de convites 
enviados; 
- Nº de participantes;  
- Nº de participantes 
que avaliam 
positivamente as 
ações; 
- Nº de participantes 
em ações da 
comunidade; 
- Nº de participantes 

da comunidade em 

ações do CJSJ. 

- Equipa técnica CA; 
- Equipa técnica CAFAP; 
- Equipa técnica CRAV; 
- Equipa técnica Projeto; 
- Entidades Parceiras. 

Materiais 

- Equipamento multimédia;  
- Material de desgaste; 
- Telefone; 
- Máquina fotográfica. 

Financeiros 

3 000€ 
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Objetivo estratégico 3 – Incrementar os canais de divulgação e informação 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Divulgar 90% das ações 

programadas em cada plano de 

comunicação até ao final do ano 

2021; 

- Aumentar 10% do alcance dos 

canais de comunicação. 

- Elaboração de um plano de 

comunicação por valência; 

- Elaboração de materiais de 

informação: flyer’s, cartazes, 

vídeos, montagem de fotografias.  

- Comunidade; 

- Equipas da Segurança 

Social, nomeadamente do 

Núcleo de Infância e 

Juventude; 

- Entidades Parceiras 

(EMAT, CPCJ, Câmara 

Municipal, etc.). 

- Divulgação pelos canais de 

comunicação; 

- Construção de materiais 

de informação. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de ações de 

comunicação 

divulgadas; 

- Nº total do alcance 

das ações divulgadas. 

- Equipa técnica CA; 

- Equipa técnica CAFAP; 

- Equipa técnica CRAV; 

- Equipa técnica Projeto. 

Materiais 

- Equipamento multimédia;  

- Material de desgaste; 

- Telefone; 

- Máquina fotográfica. 

Financeiros 

50€ 

Objetivo estratégico 4 – Garantir a satisfação dos colaboradores do CJSJ 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 75% dos colaboradores mostram-se 

satisfeitos com o CJSJ; 

- 75% dos colaboradores participam 

em atividades de convívio. 

- Avaliação anual de satisfação 

- Convívio anual de 

colaboradores. 

- Colaboradores do CJSJ  

- Questionário de avaliação 

de satisfação; 

- Cartaz de divulgação; 

- Dinâmicas de grupo; 

- Registo fotográfico. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de colaboradores 

que revelam 

satisfação com o CJSJ;  

- Nº de participantes 

nos convívios 

realizados. 

- Colaboradores do CJSJ. 

Materiais 

- Equipamento multimédia;  
- Máquina fotográfica; 
- Viatura, gasóleo e portagens. 

Financeiros 

300€ 

Objetivo estratégico 5 – Garantir a satisfação dos utentes do CJSJ 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 75% dos utentes mostram-se 

satisfeitos com o CJSJ; 

- Concretização de 90% das ações 

previstas em cada plano de 

atividades.  

- Avaliação anual de satisfação 

- Implementar o plano de 

atividades de cada resposta 

social/projeto. 

- Utentes do CJSJ 

- Questionários de 

avaliação de satisfação; 

- Atividades programadas; 

- Registo fotográfico. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de utentes que 

revelam satisfação 

com o CJSJ;  

- Nº atividades 

programadas 

concretizadas. 

 

- Utentes do CJSJ. 

Materiais 

- Equipamento multimédia;  
- Material de desgaste; 
- Viatura, gasóleo e portagens; 
- Máquina fotográfica; 
- Telefone. 

Financeiros 

Orçamento de cada PA 
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4.2.2. CASA DE ACOLHIMENTO 

Objetivo estratégico 1 – Potenciar a aquisição de competências pessoais, sociais e de autonomia nas crianças e jovens 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Garantir a participação de 90% dos 

jovens em todas as sessões de DPS; 

- Promover a participação assídua de 

todos os jovens com idades superior 

a 15 anos no Laboratório de 

Autonomia; 

- Concretizar os dois programas de 

intervenção até dezembro de 2021; 

- Promover a realização da limpeza 

dos quartos e da família pelos 

jovens, uma vez por semana. 

- Programa de Desenvolvimento 

Pessoal e Social (DPS); 

- Programa de intervenção: 

Laboratório de Autonomia; 

- Atividades de gestão doméstica. 

- Crianças e jovens 

- Escuta ativa; 

- Observação; 

- Técnicas pedagógicas; 

- Sessões de grupo; 

- Dinâmicas de grupo; 

- Registo fotográfico; 

- Relatório de avaliação dos 

programas de intervenção. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de jovens que 

participam no DPS; 

- Nº de jovens que 

avaliam 

positivamente o DPS; 

- Nº de jovens que 

participam no 

Laboratório de 

Autonomia; 

- Nº de jovens que 

avaliam 

positivamente o 

Laboratório de 

Autonomia; 

- Nº de atividades de 

gestão doméstica 

realizadas. 

- Elemento da Equipa Técnica; 

- Elemento da Equipa 

Educativa. 

Materiais 

- Sala para formação com 

cadeiras e mesas; 

- Equipamento multimédia;  

- Material de desgaste; 

- Material de limpeza e 

desinfeção.  

Financeiros 

1 500€ 

Objetivo estratégico 2 – Promover a participação das crianças/jovens em projetos comunitários 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Dinamizar, pelo menos, uma 

atividade por mês pelos voluntários 

da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP); 

- Garantir a participação dos jovens 

em, pelo menos, uma atividade 

desenvolvida por Entidades Parceiras 

por mês;  

- Garantir a participação dos jovens 

em, pelo menos, 2 ações de 

voluntariado durante o ano de 2021. 

- Atividades lúdicas desenvolvidas 

pela Cruz Vermelha Portuguesa 

(delegação de Guimarães); 

- Atividades lúdicas desenvolvidas 

por Entidades Parceiras 

(Escuteiros, A Oficina, Câmara 

Municipal, etc.); 

- Ações de voluntariado. 

- Crianças e jovens 

- Dinâmicas de grupo; 

- Contactos telefónicos / 

envio de emails; 

- Reuniões 

interinstitucionais. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de atividades 

dinamizadas pela 

CVP; 

- Nº de atividades 

desenvolvidas por 

Entidades Parceiras; 

- Nº de jovens que 

participam nas 

atividades; 

- Nº de ações de 

voluntariado 

realizadas.  

- Elemento da Equipa Técnica; 

- Elemento da Equipa Educativa 

- Técnicos das Entidades 

Parceiras. 

Materiais 

- Viatura e gasóleo; 

- Telefone; 

- Material necessário para as 

atividades (a definir). 

Financeiros 

100€ 
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Objetivo estratégico 3 – Garantir o sucesso escolar das crianças e dos jovens 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Garantir que 80% das crianças e 

jovens tenham sucesso escolar 

durante o ano 2021. 

- Sessões de apoio ao estudo em 

grupo; 

- Sessões de apoio ao estudo 

individual; 

- Projeto “Quadro de Mérito”. 

- Crianças e jovens 

- Observação; 

- Escuta ativa; 

- Sessões individuais; 

- Sessões em grupo; 

- Reuniões com os 

Professores do apoio; 

- Reunião com os Diretores 

de Turma; 

- Contactos telefónicos com 

os Professores / envio de 

emails. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de sessões de 

apoio ao estudo 

realizadas; 

- Nº de jovens que 

beneficiam do apoio 

ao estudo; 

- Nº de jovens que 

obtiveram sucesso 

escolar. 

- Professores do Plano CASA; 

- Voluntários da Cruz Vermelha 

Portuguesa; 

- Equipa Educativa; 

- Equipa Técnica. 

Materiais 

- Sala de estudo com mesas e 

cadeiras; 

- Material de desgaste; 

- Computador; 

- Telefone. 

Financeiros 

Sem custos 

Objetivo estratégico 4 – Fomentar a tomada de decisão das crianças e dos jovens 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Realizar, pelo menos, 16 

assembleias de jovens/casa;  

- Garantir a participação das 

crianças/jovens em, pelo menos, 

uma atividade extracurricular ao 

longo do ano 2021. 

- Reuniões de Assembleias de 

jovens; 

- Reuniões de Assembleias de 

Casa; 

- Participação em atividades 

extracurriculares: kickboxing, 

ténis, ginásio e xadrez. 

- Crianças e jovens 

- Escuta ativa; 

- Observação; 

- Elaboração de atas; 

- Reuniões de grupo; 

- Relatório semestral das 

atividades 

extracurriculares; 

- Elaboração das atas das 

reuniões. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de assembleias 

de jovens/casa 

realizadas; 

- Nº de jovens que 

participam em 

atividades 

extracurriculares. 

- Equipa Técnica; 

- Equipa Educativa; 

- Professores/instrutores. 

Materiais 

- Sala com cadeiras;  

- Material de desporto;  

- Viatura, gasóleo e portagens; 

- Computador. 

Financeiros 

1 200€ 
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Objetivo estratégico 5 – Reabilitar, adequar e inovar os espaços da CA 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Reabilitar e adequar, pelo menos, 3 

espaços da Casa de Acolhimento até 

final de 2021. 

- Workshop’s de expressão 

plástica; 

- Decoração e remodelação dos 

espaços da CA: (sala de jogos, 

sala de cinema e sala de estudo). 

- Crianças e jovens 

- Registos fotográficos; 

- Observação; 

- Dinâmicas de grupo; 

- Realização de protocolos 

de cooperação com 

empresas; 

- Angariação de donativos 

em espécie. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de workshop’s 

realizados; 

- Nº de espaços 

reabilitados; 

- Nº de jovens envolvidos 

nas atividades. 

- Equipa Técnica; 

- Equipa Educativa; 

- Colaboradores de Empresas 

da Construção Civil. 

Materiais 

- Material de desgaste; 

- Material de decoração; 

- Tintas; 

- Viatura e gasóleo. 

Financeiros 

5 000€ 

Objetivo estratégico 6 – Promover o convívio e interação entre as crianças e os jovens 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Realizar 90% das atividades 

planeadas até dezembro de 2021; 

- Envolver 70% das crianças/jovens 

em cada atividade. 

- Atividades Lúdicas: sessões de 

cinema na CA, festas temáticas; 

- Atividades socioeducativas: 

workshop’s de culinária, jogos 

lúdico-pedagógicos, visitas a 

locais de interesse coletivo; 

- Atividades desportivas: 

atividades radicais, jogos de 

futebol, jogos de ténis; 

- Comemoração de datas festivas: 

carnaval, páscoa, Halloween. 

- Festa de S. José; 

- Campos de férias: férias da 

páscoa, verão e natal. 

- Arraial de S. João; 

- Passeio da Casa; 

- Acampamento de Verão. 

- Crianças e jovens 

- Dinâmicas de grupo; 

- Registos fotográficos; 

- Escuta ativa; 

- Contactos telefónicos / 

envio de emails; 

- Avaliação dos planos 

mensais de atividades.  

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de atividades 

programadas 

concretizadas; 

- Nº de jovens que 

participam nas 

atividades; 

- Nº de jovens que 

avaliam positivamente as 

atividades. 

- Equipa Técnica; 

- Equipa Educativa. 

Materiais 

- Viatura, gasóleo e 

portagens; 

- Material de desgaste; 

- Utensílios de cozinha; 

- Produtos alimentares; 

- Material e equipamento 

desportivo;  

Financeiros 

4 000€ 
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Objetivo estratégico 7 – Envolver os colaboradores da CA, enquanto agentes socioeducativos, por forma a garantir o desenvolvimento integral das crianças/jovens 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 80% dos colaboradores participam 

nas reuniões programadas e 

agendadas; 

- 80% dos colaboradores contribuem 

para a melhoria da intervenção da 

CA, através da partilha de ideias 

inovadoras. 

- Reuniões quinzenais entre 

equipa técnica e equipa 

educativa; 

- Reuniões semanais de equipa 

técnica com a Diretora Técnica; 

- Reuniões mensais de equipa 

técnica alargada; 

- Reuniões periódicas entre 

equipa técnica e equipa de apoio. 

- Colaboradores da CA; 

- Crianças e jovens. 

- Interação entre 

equipas; 

- Sessões de partilha e 

reflexão; 

- Escuta ativa; 

- Observação. 

 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de reuniões realizadas; 

- Nº de colaboradores que 

participam nas reuniões; 

- Nº de ideias inovadoras 

apresentadas; 

- Nº de ideias inovadoras 

concretizadas. 

 

- Equipa Técnica; 

- Equipa Educativa; 

- Equipa de Apoio. 

Materiais 

- Sala para reuniões; 

- Instrumentos de trabalho. 

Financeiros 

Sem custos 

Objetivo estratégico 8 – Envolver e acompanhar as famílias das crianças/jovens dotando-os de competências pessoais, sociais e parentais, privilegiando como projeto de vida a 
reintegração familiar 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 60% das famílias melhoram as suas 

competências parentais; 

- 60% das famílias melhoram as suas 

competências pessoais e sociais; 

- 60% das famílias reduzem os 

conflitos familiares; 

-  60% das famílias melhoram as suas 

dinâmicas familiares; 

- 60% das famílias reestabelecem 

vínculos afetivos. 

- Programa de competências 

parentais; 

- Sessões individuais às famílias 

no domicílio. 

- Famílias das crianças e 

jovens 

- Escuta ativa; 

- Observação; 

- Reflexões entre 

família-técnicos; 

- Entrevistas; 

- Visitas domiciliárias; 

- Contactos telefónicos.  

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de participantes no 

programa de competências 

parentais; 

- Nº de visitas domiciliárias; 

- Nº de sessões individuais 

realizadas; 

- Nº de contactos 

telefónicos estabelecidos; 

- Nº de Famílias que 

melhoram as dinâmicas 

familiares; 

- Nº de Famílias que 

reduzem os conflitos 

familiares; 

- Nº de Famílias que 

reestabelecem vínculos 

afetivos. 

- Equipa Técnica. 

Materiais 

- Viatura, gasóleo e 

portagens; 

- Material de desgaste; 

- Materiais de intervenção e 

avaliação; 

- Telefone; 

- Sala. 

Financeiros 

300€ 
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4.2.3. CRECHE ROSAS AMORIM VIEIRA 

 

 

Objetivo estratégico 1 – Promover a participação em tradições culturais/sociais 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Garantir a participação de 75% das 

crianças nas atividades do PAA; 

- 70 % das crianças desenvolvem 

competências motoras e cognitivas. 

- Comemoração de datas festivas:  

   Dia Mundial da Música; 

   Dia Mundial do Animal; 

   Dia Mundial da Alimentação 

   Halloween; 

   S. Martinho; 

   Dia Nacional do Pijama; 

   Dia de Reis; 

   S. Valentim; 

   Carnaval; 

   Dia do Pai; 

   Dia Mundial da Arvore e da 

Água; 

   Páscoa; 

   Dia do Livro Infantil; 

   Dia da Mãe. 

- Crianças da sala do 

Berçário; 

- Crianças da sala de 1 

Ano; 

- Crianças da sala dos 2 

Anos. 

- Interação adulto-criança; 

- Dinâmicas de grande e 

pequeno grupo; 

- Escuta ativa; 

- Observação direta; 

- Registo fotográfico; 

- Filmagens; 

- Registos escritos. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de atividades 

programadas 

concretizadas; 

- Nº de crianças que 

participaram nas 

atividades; 

- Nº de crianças que 

desenvolveram 

competências 

motoras e cognitivas. 

 

- Educadoras de Infância; 

- Auxiliares de Ação Educativa; 

- Crianças. 

Materiais 

- Instrumentos musicais; 

- Materiais de expressão 

plástica e artística; 

- Elementos da natureza 

(abóboras, castanhas); 

- Cartões com imagens; 

- Frutos; 

- Água; 

- Utensílios de cozinha; 

- Forno; 

- Ingredientes para confeção de 

pão-de-ló; 

- Coco ralado; 

- Animais vivos; 

- Fatos e acessórios de 

Carnaval; 

- Livros; 

- Cd´s. 

- Lembrança para a Mãe; 

- Lembrança para o Pai; 

- Máquina fotográfica. 

Financeiros 

900€ 
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Objetivo estratégico 2 – Proporcionar à criança um conjunto de experiências e vivências diárias diversificadas 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 100% das crianças socializam com 

os vários grupos etários; - Promover 

o contacto com a natureza a 75% das 

crianças; 

- 90% das crianças participam na 

festa final de ano. 

- As Estação do ano:  

   Outono; 

   Inverno; 

   Primavera; 

   Verão; 

- Festa Final de Ano; 

- Atividades de Exploração Livre; 

- Crianças da sala do 

Berçário; 

- Crianças da sala de 1 

Ano; 

- Crianças da sala dos 2 

Anos. 

-Interação adulto-criança; 

- Dinâmicas de grande e 

pequeno grupo; 

- Escuta ativa; 

- Observação direta; 

- Registo fotográfico; 

- Filmagens; 

- Registos escritos. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de atividades de 

socialização; 

- Nº de crianças que 

participam nas 

atividades de 

socialização; 

- Nº de atividades 

programadas 

concretizadas; 

-Nº de crianças que 

participam nas 

atividades de 

exploração da 

natureza; 

- Nº de crianças que 

participam na festa 

de final de ano. 

 

- Educadoras de Infância; 

- Auxiliares de Ação Educativa; 

- Crianças. 

Materiais 

- Materiais de expressão 

plástica e artística; 

- Palco de festa; 

- Cortinado para festa; 

- Vestuário e adereços para a 

festa; 

- Cenários para a festa; 

- Vens alimentares para 

lanche/convívio na festa; 

- Elementos da natureza 

(folhas, ouriços, bolotas, 

espigas); 

- Cartões com imagens; 

- Frutos; 

- Livros; 

- Cd´s; 

- Máquina fotográfica. 

Financeiros 

500€ 
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Objetivo estratégico 3 – Promover a participação ativa das famílias em contexto educativo 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 90% dos Encarregados de Educação 

participam nas reuniões individuais ; 

- Garantir a participação de, pelo 

menos, 50% dos encarregados de 

educação nos ciclos de partilha. 

- Integração/adaptação; 

- Ciclos de Partilha. 

- Crianças da sala do 

Berçário; 

- Crianças da sala de 1 

Ano; 

- Crianças da sala dos 2 

Anos; 

- Famílias. 

- Reuniões individuais de 

encarregados de educação; 

- Atendimentos; 

- Contactos telefónicos, 

envio de emails/cartas; 

- Celebração de protocolos 

de cooperação/parceria. 

 

Humanos 

Setembro; 

Outubro; 

Janeiro; 

Abril; 

Julho. 

- Nº de encarregados 

de educação que 

participam nas 

reuniões; 

- Nº de reuniões 

realizadas; 

- Nº de encarregados 

de educação que 

participam nos ciclos 

de partilha; 

- Nº de ciclos de 

partilha realizados.  

- Educadoras de Infância; 

- Auxiliares de Ação Educativa; 

- Crianças. 

Materiais 

- Livros; 

- Cd´s; 

- Rádio; 

- Materiais de expressão 

plástica e artística; 

- Computador; 

- Vídeo-projetor; 

Financeiros 

150 € 
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4.2.4. CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL 

  

Objetivo estratégico 1 – Assegurar a qualidade e melhoria contínua do acompanhamento familiar 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 80% das Famílias 

comparecem às sessões 

agendadas; 

- 60% das Famílias melhoram 

as suas competências 

parentais; 

- 60% das Famílias melhoram 

as dinâmicas familiares; 

- 60% dos participantes 

melhoram competências 

pessoais e socias; 

- 60% das Famílias reduzem 

os conflitos familiares; 

- 60% das Famílias 

reestabelecem vínculos 

afetivos. 

- Sessões Familiares; 

- Sessões Individuais de 

Acompanhamento 

Psicossocial e Educativo; 

- Supervisão de Convívios 

Familiares (regime livre, 

regime programado ou 

regime misto); 

- Sessões de Mediação 

Familiar; 

- Ações de Formação 

Parental. 

- Famílias em 

acompanhamento 

pelo CAFAP. 

- Entrevistas; 

- Escuta ativa; 

- Observação; 

- Dinâmicas de grupo; 

- Visitas Domiciliárias; 

- Atendimentos; 

- Sessões telefónicas/ 

videochamada; 

- Relatórios de Avaliação; 

- Plano Integrado de Apoio 

Familiar (PIAF); 

- Acordos de Mediação; 

- Contactos telefónicos / 

envio de emails; 

- Reuniões 

interinstitucionais. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº convocatórias; 

- Nº participantes; 

- Nº sessões familiares; 

- Nº visitas domiciliárias; 

- Nº atendimentos; 

- Nº sessões individuais de acompanhamento 

psicossocial e educativo; 

- Nº sessões de supervisão de convívios 

familiares; 

- Nº sessões de mediação familiar; 

- Nº ações de formação parental; 

- Nº de PIAF´S; 

- Nº de objetivos de PIAF alcançados 

- Nº de Relatórios de Avaliação Familiar; 

- Nº de participantes que melhoram 

competências pessoais e sociais; 

- Nº de Famílias que melhoram as suas 

competências parentais; 

- Nº de Famílias que melhoram as dinâmicas 

familiares; 

- Nº de Famílias que reduzem os conflitos 

familiares; 

- Nº de Famílias que reestabelecem vínculos 

afetivos. 

- Equipa Técnica do 

CAFAP. 

Materiais 

- Sala de atendimento / 

formação; 

- Material de desgaste; 

- Materiais de avaliação e 

intervenção; 

- Viatura, gasóleo e 

portagens; 

- Computador e projetor; 

- Telefone/telemóvel; 

- Gravador; 

- Máquina Fotográfica. 

Financeiros 

3 500€ 
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Objetivo estratégico 2 – Promover e melhorar a aproximação do CAFAP à comunidade 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- Manter 90% da taxa de 

ocupação do CAFAP; 

- 80% dos convocados 

comparecem aos eventos; 

- Aumentar 20% do alcance 

dos canais de comunicação; 

- Aumentar em 10% as 

parcerias; 

- Manter 100% das parcerias 

estabelecidas. 

- Apresentação do CAFAP a 

novas entidades; 

- Apresentação de resultados 

do CAFAP; 

- Celebração do aniversário 

do CAFAP; 

- Rubrica “Bons Pais, Bons 

Filhos”; 

- Publicações/conteúdos para 

as redes sociais; 

- Estabelecimento de 

protocolos de colaboração 

com empresas e/ou 

Universidades. 

- Entidades com 

intervenção em 

matéria de infância 

e juventude;  

- Comunidade; 

- Empresas; 

- Universidades. 

- Divulgação; 

- Contactos telefónicos / 

envio de emails; 

- Divulgação pelos variados 

canais de comunicação; 

- Celebração de protocolos 

de cooperação/ parceria/ 

colaboração; 

- Reuniões 

interinstitucionais. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº processos acompanhados; 

- Nº de Fichas de Referenciação preenchidas na 

totalidade;  

- Nº de novas parceiras; 

- Nº total de parcerias; 

- Nº total do alcance das publicações; 

- Nº convites enviados; 

- Nº participantes; 

- Nº reuniões interinstitucionais. 

- Equipa Técnica do 
CAFAP; 
- Entidades parceiras. 

Materiais 

- Material de divulgação 
(ex.: flyer’s, cartões de 
visita, site institucional, 
redes sociais); 
- Computador; 
- Sala de reunião; 
- Projetor; 
- Telefone; 
- Viatura e gasóleo. 

Financeiros 

500€ 

Objetivo estratégico 3 – Promover uma aproximação das famílias à comunidade 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 80% dos convocados 

comparecem/participam nos 

eventos; 

- 80% dos participantes 

avaliam positivamente os 

eventos; 

- 60% das Famílias envolvem-

se em ações na comunidade. 

- “Chat com os Pais”; 

- “Cuidar em cadeia”; 

- Tertúlia “À conversa com os 

pais”; 

- Celebração de datas 

festivas: Dia do Pai, Dia da 

Mãe; 

- Convenção dos Direitos das 

crianças; 

- Prevenção da Violência 

Contra as Mulheres. 

- Famílias em 

acompanhamento 

pelo CAFAP; 

- Entidades 

Parceiras; 

- Comunidade. 

- Escuta Ativa; 

- Observação;  

- Dinâmicas de grupo; 

- Grupos online; 

- Sessões de grupo; 

- Reuniões 

interinstitucionais. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de convites enviados; 

- Nº de participantes; 

- Nº de participantes que avalia positivamente 

as ações;  

- Nº participantes envolvidos em ações da 

comunidade;  

- Nº participantes da comunidade envolvidos 

em ações do CAFAP.   

- Equipa Técnica do 

CAFAP; 

- Equipa de Estágio; 

- Equipa Técnica de 

entidades parceiras. 

Materiais 

- Sala de formação; 
- Material de desgaste; 
- Viatura, gasóleo e 
portagens; 
- Computador e projetor; 
- Telefone/telemóvel; 
- Material de divulgação; 
- Máquina fotográfica. 

Financeiros 

2 000€ 
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4.2.5. PROJETO FAMILY First – HOME SESSIONS 

 

Objetivo estratégico 1 – Promover o Projeto Family First – Home Sessions, valorizando o seu caráter inovador 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 80% das entidades da Rede Social 

de Guimarães e comunidade 

conhecem as instalações do Projeto; 

- Salientar junto de 80% das 

entidades da Rede Social de 

Guimarães a importância de 

consolidar o teatro como ferramenta 

de intervenção no campo 

socioeducativo, artístico e 

comunitário; 

- Potenciar um trabalho de 

articulação com 80% das entidades 

da Rede Social de Guimarães;  

- Disseminar o trabalho desenvolvido 

pelo Projeto junto de 80% das 

entidades da Rede Social de 

Guimarães e da Comunidade; 

- Alcançar 75% dos beneficiários do 

Projeto; 

- Melhorar 60% do desempenho e da 

capacidade de mobilizar recursos 

através do impacto social da 

intervenção do Projeto; 

- Aumentar em 20% as parcerias com 

as entidades da Rede Social de 

Guimarães. 

- Divulgação da infraestrutura do 

Family First – Home Sessions; 

- Apresentação e Divulgação do 

Family First – Home Sessions; 

- Divulgação da participação da 

equipa técnica do Projeto numa 

formação especializada de teatro 

com a duração de 50 horas; 

- Sensibilização das entidades 

que integram a Rede Social do 

Município de Guimarães para a 

importância do encaminhamento 

de famílias; 

- Realização da avaliação de 

impacto do Family First – Home 

Sessions de 2021; 

- Apresentação dos resultados do 

Family First – Home Sessions de 

2021; 

- Celebração de protocolos de 

colaboração com as Juntas e 

Uniões de Freguesias do 

Município de Guimarães; 

- Elaboração de conteúdos para 

as redes sociais. 

- Entidades que integram 

a Rede Social do 

Município de Guimarães; 

- Famílias com crianças e 

jovens em risco 

psicossocial do concelho 

de Guimarães; 

- Famílias em 

acompanhamento pelo 

Projeto Family First – 

Home Sessions; 

- Comunidade; 

- Universidades.  

- Reuniões 

interinstitucionais; 

- Contactos via telefónica 

e via email; 

- Divulgação através dos 

diferentes canais de 

comunicação (e.g., redes 

sociais). 

- Questionários de 

Avaliação do Formando; 

- Questionários de 

Avaliação do Formador; 

- Questionários de 

Avaliação da Formação; 

- Instrumentos de 

Avaliação Psicológica 

(Escalas de Avaliação); 

- Relatórios de Progresso; 

- Relatório de Avaliação 

de Impacto Social. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de contactos com 

entidades sobre o carácter 

inovador do Projeto; 

- Nº de entidades com 

quem existiu um trabalho 

de articulação; 

- Nº de entidades que 

enviaram Fichas de 

Referenciação; 

- Nº de Fichas de 

Referenciação 

encaminhadas; 

- Nº de contactos 

interinstitucionais; 

- Nº de participantes do 

Projeto; 

- Nº de avaliações positivas 

da sessão por parte dos 

participantes e dos 

Formadores;  

- Nº de avaliações positivas 

da formação e Formadores 

por parte dos 

participantes; 

- Nº de famílias que 

melhoram competências 

pessoais, sociais, parentais 

e familiares; 

- Nº de famílias que 

melhoram o exercício da 

sua parentalidade. 

- Equipa Técnica do Projeto 

Family First – Home 

Sessions; 

- Equipas das entidades que 

integram a Rede Social do 

Município de Guimarães; 

- Doutora Orlanda Cruz e 

Equipa de Investigação. 

Materiais 

- Espaço físico (casa 

modelar); 

- Material de divulgação 

(flyer’s, cartazes, site 

institucional, redes sociais); 

- Sala de reuniões; 

- Telemóvel/telefone; 

- Computador; 

- Material de desgaste; 

- Material e equipamento 

de escritório; 

- Viatura e gasóleo. 

Financeiros 

 

7 600€ 
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Objetivo estratégico 2 – Promover a Parentalidade Positiva junto das famílias que integram o Projeto Family First – Home Sessions 
Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Calendarização Avaliação 

- 90% das famílias comparecem às 

sessões agendadas; 

- 50% das famílias  do Family First – 

Home Sessions melhoram as suas 

competências pessoais, sociais, 

parentais e familiares;  

- 50% das famílias do Family First – 

Home Sessions melhoram o exercício 

da parentalidade e a sua 

autonomização;  

- 50% das famílias do Family First – 

Home Sessions melhoram as 

dinâmicas familiares. 

- Realização de atendimentos às 

famílias do Programa de 

Educação Parental Family First – 

Home Sessions; 

- Realização das sessões do 

Programa de Educação Parental 

Family First – Home Sessions; 

- Realização de sessões de follow-

up do Programa de Educação 

Parental Family First – Home 

Sessions. 

- Famílias em 

acompanhamento pelo 

Projeto Family First – 

Home Sessions. 

- Escuta ativa; 

- Entrevista; 

- Observação participante e 

não-participante; 

- Atendimentos; 

- Contactos via telefónica e 

via email; 

- Dinâmicas de grupo; 

- Articulação com as 

Entidades Sinalizadoras; 

- Questionários de 

Avaliação Psicológica. 

Humanos 

Ao longo do ano 

- Nº de atendimentos; 

- Nº de participantes do 

Family First – Home 

Sessions; 

- Nº de sessões 

dinamizadas;  

- Nº de famílias melhoram 

competências pessoais, 

sociais, parentais e 

familiares; 

- Nº de famílias que 

melhoram o exercício da 

parentalidade; 

- Nº de famílias que se 

tornam mais autónomas; 

- Nº de famílias que 

melhoram as dinâmicas 

familiares; 

- Nº de informações sociais 

realizadas; 

- Nº de famílias que 

melhoram as relações e o 

contexto familiar, segundo 

as entidades sinalizadoras; 

- Nº de processos 

arquivados após 

participação no Projeto. 

- Equipa Técnica do 

Projeto Family First – 

Home Sessions. 

Materiais 

- Espaço físico concebido 

à semelhança de uma 

habitação; 

- Material de desgaste; 

- Material e equipamento 

de escritório; 

- Telemóvel/telefone; 

- Computador; 

- Viatura e gasóleo. 

Financeiros 

5 380€ 



Plano de Atividades 2021 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

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

28 

 

5. ORÇAMENTO PREVISIONAL 

 

PREVISÃO DE CUSTOS 

 

Atividades transversais 7 150,00€ 

Casa de Acolhimento 12 100,00€ 

Creche Rosas Amorim Vieira 1 550,00€ 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 6 000,00€ 

Projeto Family First – Home Sessions 12 980,00€ 

TOTAL: 39 780,00€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Atividades 2021 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

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

29 

 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação das atividades constitui-se de extrema importância, na medida em que possibilita a aquisição 

de informação complementar acerca das ações executadas, possibilitando a melhoria ou a 

implementação de novas atividades, mediante os interesses e necessidades de crianças/jovens e das suas 

famílias.  

Neste sentido, a avaliação do presente Plano de Atividades 2021 será realizada em dois momentos: um 

relatório intercalar, no final do 1º semestre, e um relatório no final do ano, contemplando todas as 

avaliações realizadas. Para efeitos de avaliação, serão consideradas metodologias de trabalho comuns a 

todas as respostas sociais, tais como, questionários de satisfação, indicadores mensais, registos 

fotográficos, e observação direta. Do mesmo modo, serão usadas metodologias de trabalho específicas 

de cada resposta social, de acordo com os indicadores de avaliação definidos nas tabelas descritivas das 

atividades (ponto 4, do presente documento). 

 

 

Guimarães, 20 de novembro de 2020 

 

Pel’O Conselho de Administração 

O Presidente 

 

 

Fernando José Duarte Xavier 
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7. ANEXOS | CRONOGRAMAS 

ATIVIDADES TRANSVERSAIS  

 Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

O
b

je
ti

vo
  

e
st

ra
té

gi
co

 1
 

Formações de curta duração             

Workshop’s temáticos             

Sessões teórico-práticas             

MAIFI             

Protocolo com For2Parents             

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
gi

co
 2

 Prevenção dos maus-tratos na 
Infância 

            

Dia da Família             

Dia Mundial da Criança             

Natal             

Seminário             

O
b

je
ti

vo
 

e
st

ra
té

gi
co

 3
 

Elaboração de um Plano de 
Comunicação 

            

Elaboração de materiais de 
informação 

            

O
b

je
ti

vo
 

e
st

ra
té

gi
co

 4
 

Avaliação anual de satisfação             

Convívio anual de colaboradores             

O
b

je
ti

vo
  

e
st

ra
té

gi
co

 5
 

Avaliação anual de satisfação             

Implementar o plano de atividades 
de cada resposta social e projeto 
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CASA DE ACOLHIMENTO  

 Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

O
b

je
ti

vo
 

e
st

ra
té

gi
co

 1
 

Programa de Desenvolvimento 
Pessoal e Social (DPS) 

            

Programa de intervenção: 
Laboratório de Autonomia 

            

Atividades de gestão doméstica             

O
b

je
ti

vo
 

e
st

ra
té

gi
co

 2
 

Atividades lúdicas desenvolvidas pela 
Cruz Vermelha Portuguesa 

            

Atividades lúdicas desenvolvidas por 
Entidades Parceiras 

            

Ações de voluntariado             

O
b

je
ti

vo
 

e
st

ra
té

gi
co

 3
 

Sessões de apoio ao estudo em 
grupo 

            

Sessões de apoio ao estudo 
individual 

            

Projeto “Quadro de Mérito”             

O
b

je
ti

vo
 

e
st

ra
té

gi
co

 4
 Reuniões de Assembleias de jovens             

Reuniões de Assembleias de Casa             

Participação em atividades 
extracurriculares 

            

O
b

je
ti

vo
 

e
st

ra
té

gi
co

 5
 

Workshop’s de expressão plástica             

Decoração e remodelação dos 
espaços da CA 
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 Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
gi

co
 6

 

Atividades Lúdicas             
Atividades Socioeducativas             

Atividades desportivas             
Comemoração do carnaval             
Comemoração da Páscoa             

Comemoração do Halloween             
Festa de S. José             

Campo de férias da Páscoa             
Campo de férias de Verão             
Campo de férias de Natal             

Arraial de S. João             
Passeio da Casa             

Acampamento de verão             

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
gi

co
 7

 Reuniões quinzenais entre equipa 

técnica e equipa educativa 
            

Reuniões semanais de equipa 
técnica com a Diretora Técnica 

            

Reuniões mensais de equipa 
técnica alargada 

            

Reuniões periódicas entre equipa 
técnica e equipa de apoio 

            

O
b

je
ti

vo
 

e
st

ra
té

gi
co

 8
 Programa de competências 

parentais 
            

Sessões individuais às famílias no 
domicílio 
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CRECHE ROSAS AMORIM VIEIRA 

 Atividades Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
gi

co
 1

 

Dia Mundial da Música             

Dia Mundial do Animal             

Dia Mundial da Alimentação             

Halloween             

S. Martinho             

Dia Nacional do Pijama             

Dia de Reis             

S. Valentim             

Carnaval             

Dia do Pai             

Dia Mundial da Árvore da Água             

Páscoa             

Dia do Livro Infantil             

Dia da Mãe             

O
b

je
ti

vo
  

e
st

ra
té

gi
co

 2
 

Estação do Ano: Outono             

Estação do Ano: Inverno             

Estação do Ano: Primavera             

Estação do Ano: Verão             

Festa Final de Ano             

Atividades de exploração livre             

O
b

je
ti

vo
 

e
st

ra
té

gi
co

 3
 

Integração/adaptação             

Ciclos de Partilha             
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CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL 
 

 Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
gi

co
 1

 Sessões Familiares             
Sessões Individuais de Acompanhamento 

Psicossocial e Educativo 
            

Supervisão de Convívios Familiares             

Sessões de Mediação Familiar             

Ações de Formação Parental             

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
gi

co
 2

 Apresentação do CAFAP a novas 
entidades 

            

Rubrica “Bons Pais, Bons Filhos”             
Publicações/conteúdos para as redes 

sociais 
            

Celebração do aniversário do CAFAP             

Apresentação de resultados do CAFAP             

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
gi

co
 3

 

Chat com os Pais             

Celebração do Dia do Pai             

“Cuidar em cadeia”             

Celebração Dia da Mãe             

Tertúlia “À conversa com os pais”             
Prevenção da Violência Contra as 

Mulheres 
            

Convenção dos Direitos das crianças             
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PROJETO FAMILY FIRST – HOME SESSIONS 

 

 
 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
gi

co
 1

 

Divulgação da infraestrutura do Family 
First – Home Sessions 

            

Apresentação e Divulgação do Family First 
– Home Sessions 

            

Divulgação da participação numa formação 
especializada de teatro com a duração de 

50 horas 
            

Sensibilização das entidades que integram 
a Rede Social do Município de Guimarães 

para a importância do encaminhamento de 
famílias 

            

Realização da avaliação de impacto do 
Family First – Home Sessions de 2021 

            

Apresentação dos resultados do Family 
First – Home Sessions de 2021 

            

Celebração de protocolos de colaboração 
com as entidades da Rede Social do 

Município de Guimarães 
            

Elaboração de conteúdos para as redes 
sociais 

            

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
gi

co
 2

 

Realização de atendimentos às famílias do 
Programa de Educação Parental Family 

First – Home Sessions 
            

Realização das sessões do Programa de 
Educação Parental Family First – Home 

Sessions 
            

Realização de sessões de follow-up do 
Programa de Educação Parental Family 

First – Home Sessions 
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