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Mensagem do Presidente da Direção

Assumindo o compromisso de que o próximo ano iremos procurar crescer e
consolidar  o  que  existe, somos  a  apresentar  o  Programa  de  Ação  e
Orçamento para 2020.
A Direção da Criança Diferente / Associação de Amigos, tem pautado a sua
gestão  pelo  rigor  e  transparência,  mas  sempre  com  o  foco  nos  nossos
utentes, envolvendo todos os recursos possíveis, e tendo em vista a melhoria
contínua dos serviços que prestamos.
Assim,  conforme  se  comprovará  neste  documento,  o  próximo  ano  será
revestido de uma importância crucial para os desígnios desta IPSS.
Tendo como base o presente, e projetando o futuro, a Direção, entende que
a  sua  ação  continuará  a assentar  em  três  grandes  eixos  e  objetivos
estratégicos: melhoria contínua, aumento quando possível e conservação de
infraestruturas e valorização  constante dos recursos humanos como forma
de melhorar o serviço prestado.

Maria Emília Miranda Fitas
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I – Programa de Ação para 2019

I.I – Eixo 1 - Melhoria contínua

Sempre com o foco na qualidade dos serviços que prestamos aos nossos
utentes,  é  intenção  da  Direção  continuar  a  apoiar  todas  as  iniciativas
propostas  pelas  Equipas  Técnicas  da  Criança  Diferente  /  Associação  de
Amigos.  Conscientes da conjuntura económica de cada agregado familiar,
tudo  será  feito  para  que  os  custos  inerentes  às  atividades  que  visam  a
promoção da qualidade de vida e bem-estar dos utentes, continuem a ser
suportados pela Instituição.
Tendo em conta a qualidade dos serviços prestados nas diferentes respostas
sociais da Criança Diferente / Associação de Amigos, é objetivo da Direção,
dar inicio a uma candidatura a um fundo que possa financiar um sistema de
“Certificação da Qualidade de nível C”, previsto pelo Instituto de Segurança
Social.
“A Certificação da Qualidade das Respostas Sociais é o reconhecimento, por
uma  entidade  externa  e  independente  à  Segurança  Social  (Entidade
Certificadora), que os serviços prestados satisfazem de uma forma eficaz os
clientes e as exigências legais e regulamentares ao seu funcionamento.
O Sistema de Qualificação das Respostas Sociais (SQRS) foi desenvolvido pelo
Instituto  da  Segurança  Social,  I.P.  (ISS)  com  o  objectivo  de  garantir  aos
cidadãos o acesso a serviços e equipamentos de qualidade.”
Esta certificação, além de melhorar a estrutura documental da Instituição,
permitirá  também  obter  índices  de  satisfação  de  todas  as  partes
interessadas,  assim  como  nos  trará  indicadores  de  processos  a  serem
otimizados.
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I.II – Eixo 2 – Aumento e conservação de Infraestruturas

Como é do conhecimento de todos,  a  anterior Direção  iniciou o projeto
arquitetónico para converter a Quinta Pedagógica num novo Lar Residencial.
Este projeto foi aprovado pelos técnicos do Instituto da Segurança Social no
entanto  a  candidatura  que  tinha  sido  feita  pela  anterior  direção  para
obtenção de fundos não foi aprovada  o que nos irá levar a aguardar que seja
possivel uma outra candidatura a um outro projeto.
Procurando dar seguimento ao Projeto deixado pela anterior direção para a
construção  de  um  novo  CAO,  foram  feitos  contactos  com  a  Junta  de
freguesia  de  São  Romão  do  Coronado,  para  onde  estaria  previsto  a  sua
construção.  Após  uma  reunião  com  o  Presidente  da  referida  Junta  de
Freguesia,  tomamos  conhecimento  de  que  em  Assembleia  de  Junta  de
Freguesia, este projecto não foi aprovado. 
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I.III – Eixo 3 – Valorizar os Recursos Humanos

Cientes da extrema importância que representam os recursos humanos da
instituição,  e  reconhecendo  que  grande  parte  do  sucesso  da  Criança
Diferente / Associação de Amigos a eles se deve,  a direção irá continuar a
proporcionar  formação  externa  aos  elementos  que  se  têm  mostrado
recetivos a fazer a mesma e que seja de interesse para a Instituição.
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I.VI – Plano de Atividades Anual – Centros de Atividades Ocupacionais

Calendarização Atividade Objetivos Custo estimado

 Ja
ne

iro

Dia de Reis
(6)

- Manter vivas as tradições
- Reconhecer o significado da quadra festiva

N.A.

Dia do Obrigado
(11)

- Manifestar gestos de gratidão e de reconhecimento 
perante os outros.

N.A.

Dia Mundial do
Compositor

(15)

- Promover a arte da música, entendendo-a como forma 
de expressão de sentimentos;
- Promover a criatividade e o bem-estar.

N.A.

Janeiras (durante o
mês) - Atividade CAO

SMI

- Manter vivas as tradições;
- Promover o convívio com a comunidade envolvente N.A.

Fe
ve

re
iro

Carnaval
(25)

- Reconhecer o Carnaval como manifestação cultural de 
folia e alegria. N.A.

Dia Mundial das
Doenças Raras

(29)

- Alertar a população para este tipo de Doenças, 
sensibilizando para as dificuldades que estas pessoas 
enfrentam no seu dia-a-dia.

N.A.
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M
ar

ço
Dia do Pai

(19) - Homenagear a figura familiar paterna N.A.

Dia Mundial do Teatro
(27)

- Promover a arte do teatro, entendendo-o com o forma 
de expressão e comunicação

200€

Ab
ril

Dia Mundial da
Atividade Física

(6)

- Promover a prática de atividade física, demonstrando 
os benefícios do exercício físico. N.A.

Páscoa
(12)

- Reconhecer o significado da quadra festiva. N.A.

M
ai

o

Dia da mãe
(4) - Homenagear a figura familiar materna. N.A.

Dia Internacional da
Família

(15)

- Enaltecer a importância da família no desenvolvimento 
harmonioso do ser humano
- Promover o convívio entre utentes, familiares e equipa N.A.

Ju
nh

o Dia Mundial dos
oceanos

(8)

- Reconhecer a importância dos oceanos nas condições 
climatéricas, assim como no fornecimento de energia, 
comida, oxigénio, entre outros recursos aos seres 
humanos 

360€
9€por pessoa
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Ju
lh

o
Dia Mundial da Piza 

(10)
- Celebrar uma das mais adoradas invenções 
culinárias da história da humanidade. N.A.

Dia Internacional do
Amigo 

(30)

- Celebrar a amizade, um sentimento de fraternidade 
mútua partilhado entre as pessoas.

- Reforçar a importância de estabelecer relacionamentos 
baseados no respeito mútuo.

N.A.

Ag
os

to

Dia Mundial da
Fotografia 

(19)

- Reviver o gosto pela fotografia.

- Eternizar momentos, para guardar recordações, de 
forma a contar histórias em imagens, sem palavras.

- Promover a criatividade e a imaginação.

N.A.

Dia Internacional do
Folclore 

(22)

- Valorizar a história do nosso país, através cultura 
folclórica.

- Estimular o interesse pela arte musical.
N.A.

Se
te

m
br

o 
   

  

Aniversário do C.A.O.
São Mamede Infesta 

(14)

- Celebrar o dia em que foi inaugurado o C.A.O. de São 
Mamede Infesta.

- Desenvolver o espírito de confraternização e fomentar 
o convívio.

N.A.
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Dia Mundial do Turismo 

(27)
- Fomentar o interesse pelo património nacional, através 
da visita ao centro histórico de uma cidade.

N.A.
O

ut
ub

ro

Aniversário do C.A.O.
Milheirós 

(13)

- Celebrar o dia em que foi inaugurado o C.A.O. de 
Milheirós.

- Desenvolver o espírito de confraternização e fomentar o 
convívio.

N.A.

Halloween 

(31)

- Desenvolver o senso crítico, a capacidade de 
interpretação e de abstracção.

- Compreender algumas diferenças culturais entre os 
países.

- Estimular a criatividade.

N.A.

 N
ov

em
br

o

Dia Mundial do Cinema

(5)

- Promover conhecimentos sobre a sétima arte, 
considerada por muitos a arte mais mágica, pelo seu 
poder sobre as emoções humanas.

- Estimular a identificação das emoções enquanto 
sensações físicas ou emocionais.

160€

(4€/px)

São Martinho 

(11)

- Manter e valorizar tradições.

- Promover as relações interpessoais, através de um 
saudável convívio.

Dia Mundial da
- Enaltecer a importância da criatividade para a vida 
humana.

150€ 
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Criatividade 

(17) (2 CA.O.)
D

ez
em

br
o

Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência

(3) 

- Promover uma maior compreensão de assuntos 
relativos à deficiência e a mobilização para a defesa da 
dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas.

- Promover a tolerância e o respeito pelas diferenças.

160€

(8€/px)

Festa de Natal
- Desenvolver o espírito de confraternização e fomentar 
o convívio.
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I.V – Plano de Atividades Anual – Lar Residencial

Calendarização Atividade Objectivos Custo estimado

Janeiro

Jantar de Reis 
(6)

- Manter viva as tradições
- Promover o convívio intergeracional N.A.

“Dia Mundial do Puzzle”
(29)

- Aumentar a capacidade de resolução de problemas
- Desenvolver a criatividade
- Promover as relações de interajuda

30.00€

Fevereiro

Dia do Amor 
(14)

- Refletir sobre a importância de demonstrarmos o 
quanto gostamos de alguém com gestos atenciosos N.A.

Carnaval 
(25)

- Reconhecer o carnaval como manifestação cultural
- Produção de trabalhos alusivos à data N.A.

Março
“Dia Internacional da

Mulher” 
(8)

- Valorizar a atuação da mulher na sociedade N.A.

“Dia Mundial da Poesia”
(21)

- Reviver tradições orais de recitação de poesia 
- Celebração de  uma das mais importantes formas 
humanas de expressão cultural

N.A.
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“Dia Mundial do
Teatro” 

(27)

- Promover a arte do teatro
- Fomentar a divulgação da cultura de diferentes povos 60€

Abril

Páscoa 
(12)

- Contribuir para que os jovens possam ampliar os 
conhecimentos acerca do significado da “Páscoa”.

N.A.

“Dia Mundial da Terra”
(22)

- Compreender a importância da preservação dos recursos 
naturais do planeta Terra. 50.00€

“Dia Mundial da Dança”
(29)

- Promoção de momentos de Lazer
- Celebrar esta arte e mostrar a sua universalidade, 
independentemente das barreiras políticas, culturais e 
éticas.

N.A.

Maio
“Dia Internacional sem

Dieta” 
(06)

- Promover a aceitação do corpo tal como ele é e a sua 
diversidade, chamando a atenção para os perigos de 
seguir dietas rigorosas e um modelo de corpo perfeito 
imposto diariamente pela sociedade moderna.

50.00€

“Dia internacional da
Família” 

(15)

- Reforçar a mensagem de união, amor, respeito e 
compreensão necessárias para o bom relacionamento de
todos os elementos que compõem uma família        

N.A.
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- Estreitar laços de amizade entre protetores/amigos e 
residentes

“Dia Internacional dos
Museus” 

(18)

- Promover o conhecimento de exposições e obras de 
arte

N.A.

Junho
S. João 

(23 e 24)
- Resgatar e manter viva a cultura popular
- Fomentar o convívio intergeracional N.A.

Julho

“Dia Mundial da Pizza”
(10)

-  Celebrar uma das adoradas invenções culinárias da 
história da humanidade 50.00€

 “Dia do Amigo” 
(20)

- Salientar a importância de estabelecer relacionamentos
baseados no respeito mutuo 
- Aceitar o outro como igual

N.A.

Agosto

“Dia de Brincar na
Areia” 

(11)

- Promover diversas atividades lúdicas e de lazer, ao ar 
livre e em grupo N.A.

“Dia Mundial da
Fotografia” 

(19)
- Dar a conhecer a arte da fotografia N.A.

Setembro Passeio do Lar - Promoção do convívio entre os residentes do Lar e a 
Equipa técnica 150.00€
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Outubro

“Dia Internacional da
Música” 

(1)

- Melhorar a expressividade através de estímulos 
sonoros
- Fomentar o interesse pela arte musical

N.A.

“Dia Mundial das
Massa” 

(25)

- Perceber a importância da massa para a alimentação 
saudável e equilibrada e relembra o contributo da massa 
para o desporto e para a saúde das pessoas.

N.A.

Halloween 
(31)

- Realização de trabalhos alusivos ao tema
- Desenvolver o espirito de confraternização e fomentar 
o convívio

30€

Novembro

S. Martinho 
(11)

- Motivar os utentes para a manutenção da tradição 
desta época festiva 30.00€

“Dia Nacional do
Pijama” 

(20)

- Defender o direito de todos os jovens crescerem no 
seio de uma família, que, por diversas razões, estão 
separadas das suas famílias biológicas. 
- Promover o direito de todas os jovens terem uma 
família.

N.A.

Dezembro
Celebração das épocas

festivas - Manter vivas as tradições desta época festiva N.A.
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Para além das atividades mensais já apresentadas, o Lar Residencial da CD/AA trabalha semanalmente, competências que
consideramos fundamentais para a manutenção das capacidades dos nossos residentes, de forma a atenuar e minimizar os
retrocessos que cada um vai manifestando, fruto do avançar da idade e da própria condição de cada residente. 

Objectivos gerais Promover  autonomia e qualidade de vida de cada utente
Áreas de

Intervenção
Descrição da atividade Objetivos Destinatários

Animação Física
- Ginástica
- Jogos de mobilidade
- Caminhadas

- Combater o sedentarismo
- Melhorar o equilíbrio e coordenação 
motora
- Fomentar o relacionamento interpessoal

Utentes do Lar Residencial

Animação Cognitiva

- Jogo de memória
- Jogos de perguntas e 
respostas
- Jogos de provérbios e 
adivinhas

- Aumentar a atividade cerebral 
- Exercitar a capacidade de memória e a 
atenção

Animação
promotora do

desenvolvimento
pessoal e social

- Visitas a exposições e 
Monumentos
- Idas a feiras e festas 
populares
- Visionamento de filmes

- Proporcionar momentos de convívio e 
lazer na Comunidade
- Promover as relações interpessoais e 
intergeracionais
- Promover a valorização pessoal
- Reforçar a autoestima 
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- Participação em 
atividades da comunidade
- Acesso a serviços da 
Comunidade (café)
- Participar em atividades 
promovidas por outras 
entidades

Animação através da
expressão plástica - trabalhos manuais

- Promover a destreza manual
- Valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais
- Estimular a imaginação e criatividade 
através de várias formas de expressão

Utentes do Lar Residencial
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II – Orçamento para 2020
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II.I – Gastos
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II.II – Rendimentos
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II.III – Investimentos
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II.IV – Memória Justificativa
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