Centro de Atividades e
Capacitação para a Inclusão
(CACI)
Portaria nº 70/2021
De 26 de março

CONTRIBUTOS E RECOMENDAÇÕES - HUMANITAS

A) Enquadramento e análise global
Os princípios orientadores da reformulação e implementação de uma nova legislação que
regulamente os Centros de Atividades Ocupacionais enquanto resposta social comunitária,
revela-se necessário e fundamental, mostrando o esforço para melhorar o direito a um
nível de vida adequado, à participação plena na comunidade e à inclusão social e
profissional o que reflete o descrito na Convenção sobre os direitos das pessoas com
deficiência.
Relembra-se que esta portaria vai de encontro ao recomendado pela Comissão sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência no parágrafo nº 51, que recomenda que se proceda
a revisão da legislação que regula os Centros de Atividades Ocupacionais numa perspetiva
de direitos humanos de acordo com a Convenção.
A portaria nº 70/2021 de 26 de março apresenta-se como muito positiva na perspetiva de
mudar o paradigma dos CAO, passando de uma estrutura de fim de linha (CAO para
pessoas com deficiências graves, que não têm outra resposta), para um modelo início de
linha, de alavancagem, para a inclusão socioprofissional.
A filosofia subjacente ao documento assenta nos modelos mais atuais de apoio à
deficiência (modelo dos apoios, da qualidade de vida, da inclusão social, direitos da
pessoa.) “capacitar a PD usufruir dos seus direitos” “...remover os obstáculos que as
impedem de viver em plena igualdade...”” ...valorização pessoal, inclusão social e
profissional valores que concorrem para a plena cidadania”
A perspetiva de uma intervenção de base comunitária é outro dos pontos a salientar “...
dotar os CAOs enquanto resposta de base comunitária promoção da autonomia, vida
independente, QV, valorização pessoal, valorização profissional, inclusão social ...”
Assim como todo o enfoque na perspetiva de inserção socio profissional “...proporcionar
transição para programas de inclusão socioprofissional, ou medidas de reabilitação
profissional …”
Destaca-se o enfoque que é dado ao planeamento individual na perspetiva centrada na
pessoa e de ferramenta construtora de um projeto de vida de inclusão, mas também de
avaliação da intervenção “De salientar a inclusão do plano individual de inclusão como
instrumento de planeamento, monitorização e avaliação do percurso de vida...Participar
no seu projeto de vida”.
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Também o alinhamento à legislação da escolaridade obrigatória, mas também a posição
inequívoca dos CAO como resposta válida à saída do sistema educativo e na construção
de um projeto de vida para as pessoas com deficiência se revela fulcral. “Atualizar o
modelo de estruturação do apoio ocupacional como Respostas sequenciadas à saída do
sistema educativo… flexibilização e estruturação do apoio ocupacional”.
Salienta-se que o enfoque no apoio aos cuidadores é outro dos pontos positivos que
gostaríamos de salientar.
Apesar de todos os aspetos positivos já mencionados verifica-se a necessidade de refletir
sobre alguns aspetos relativos à implementação da presente portaria, desta forma
apresentam-se as seguintes recomentações e sugestões.

B) Recomendações Portaria nº 70/2021 de 26 de março
Artigo 6º - Capacidade
O aumento de capacidade para 60 é um dos pontos positivos, contudo o conceito de
unidades funcionais, com limites na sua capacidade, torna limitativo a flexibilização
necessária ao perfil de necessidade, A sugestão seria não marcar tão vincadamente os 30
para cada Unidade, pois ao referir que têm de ser criadas tendo em conta a adequação ao
tipo de atividades, perfil de necessidades das pessoas torna complexo este alinhamento
rigoroso de números.
No que se refere ao acolhimento transitório de pessoas que se encontrem em processo
de inclusão socioprofissional permanece a necessidade de esclarecer se estas pessoas,
mesmo que em acolhimento transitório, e podendo desenvolver as atividades em contexto
de comunidade, entram na contagem da capacidade? Se sim, então os CAOs com
capacidade máxima não podem prestar este apoio?
Recomenda-se a clarificação da operacionalização deste tipo de atividades de qualificação
para a inclusão social e profissional, nomeadamente no que se refere às vagas existentes
e financiamento destes apoios de caracter transitório.
Salienta-se que existem outras respostas similares (IAOQE) que poderão colidir com o tipo
de intervenção que se pretende com estas atividades, desta forma será pertinente definir
claramente como se enquadram estas atividades no CACI.
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Artigo 7º - Áreas de Intervenção e Serviços
Tendo em conta que o transporte consta como serviço (alinea 2 ponto c) deve ser
assegurado que o financiamentro tem em consideração este aspeto, pois a anterior
legislação não contemplava este serviço. Sugere-se que o transporte seja considerado em
regulamento interno de cada resposta, pois depende muito do contexto e da
especificidade de cada pessoa e de cada família.
Desta forma, o transporte não deve ser um serviço básico garantido mas sim um serviço
complementar.
(Estará a questão ultrapassada, ou melhor resolvida se o transporte previsto na alínea 2,
do ponto c) for considerado aquele que permite a participação nas atividades, previstas
no planeamento e intervenção individual de cada cliente e/ou grupo – COMO AGORA
ACONTECE),
Artigo 8º - Tipologia de atividades
Neste ponto é importante esclarecer se poderá haver conjugação entre várias tipologias
de atividades (Ex: Ocupacional e terapêutica; Ou Socialmente útil e terapêutica; Ou
terapeutica e qualificação para a inclusão social e profissional).
No Ponto 5 - atividades de qualificação para a inclusão social e profissional seria
importante especificar o local onde se podem realizar.
Este enquadramento na tipologia de atividade deve ser clarificado, ou seja, apenas é para
efeito de contrato de prestação de serviços e Plano individual ou terá impacto em termos
de vagas ou de financiamento.
Artigo 13º - Atividades de qualificação para a inclusão social e profissional
O Plano Individual de Inclusão também nos parece uma nomenclatura adequada a todas
as atividades, tendo em conta que o objetivo em todas as tipologias de atividades é a
inclusão.
Também se sugere uma maior clarificação sobre as referidas atividades, nomeadamente
a sua operacionalização, correndo o risco de colidir com o trabalho dos Centros de
Recursos para o Emprego, nomeadamente o IAOQE.
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A clarificação sobre as vagas a ocupar também carece de uma explicação, tendo em conta
que poderão transitar para uma outra resposta socioprofissional ou quem sabe poderão
ingressar numa resposta de ASU.
No artigo 14º - Condições para o exercício das atividades
Ponto 3 - Estabelece o limite de 20 horas para as atividades da alínea d) e e). O
estabelecimento deste limite é em nosso entender um contrassenso relativamente à
filosofia do documento, pois se o grande objetivo é a integração socio profissional então
porque limitar o número de horas? Por outro lado, levanta sérios problemas aos protocolos
já existentes de jovens a desenvolver atividades socialmente úteis em empresas da
comunidade com horários superiores às 20 horas, sentindo que constitui uma violação
dos direitos adquiridos.
Constitui também um entrave à possibilidade de uma futura contratação, fim último desta
forma de inserção socio profissional.
Sugere-se que as atividades, preferencialmente, sejam desenvolvidas a tempo parcial,
indicando-se como valor de referência as 20 horas semanais, por forma a permitir
desenvolver um equilíbrio com a promoção de outras atividades de socio culturais e de
inclusão”.
Artigo 15º - Protocolo de Parceria
Na alínea e) é importante clarificar a que outro apoio se referem (sem ser apoio financeiro),
pois se não é financeiro como pode reverter para o cliente?
Neste ponto também é importante esclarecer se as atividades socialmente úteis
desenvolvidas em contexto institucional também são objeto de protocolo de parceria,
sendo a instituição gestora do CACI.
Artigo 18º - Direitos e deveres da pessoa que frequenta o CAO
Ponto 1 alínea g) A obrigatoriedade de assegurar transportes para os locais, com horários
reduzidos a limites de 20 horas é um aspeto que merece reflexão. Esta obrigatoriedade
torna-se muito exigente para as instituições ao nível financeiro, quer na contratação de
pessoal - motoristas, quer na disponibilidade de viaturas, quer no conbustivel gasto
diáriamente. Sugere-se que esta questão seja analisada aquando da reavaliação do
financiamento da resposta.
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Acresce ainda pensar sobre que relativamente às ASU (artigo 8 - alínea d) claramente
existe um retorno para a empresa acolhedora do ASU que deve ser pago. Relativamente
às atividades de qualificação para a inclusão social e profissional, (artigo 8 - alínea e) que
tem um caracter mais transitório, com vista ao desenvolvimento de competências
pessoais, profissionais, e de participação social, quem vai pagar a compensação
monetária? Tendo em conta que os empresários e entidades, por vezes, não estão
disponiveis para pagar esta compensação.

Artigo 19º - Compensação monetária
Ponto 1 - O limite mínimo dos 10% do IAS, em especial em situações de enquadráveis a
alínea e), jovens em processo de transição, pode dificultar a sua inserção socio
profissional. Sendo jovens com 18 anos, sem grande experiência de trabalho, que vão
muitas vezes para empresas para “despiste de competências”, a obrigatoriedade de um
pagamento mínimo de cerca de 50€ pode resultar numa recusa por parte de empresas ou
serviços em os acolher.
Por outro lado, existem muitos CAO que têm áreas de ASU interno, com tarefas que são
realizadas por pessoas com deficiência com grandes limitações e cuja rentabilidade não
permite continuar a assegurar este valor mínimo de pagamento, dada a rentabilidade da
área, pelo que, existindo este limite mínimo, estas pessoas podem ter de ser excluídas da
realização dessas tarefas.
Desta forma, sugere-se que seja reconsiderada a percentagem de 10% do IAS a atribuir
nas compensações monetárias para 5%. Esta alteração surge no sentido da necessidade
de ajustar este valor à realidade atual das organizações e das empresas sob o ponto de
vista financeiro e da atribuição razoável desta compensação.
Tendo em conta que estas compensações poderão representar um acréscimo financeiro
para as instituições, será importante também a tutela refletir, mais uma vez sobre o
financiamento dos acordos.
Artigo 21º - Direção técnica do CACI
É importante clarificar a possibilidade de acumular as funções de Direção Técnica com
outras funções, por exemplo, com as funções de psicóloga, assistente social ou outro
técnico.
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Por exemplo: um CACI (60 pessoas) com duas diretoras técnicas e cada Unidade funcional
com 50% de Direção técnica e 50% de técnico. Tendo em conta que cada Unidade
funcional pode ter pessoas com carateristicas, necessidades e expetativas diferentes.
Artigo 22º - Recursos Humanos
Ponto 2 – Deve haver alguma flexibilidade na tipologia dos recursos humanos tendo em
conta as características das pessoas apoiadas e da organização e funcionamento da
estrutura. os recursos humanos devem ter como referencia não só o numero de pessoas
mas também a especificidade das pessoas apoiadas, ou seja, poderemos ter estruturas
que necessitem de um tipo de técnico e outras de outro diferente, depende da tipologia
das atividades predominantes.
Desta forma, as Organizações deveriam ter alguma flexibilidade na seleção da sua equipa
tendo em conta as suas reais necessidades. Devendo poder incluir diferentes funções,
afetas em diferentes percentagens, dando primazia a equipas com diferentes saberes e
conhecimentos.
A obrigatoriedade de cozinheira e ajudante de cozinha deve ser flexível, em Centros com
30 clientes pode não se justificar 2 elementos na cozinha.
Os motoristas, administrativos e pessoal de limpeza não estão contemplados nos quadros
dos CACI, contudo é pessoal que existe nas instituições e que faz um trabalho
indispensável.
Sugere-se também a especificação sobre o que se entende por "equivalente" a monitor.
Também se sugere que possa ser contemplada a Função de Auxiliar de Atividades
Ocupacionais em vez de Ajudante de ação direta.
Finalmente, entende-se pela filosofia subjacente a necessidade de reforço dos quadros
superiores, contudo coloca-se a necessidade de clarificação sobre a comparticipação
financeira da segurança social para assegurar os recursos humanos exigidos, tendo em
conta que com a atual comparticipação será impossivel manter o quadro de pessoal que
se exige.
Mais uma vez se sugere que seja realizada uma análise da comparticipação dos acordos
de cooperação no sentido de a ajustar ao quadro de pessoal presente na portaria, bem
como a todas as exigências já referidas anteriormente.
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Artigo 23º - Condições de admissão
Ponto 1 - Sugere-se acrescentar que no caso de apresentar Atestado de Incapacidade
Multiusos a data inferior a um ano não se aplique, pois os atestados poderão ter uma data
superior a um ano.
Artigo 24ª – Contrato de prestação de serviços
Na alínea d) também seria necessário esclarecer qual a diferença entre comparticipação
familiar e mensalidade.
Artigo 26ª – Plano Individual de transição
Ponto 5- A obrigatoriedade de assinatura por parte dos familiares constitui no nosso
entender uma violação do direito à autodeterminação. Existem inúmeras pessoas com
deficiência que sabem e podem assinar. A assinatura do familiar deve constar quando
necessário.
Sugere-se a alteração para – O PII deve ser datado e assinado pela pessoa com deficiência
ou o seu representante legal, bem como pelos profissionais e familiares envolvidos na sua
elaboração.
Artigo 27º - Acesso à informação
Ponto 1- As informações referidas em d), f) e g) encontram-se em Regulamento Interno
que terá de estar afixado, desta forma haverá duplicação de informação. Sugerimos a
retirada destas alíneas.
Pensamos ser importante estar disponível o valor do custo utente. O que para nós não é
claro se está incluído na alínea f) precário.

Artigo 28º - Regulamento Interno
Recomenda-se que conste um ponto relativo à obrigatoriedade em informar a pessoa com
deficiência ou responsável legal de alterações efetuadas ao Regulamento Interno.
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Anexo I - Condições gerais do edificado
No que diz respeito às condições gerais do edificado, constantes no documento da
Portaria, seria importante relembrar que os edificados já existentes provavelmente não
permitem as adaptações propostas. Fará mais sentido a sua aplicabilidade a estruturas
efetuadas de raiz.
Embora, no Artigo 2º do Decreto do Lei, refira que os dispostos nos artigos 29ª a 32ª não
são aplicáveis aos CAO das alíneas b) e c), há que assegurar que não sejam obrigatórias
adaptações

de

instalações.

No

entanto,

caso

haja

necessidade

de

reestruturação/adaptação, deve ser assegurado que as mesmas possam ser financiadas.
Desta forma, seria pertinente a

clarificação sobre comparticipação financeira para

remodelação de obras no edificado.

Existem obvias contradições entre a dinâmica preconizada e o definido neste anexo. (Ex:
Aumentam o número de técnicos, mas o seu trabalho deve ser maioritariamente no
exterior, mas o tamanho das áreas não sofreu este ajuste. Ex: Um CACI 60 clientes (1
diretor técnico + 2 TSS+ 4 técnicos de reabilitação+1 psicólogo = 8 profissionais para
10m) mas tem sala para administrativa com 9m mas sem administrativa, pois não faz
parte do quadro de pessoal.
Seria conveniente um olhar mais detalhado ao edificado, que claramente simplificasse as
exigências, que se aproximasse mais das normas europeias e que facilitasse a agilidade
para o modelo teórico preconizado.
Por fim deverá este novo enquadramento e organização constante desta nova legislação,
garantir a necessária adequação e ajustabilidade aos princípios, critérios e financiamentos
previstos no PARES 3.0, nomeadamente no período de implementação e transição
previsto.
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