
 

 

Relatório de Exercício e Contas 
 

 

Enquadramento Pandémico e as Actividades 
 

No ano de 2020 tivemos de adoptar medidas para fazer face ao funcionamento em 

tempos de Pandemia, priviligiaram-se novas normas de condutas, comportamentos e 

actividades que serviriam de prevenção e controlo da transmissão do virús COVID – 19. 

Foram mantidas as directrizes orientadoras de mitigação de contágio e os documentos 

orientadores da Segurança Social sobre a reabertura dos CACI. Fechamos a dia 11 de 

Março em quarentena e ficamos assim por determinação governamental até o governo 

dar autorização para abrir. Foram 2 meses de confinamento até uma abertura em Maio. 

Assim que se declarou o confinamento, a diretora técnica iniciou de imediato uma 

pedagogia de utilização de uma plataforma de reunião á distancia – o Zoom.  Esta 

plataforma serviu para reunir a direcção, para reunir a equipa técnica e, após envio para 

todas as famílias de um filme com todos os passos identificados para utilizar a 

plataforma em qualquer dispositivo; computador, telemóvel, tablet tínhamos os utentes 

também a reunir com a equipa em Zoom.… Ao final de um mês todos a utilizar essa 

plataforma que foi adquirida como profissional e uma mesma sala servia todas as 

famílias dos dois Centros. Assim continuamos a ter várias actividades no período de 

confinamento, os utentes e famílias dos CACI acompanhados e uma passagem mais 

confortável da transformação mundial traumática que assistimos com o surgimento do 

virús. 

 

A retoma como podem observar no relatório técnico tiveram lugar após o exaustivo 

estudo de formas de as fazer com o contágio mínimo, estudar o ambiente, realizar uma 

extensão de horário de manhã para privilegiar transporte de carro. Conseguimos manter 

Aulas de Dança/Movimento que tinham como dinamizadora a Professora Marina 



Frangioia para a Colabor, Jogos Interactivos dinamizados pela Professora Inês Correia 

para ambos Centros a horas distintas, e Yoga dinamizado pela Professora Susana Barros 

para a Colabor e Yoga dinamizado pela Professora Maria Manuel para o Centro Labor 

CAO. As aulas de canto dinamizadas pela Professora Mariana e as mesmas actividades 

tinham a Sofia Berger como responsável pelas sessões Zoom, e toda a restante equipa 

(Paula Chaves, Pedro Quental e Isabel Matos e Elisabete) participavam nas sessões.  

 

Estamos muito satisfeitos porque apesar do confinamento imposto continuamos a servir 

os nossos utentes dos Centros CACI e porque apesar de o funcionamento presencial de 

2020 ter sido em rotação e limitado conseguimos manter a festa de Natal, em Zoom mas 

que todos aderiram e ainda termos, por iniciativa dos Cooperantes, nomeadamente em 

primeira mão pela Rosa Simões mas com o envolvimento da equipa técnica e familiares, 

realizar melhorias substanciais na casa camarária de um utente, que estando em casa 

tinha a cozinha e a casa de banho sem condições, janelas partidas e caixilharias que 

deixavam passar o frio. Este processo envolveu a Gebalis e no final do ano tinha uma 

casa nova. 

 

 
Parcerias – Fontes de Enriquecimento e Qualidade 
 

Instituto de Segurança Social; Associação Corpo de Ensaio; Entreajuda – código 

C000617; Banco de Bens Doados; Bens de Utilidade Social BUS – nº 339; C.M. Lisboa nº 

BDAA – 512032 – Departamento de Desporto; C. M. Lisboa – Protocolos de cedência (3) 

Departamento da Habitação; Rede Social; Junta de Freguesia dos Olivais; SFUCO; 

ANDEM; Academia de Gestão Social; Intercentros; UDIPSS 11-06-04930; CASES – 77/SS; 

INR; SCML 

 

Dentro da lógica da sustentabilidade da LABOR- Cooperativa de Solidariedade Social e 

consequentemente dos Centros Labor e Colabor, continuámos a proceder à candidatura 

a projectos, que para além de darem uma resposta às necessidades financeiras da 

Cooperativa, contribuem muito positivamente para o desenvolvimento e bem-estar dos 

nossos utentes. É imperativo continuar a procurar a um menor custo possível uma 



melhor resposta e conforto. Na situação pandémica tivemos mais custos adicionais mas 

principalmente uma grande preocupação em não diminuir a qualidade da nossa 

resposta. Obtivemos bastantes apoios financeiros adicionais através da candidatura a 

apoios; Da C.M. Lisboa através de 5 contratos distintos de apoios recebemos quantias 

consideráveis para apoio a actividade física para apoio a aquisição de material 

desportivo, para a aquisição de material de protecção face ao vírus. Também fora 

aprovadas candidaturas a apoios do INR mas não podemos realizar essas actividades 

devido às restrições e então tivemos de o devolver. Também recebemos, devido a uma 

candidatura à medida contrato emprego-inserção apoio pela contratação de uma 

colaboradora. 

 

Temos outros parceiros que nos apoiam não financeiramente mas que também nos 

ajudam muito foram a entrajuda com aplicações informáticas softwear e Office, 

descktop, impressora, monitor e teclados. Os parceiros Intercentros com a Participação 

no evento Cri´arte  e a actividade Surf in  

 
 
Contas 
 

Porque queremos manter a qualidade no serviço prestado, continuamos a trabalhar 

dentro das directrizes do modelo de avaliação da qualidade, com o intuito de garantir 

aos utentes e suas famílias o acesso a um serviço de qualidade, adequado à satisfação 

das necessidades e expectativas de cada um. Este trabalho deve-se também à Direcção 

da Labor – Cooperativa de Solidariedade Social, que reuniu semanalmente com a 

direcção técnica e executiva por Zoom ás quartas ás 18h inempterruptamente, 

permitindo assim uma maior garantia e eficácia na prossecução de objectivos 

estratégicos delineados para a Cooperativa e as respostas CACI. Iremos apresentar com 

brevidade algumas considerações aos resultados obtidos tão diferentes dos anos 

anteriores. 

O resultado do ano de 2020 é positivo em 28 162,93€ que relativamente ao resultado 

negativo de 3 394,41€ do ano de 2019 representa um acréscimo de valor considerável 

(31 557,34€). Este acréscimo deve-se á entrada em funcionamento pleno do CACI 

Colabor. Acrescentou um grande número de cooperantes, utentes e também devido ao 



trabalho de mérito de constante procura de apoios financeiros dentro dos parceiros 

existentes. 

Apresentamos este relatório com muita satisfação pelo grande sucesso do CACI 

emergente que trouxe muito ao CACI já existente e ao universo da cooperativa e 

parceiros. 

 

Em anexo e em apoio ao presente relatório estão o relatório técnico de 2020 e o 

relatório de Contas de 2020   

 

 

 

Maria de Fátima Correia da Silva – Presidente da Direcção 
 

Joaquim Daniel- Vice Presidente da Direcção 

 

Lino Carlos Pereira Alves- Tesoureiro 

 
Sofia Peres Ferreira Gentil Berger – Secretária da Direcção 
 
 
Maria da Conceição Gaspar – Vogal da Direcção 
 
 
 
 


