Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência
Respostas Sociais

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)
Objetivos:
 Favorecer a execução de atividades e ações de acordo com os gostos,
expectativas, sugestões e aptidões individuais dos utentes;
 Promover a valorização pessoal e a integração social dos utentes,
permitindo o desenvolvimento possível das suas capacidades, sem
vinculação a exigências de rendimento profissional ou de
enquadramento normativo de natureza jurídico-laboral;
 Desenvolver atividades e ações que estimulem os utentes, mantendo-os
ativos e interessados, favorecendo o seu equilíbrio físico, emocional,
social e espiritual;
 Promover a autonomia, participação e a integração social, fomentando
a participação em programas, atividades e projetos com vista a
promover o seu bem-estar e melhorar a sua qualidade de vida;
 Privilegiar a interação com a família e/ou significativos e com a
comunidade, no sentido de otimizar os níveis de sensibilização e
interação familiar e social;
 Prestar apoio na integração social, através do desenvolvimento de
atividades socialmente úteis, eventualmente facilitadoras do acesso à
formação profissional e emprego;
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 Fomentar a continuidade das parcerias com o objetivo de garantir novas
oportunidades qualificadas, que otimizem a satisfação dos utentes, a
sua qualidade de vida e felicidade;
 Criar uma interação com todos os agentes sociais que possam contribuir
para a melhoria do bem-estar dos utentes, bem como a flexibilidade
para renovar/inovar serviços e programas, em função das necessidades
e expectativas emergentes;
 Contribuir para a promoção de uma sociedade inclusiva, promovendo a
participação em atividades na, para e com a comunidade;

Destinatários:
Pessoas com deficiência física e/ou intelectual, de idade igual ou superior a
16 anos, com necessidade de ocupação dos tempos livres, permitindo o
desenvolvimento possível das suas capacidades, sem vinculação a
exigências de rendimento profissional ou de enquadramento normativo de
natureza jurídico-laboral.

Nº de utentes/capacidade:
O CAO tem acordo com a Segurança Social para 115 utentes e capacidade
para 120 utentes.
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