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1. INTRODUÇÃO 

A Instituição 

A APPACDM foi criada em 1962 em Lisboa e a delegação de Coimbra surge 

posteriormente, em 1969. 

Tendo, desde o seu nascimento, feito um longo caminho procurando apoiar  todas as 

fases de vida da pessoa com deficiência, a Associação tem como missão “Criar condições para 

que cada pessoa com deficiência mental (ou em situação de exclusão) possa atingir a sua 

plenitude como ser humano e social, potenciando a sua individualidade e consolidando a sua 

participação efetiva na sociedade” [Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com 

Deficiência Mental (APPACDM), s.d.] e, como visão: 

• Ser uma organização de referência nacional e internacional, dinâmica e 

dinamizadora, centrada na promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência e 

incapacidades, em parceria ativa com agentes sociais, económicos, culturais e políticos; 

• Garantir a sustentabilidade financeira, mediante uma gestão eficiente dos 

recursos e uma aposta crescente na inovação e no empreendedorismo social, valorizando as 

capacidades da pessoa com deficiência (APPACDM, s.d.). 

Os Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

Os CAO representam uma resposta social resultante da necessidade de prestar apoio 

aos jovens e adultos com deficiência através de respostas terapêuticas, de habilitação e 

atividades socialmente úteis que auxiliem a integração social e a melhoria da qualidade de vida. 

O chamado CAO foi substituído pela resposta social Centro de Atividades e Capacitação para a 

Inclusão (CACI), conforme a Portaria nº 70/2021 e, portanto, atualmente os CAO são designados 

CACI.  
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Esta é uma das respostas sociais mais antigas da Instituição e existe em quatro concelhos 

da sua abrangência: Arganil, Cantanhede, Coimbra e Montemor-o-Velho, apoiando um total de 

242 indivíduos com deficiência. É nesta resposta que encontramos os clientes mais antigos, 

muitos dos quais com mais de 20 anos de institucionalização. 

Ao mesmo tempo que a Instituição trava o desafio multifacetado do envelhecimento 

dos seus clientes, e também do envelhecimento das equipas, percebemos, nas famílias dos 

clientes, desafios bem maiores que urge conhecer.  

2. ENQUADRAMENTO 

A Qualidade de Vida e os CAO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de qualidade de vida é “[…] a 

perceção do indivíduo da sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores no 

qual ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (The 

WHOQOL Group, 1995, p. 34). 

A qualidade de vida é um conceito amplo, que engloba o conjunto de condições que 

contribuem para o bem-estar de cada indivíduo, nos diferentes aspetos que o constituem, nas 

relações sociais, saúde mental, saúde física, situação financeira, educação, portanto, todos os 

contextos do ser humano. É também um conceito dinâmico, pois varia ao longo da vida para um 

mesmo indivíduo. E é também um conceito interdependente, pois é permeável ao sistema de 

valores de um indivíduo, de uma família, de uma cultura. Em suma, é um conceito único e 

subjetivo.  

O interesse em utilizar este conceito na intervenção com a PCD é, em primeiro lugar, o 

valorizarmos a perceção que a PCD tem sobre a sua qualidade de vida nos seus diferentes 

domínios. É, por outro lado, comprometermo-nos a mobilizar esforços no sentido de promover 

a igualdade de oportunidade, a inclusão dos contextos e a mobilizar os recursos para que a PCD 

possa ser o mais autónoma possível nas atividades, locais e pessoas com que sonha estar e 

relacionar-se. 

De há mais de 10 anos a esta parte, a APPACDM de Coimbra tem feito o seu caminho 

através das teorizações sobre o conceito de Qualidade de Vida e de que forma é que este 

conceito é essencial nas práticas diárias institucionais. Em 2014, é pela mão de Verdugo et al. 

(2013) que se iniciam as práticas de medição da qualidade de vida dos clientes dos CAO da 

APPACDM de Coimbra e cedo nos apercebemos do hiato entre o que fazemos para promover a 
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qualidade de vida e os efeitos que produzimos (em termos de resultados mensuráveis) nas 

diversas áreas da vida das PCD. 

De uma outra forma, assusta-nos que, diariamente passando a PCD tanto tempo na 

Instituição (entre atividades e transporte), parecer não ser pela nossa mão que as variações nas 

perceções da qualidade de vida se operam. 

Esta constatação cedo nos fez perceber a importância de alterar as práticas de 

intervenção. Tal foi operacionalizado no modelo de intervenção centrado na pessoa e pela 

crescente preocupação pelos sistemas relacionais onde o indivíduo se movimenta, sobretudo a 

nível afetivo. 

É assim que concebemos um modelo que nos ajuda a ultrapassar os limites da Instituição, 

fazendo do mundo de cada cliente o palco de capacitação e de instrumentalização da mudança: 

intervenção centrada na pessoa. Sabendo que para muitos, o mundo para lá da Instituição é a 

sua família, é este o seu outro e fundamental sistema relacional e afetivo, natural (na maior 

parte das vezes), propusemo-nos a conhecê-lo melhor. 

A Qualidade de Vida das Famílias 

Da mesma forma que pensámos a importância do conceito de Qualidade de Vida para a 

intervenção com a PCD também em relação à sua família, enquanto sistema que lhe é de maior 

proximidade afetiva, física e funcional, o mesmo se aplica. Ou seja, também a perceção que a 

família faz relativamente à sua qualidade de vida familiar não é alheia à sua autodeterminação, 

potencialidades, autonomia, fase da vida familiar. E, como tal, também valoriza aspetos como a 

situação financeira, a saúde dos seus elementos, os serviços disponíveis para ajudar, etc. 

Com facilidade compreendemos que uma família que não terá o tradicional percurso de 

ciclo de vida familiar irá, por hipótese, necessitar em determinadas fases do seu 

desenvolvimento de apoios específicos para que possa garantir o bem-estar da família e de cada 

um dos elementos que a compõem. Por outro lado, também consideramos da máxima 

importância que a planificação da intervenção familiar parta da perceção que a família faz das 

suas dificuldades e também das suas forças e que caminhe no sentido da sua capacitação rumo 

à satisfação das suas necessidades e desenvolvimento das suas potencialidades. 

No passado recente, e em virtude da situação pandémica, as famílias tiveram de ficar em 

casa com os seus familiares com deficiência, contando com o apoio da instituição em formatos 

menos intensivos e não presenciais. O antever de algumas dificuldades e a constatação de 

outras, levou-nos a querer realizar este estudo. Portanto, conforme a necessidade de adaptação 
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e reorganização da equipa técnica para atender às demandas de forma não presencial, algumas 

necessidades, tanto dos clientes, quanto de elementos da sua família, foram percebidas e 

exigiam a sua análise para uma resposta capaz. 

Assim, para além da avaliação das áreas de vida relevantes para a qualidade de vida da 

família da PCD, avaliaram-se os impactos ocasionados pelo período pandémico e a percepção 

das famílias diante dos apoios e serviços prestados pela Instituição neste contexto. Optou-se, 

ainda, por realizar uma caracterização sociodemográfica de todos os clientes da valência de CAO 

da APPACDM de Coimbra para auxiliar na compreensão deste universo e suas características. 

De seguida, serão apresentados os objetivos do projeto e da investigação, a 

caracterização dos instrumentos utilizados e os resultados obtidos. 

3. ESTUDO 

3.1. Objetivos 

O presente projeto teve como objetivos: 

1. Caracterizar sociodemográficamente os clientes que frequentam a valência de 

CAO em exclusividade e os seus agregados familiares; 

2. Avaliar a Qualidade de Vida Familiar de 155 famílias com familiares com 

deficiência da valência de CAO da Instituição; 

3. Avaliar o impacto da pandemia e o grau de satisfação relativamente aos apoios 

prestados durante os períodos de suspensão das atividades presenciais; 

4. Avaliar o contributo do instrumento para a planificação da intervenção; 

5. Elaborar um plano de capacitação familiar participado; 

6. Disseminar os resultados do estudo e instrumentos utilizados. 

3.2. Instrumentos 

 Para cumprir os objetivos foram utilizados 3 instrumentos distintos, nomeadamente, 

uma base de dados, uma escala e um questionário. Fazemos a sua descrição: 

3.2.1. Base de Dados Sociodemográficos 

 A Base de Dados Sociodemográfica foi construída previamente pelas assistentes sociais 

da valência de CAO da APPACDM de Coimbra. Os dados que dela fazem parte constam uns dos 

processos individuais dos clientes de CAO, e outros foram recolhidos em visitas domiciliárias ou 

através da aplicação dos instrumentos que fazem parte do presente estudo. 
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 Esta base de dados é composta por duas grandes secções. Pela secção dos clientes, na 

qual se apresentam informações gerais sobre estes (tais como a sua idade, estado civil, 

habilitações literárias, etc.), algumas informações específicas sobre a saúde dos clientes e quais 

os apoios e suportes que este necessita/usufrui. Segue-se a secção dedicada apenas aos 

cuidadores, na qual também podemos observar algumas informações gerais sobre estes (tais 

como o seu nome, a sua idade, os seus problemas de saúde, etc.), quais os rendimentos 

familiares e, ainda, quais as condições habitacionais da família. 

3.2.2. Escala de Qualidade de Vida Familiar 

A APPACDM de Coimbra decidiu utilizar a Escala de Qualidade de Vida Familiar, após esta 

ter sido previamente aplicada a 20 clientes da Instituição, num estudo exploratório realizado 

com o objetivo de avaliar a relevância do instrumento no contexto da Instituição. 

A Escala de Qualidade de Vida Familiar do INICO é resultado da adaptação espanhola do 

Family Quality of Life Survey, criado em 2003 pelo Beach Center on Disability (2003) da 

Universidade do Kansas (EEUU). A escala na versão espanhola, além da adaptação linguística e 

sociocultural, também acrescentou questões sobre a pessoa com deficiência em processo de 

envelhecimento. Para a aplicação da escala no contexto da sociedade portuguesa, foi realizada 

a tradução da escala, sem alterações de conteúdo.  

 A escala apresenta quatro secções. A primeira, de carácter sociodemográfico, com o 

intuito de caracterizar os respondentes e a pessoa com deficiência (PCD). A segunda secção 

procura perceber quais os apoios e serviços que a PCD e sua família precisam e, dentro dos que 

precisam, se atendem às suas necessidades. Já a terceira secção da escala tem como objetivo 

compreender a importância e satisfação em cinco dimensões de qualidade de vida familiar A 

quarta e última secção é destinada apenas às famílias que possuem uma PCD com mais de 45 

anos. 

Todas estas secções são compostas por questões de resposta fechada. A secção 3 recorre 

ao uso de uma escala tipo Likert com uma pontuação de 5. Para além das questões de resposta 

fechada, duas questões da secção 4 recorrem, também, a uma escala tipo Likert, ambas uma 

pontuação de 4. 

A terceira secção da escala apresenta 25 itens, os quais são distribuídos em cinco 

dimensões de qualidade de vida familiar: bem-estar emocional, apoios e recursos, interação 

familiar, papel dos pais e bem-estar físico e material. Conforme Alonso, Aguilella e Modinos 

(2012), nesta secção são avaliados numa escala tipo Likert com uma pontuação 5 o grau de 

importância e também o grau de satisfação que o respondente sente em relação a cada um 
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destes itens. Assim, cada um dos 25 itens pertence a uma das 5 dimensões. A análise da 

importância e da satisfação é realizada conforme o quadrante disposto no mapa de planificação 

da própria escala, conforme o exemplo que podemos ver na figura 1: 

Figura 1 - Mapa de planificação 

 
Fonte: 1 Alonso, Aguilella e Modinos (2012) 

Portanto, cada item é enquadrado conforme o grau de importância e de satisfação 

indicado pelo respondente e conforme a dimensão em que está inserido. Para a interpretação 

deste mapa, é necessário seguir a legenda disposta pelo próprio manual, o qual indica que para 

simplificar a compreensão dos dados, divide estes resultados em áreas prioritárias I, II e III, 

compostas pelos pontos fracos e os pontos fortes da família, conforme a tabela 6: 
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Figura 2 - Interpretação do mapa de planificação 

 
Fonte: 2 Alonso, Aguilella e Modinos (2012) 

Desta forma, os itens que se encontram nas cores amarelas, salmão e lilás representam 

áreas prioritárias de intervenção, os itens que se encontram na cor verde representam os pontos 

fortes e os itens que permanecem em quadrantes brancos são considerados pontos neutros e, 

portanto, não são classificados, porém o intuito da escala é alcançar o máximo de pontos fortes. 

Nesta investigação, consoante o intuito de apresentar os dados às famílias, procuramos 

simplificar esta leitura e, assim, apresentamos as áreas prioritárias de intervenção de forma 

conjunta, classificando-os como “pontos fracos”.  

De acordo com o manual da escala de qualidade de vida familiar, a escala é um 

instrumento que apresenta três possibilidades de leitura, as quais se podem complementar: 

planificação organizacional, a qual é aplicada a todas as famílias da Instituição e as suas 

prioridades são analisadas de forma conjunta; planificação individual, a qual é aplicada 

exclusivamente ao responsável principal; e a planificação familiar, aplicada a diferentes 

elementos da família para uma análise comparativa dos diferentes pontos de vista identificados 

(Alonso, Aguilella e Modinos, 2012).  

A leitura escolhida para este estudo foi a planificação organizacional, portanto, a escala 

foi aplicada a todas as famílias e as áreas de intervenção analisadas de forma conjunta para 

estruturar um modelo de intervenção adequado e dentro das possibilidades institucionais de 

execução. 

É importante referir que, no presente estudo, as normas da escala não foram seguidas na 

sua íntegra, sendo que esta escala prevê a sua aplicação a todos os membros do agregado 

familiar. No entanto, de forma a simplificar a sua aplicação, a escala foi aplicada apenas uma vez 

a cada família, havendo a possibilidade de vários elementos responderem em conjunto.  
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3.2.3. Questionário da Avaliação do Impacto da Pandemia 

O questionário da Avaliação do Impacto da Pandemia, por sua vez, tem como objetivo 

avaliar o impacto da pandemia nas famílias e nos próprios clientes da APPACDM de Coimbra, 

compreender quais os sentimentos e relações entre os membros da família perante o 

isolamento social. Avalia ainda a satisfação relativa aos apoios e serviços prestados pelos CAO 

durante a suspensão dos serviços presenciais, no período de pandemia, conforme as 

determinações legais. 

O questionário é composto por sete questões de resposta aberta e a avaliação dos apoios 

prestados é feita através de uma escala tipo Likert. 

3.3. Amostra e Metodologia 

O universo do nosso estudo é composto por 242 clientes integrados nos CAO da 

APPACDM de Coimbra e respetivos familiares que, residindo ou não com o familiar com 

deficiência, desempenhem funções de cuidador. Todos foram alvo de caracterização 

sociodemográfica. 

Previamente à recolha de dados foi feito o procedimento de seleção dos participantes, 

suportado pela documentação de consentimento informado e autorização de recolha de dados. 

Na análise sociodemográfica a amostra de clientes coincidiu com o universo do estudo 

(242) e é constituída por 155 familiares e cuidadores. Já na aplicação dos instrumentos em 

entrevista presencial (escala e questionário) foram considerados todos os que cumpriram os 

critérios de inclusão no estudo, ou seja, 155 familiares/cuidadores, abrangendo um total de 162 

clientes do universo de 242. 

De notar que, na medida em que 52 clientes estão inseridos na resposta Lar Residencial, 

não cumprem critérios de inclusão na amostra no que toca à avaliação da qualidade de vida 

familiar, o mesmo acontecendo a oito clientes que vivem de forma autónoma não integrados 

em agregado familiar; dois clientes encontravam-se, no período definido para recolha de dados, 

temporariamente ausentes da Instituição por motivos pessoais; as famílias de cinco clientes 

recusaram participar e as famílias de 13 clientes mostraram-se indisponíveis para participar, no 

período da recolha de dados. 

As entrevistas de recolha de dados foram realizadas a 155 famílias, o que corresponde 

a 162 clientes dos CAO da Tocha, Arganil, Montemor-o-Velho e São Silvestre, tendo em conta 

que alguns clientes residem no mesmo agregado familiar. 
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Entre 13 de agosto a 15 de novembro de 2021, foram aplicados os instrumentos. Devido 

à elevada idade de alguns familiares, considerou-se mais fácil os instrumentos serem aplicados 

em formato de entrevista. Assim, durante o período mencionado, duas técnicas externas à 

Instituição, de forma a não só a manter a confidencialidade dos respondentes, mas também 

para não influenciar as respostas destes, distribuíram-se pelos Concelhos de Arganil, 

Cantanhede (CAO da Tocha), Coimbra (CAO de São Silvestre) e Montemor-o-Velho.  

As entrevistas foram realizadas preferencialmente no domicilio do cliente, desde que 

reunisse as condições de segurança relativamente à pandemia. Ficava também ao critério das 

famílias optarem pela realização das entrevistas no CAO. 

As entrevistas duravam entre 30 a 60 minutos, tendo havido algumas que se estenderam 

no tempo. Quando o respondente ainda não tinha assinado previamente o consentimento 

informado, as técnicas entregavam um, de forma a este ser preenchido antes do início da 

entrevista. Nas entrevistas eram aplicados a Escala de Qualidade de Vida Familiar e, em seguida, 

o Questionário de Avaliação do Impacto da Pandemia. 

Após o período da realização das entrevistas, os dados recolhidos foram tratados pelos 

avaliadores, com a supervisão de profissionais da Instituição, fazendo uso do programa Excel.  

 Os dados recolhidos pela base de dados permitiram fazer a análise 

sociodemográfica da amostra. A base de dados foi complementada nos 

momentos de entrevista.  

 Foram ainda recolhidos e tratados dados através da Escala de Qualidade de Vida 

Familiar e do questionário da Avaliação do Impacto da Pandemia 

 A análise realizada valorizou sobretudo os suportes e apoios prestados, os 

problemas de saúde, os rendimentos familiares e as condições habitacionais dos 

clientes e/ou respondentes, tendo sido calculada a frequência, a média e o valor 

mínimo e máximo. 

A análise de dados fez uso de uma metodologia quantitativa e qualitativa (análise de 

conteúdo). 

A análise dos dados recolhidos foi feita considerada a sua totalidade, mas também foi 

feita de forma parcelar por CAO. Os resultados de cada CAO foram apresentados 

presencialmente às respetivas famílias em reuniões que decorreram de 17 a 23 de novembro de 

2021. Estas reuniões de apresentação tiveram como objetivo integrar as famílias no processo de 
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análise e convidá-las a participar na construção de um plano de capacitação para atender às 

necessidades identificadas, o que fizeram de forma crítica, ativa e participada. 

Estes contributos foram posteriormente organizados no Plano de Capacitação Familiar.  

Este plano pretende agendar mudanças necessárias, tanto a nível institucional, mas também 

pelo envolvimento de outros parceiros sociais locais no sentido da sua implementação 

Com o principal objetivo de partilhar os resultados, sensibilizar a comunidade e acionar 

as forças sociais locais, foi realizado no dia 14 de dezembro de 2021, na Biblioteca Municipal de 

Cantanhede um colóquio intitulado “A Qualidade de Vida das Famílias de Pessoas com 

Deficiência Intelectual”. Este espaço foi disponibilizado pela Câmara Municipal de Cantanhede, 

parceira deste projeto. O colóquio, de forma a cumprir com todas as normas de segurança 

impostas devido à pandemia da Covid-19, teve, preferencialmente, participação online, através 

da plataforma Microsoft Teams, contando com um total de 100 inscrições e 60 participantes. 

Para reforçar a acessibilidade desta atividade a todas as famílias da Instituição, cada CAO 

dinamizou nas suas instalações a apresentação do colóquio, beneficiando sobretudo famílias 

que não tinham meios informáticos. 

Por último, elaborou-se o presente relatório, no qual podemos conferir os dados 

sociodemográficos de todos os clientes da APPACDM de Coimbra, pertencentes à valência de 

CAO, seguidos pelos dados globais recolhidos, depois é realizada uma breve discussão sobre 

estes dados, permitindo de seguida apresentar o plano de capacitação construído com base nos 

dados recolhidos. Serão, ainda, apresentados os dados respeitantes a cada um dos CAO que 

participaram no estudo. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS GLOBAIS 

O estudo foi aplicado em quatro Centros de Atividades Ocupacionais da APPACDM de 

Coimbra, os quais se dividem entre os concelhos de Arganil, Cantanhede (CAO da Tocha), 

Coimbra (CAO de São Silvestre) e Montemor-o-Velho. Cada CAO apresenta características 

distintas, as quais serão detalhadas mais à frente. Para uma melhor compreensão deste universo 

dos CAO, iremos de seguida apresentar a caracterização sociodemográfica dos clientes e dos 

seus agregados, contemplando todos os clientes dos CAO, mesmo os não participantes no 

estudo e, posteriormente, apresentamos também os resultados do estudo. 

4.1. Caracterização Sociodemográfica dos clientes e seus agregados 

Os quatro CAO da APPACDM de Coimbra apoiam 242 clientes. Destes, 52 residem em Lar 

Residencial, os demais 190 frequentam a valência de atividades ocupacionais.  

Os clientes dos CAO dividem-se da seguinte forma: 37 clientes no CAO de Arganil, 30 

clientes no CAO de Montemor-o-Velho, 50 clientes no CAO da Tocha e 125 clientes no CAO de 

São Silvestre.  

No universo de 242, há uma variabilidade etária entre 20 e 75 anos, com uma média de 

idades de 42 anos. 35% (n=85) dos indivíduos está situado na faixa etária dos 40 a 49 anos e 26% 

(n=64) na faixa etária dos 30 aos 39 anos. 58% (n=141) dos indivíduos é do sexo masculino e 42% 

(n=101) do sexo feminino. Nota-se que a faixa etária dos/as clientes é notoriamente elevada, 

dado este que justifica a necessidade identificada relativamente a determinados apoios e 

serviços, além de situações relacionadas ao cuidado prestador pelo responsável principal destas 

pessoas com deficiência.  

No que toca ao estado civil, a grande maioria dos clientes, 96% (n=232), são solteiros, 

enquanto 1,7% (n=4) são separados ou divorciados, 2,1% (n=5) vivem em união de facto e 0,4% 

(n=1) são casados. Identificou-se que o estado civil dos/as clientes é muito condicionado pela 

perceção dos familiares sobre a (in)capacidade destes se relacionarem. Falamos de uma maioria 

(57%; n=138) com “grau moderado” de deficiência, enquanto 21% (n=52) tem “grau profundo”, 

20% (n=49) “grau grave” e 1% (n=3) “grau leve”. É importante ressaltar que alguns clientes 

podem possuir um grau leve de deficiência intelectual, porém, a concomitância de outros 

diagnósticos, isto é, múltiplas e comprometedoras incapacidades, justificam a inserção destes 
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indivíduos em CAO. Portanto, identificam-se pessoas com deficiência com grau moderado de 

incapacidade, com média de 42 anos de idade e solteiros/as.  

Relativamente às habilitações literárias, 64% (n=155) não possui certificação formal, 

enquanto 9,9% (n=24) tem o 1º ciclo, 6,2% (n=15) tem o 2º ciclo, 14,5% (n=35) tem o 3º ciclo e 

5,4% (n=13) tem o ensino secundário.  

49% (n=118) dos indivíduos possui o regime de maior acompanhado, porém a maioria 

(51%; n=124) não tem este documento. O respetivo documento está em vigor desde 14 de 

agosto de 2018, pela Lei 49, que prevê as medidas de acompanhamento aos maiores de idades 

impossibilitados de exercer seus direitos e deveres por motivo de saúde ou deficiência. O regime 

de maior acompanhado substitui as figuras jurídicas de interdição e inabilitação, de modo a 

priorizar a proteção da autonomia da PCD, sujeitas a controlo periódico por autoridade judicial 

competente (Portugal, 2019).  

No que diz respeito à distância entre a residência dos clientes e o respetivo CAO, a maior 

parte (55,6%; n=105) reside a uma distância entre 10 a 19km do CAO, enquanto 34,9% (n=66) 

reside a uma distância até 9km e 9,5% (n=18) residem a uma distância entre 20 a 29km.  

Relativamente ao documento de reconhecimento do grau de incapacidade dos clientes, 

66,9% (n=162) possui o atestado médico de incapacidade multiusos, porém 33,1% (n=80) ainda 

não possui o documento (falta justificada pelo cancelamento dos procedimentos necessários 

para a certificação, em virtude da pandemia).  

No caso da nossa amostra encontramos de forma significativa a concomitância e 

prevalência dos seguintes diagnósticos: epilepsia (16,5%; n=40), síndrome de down (13,2%; 

n=32), autismo (7%; n=17), paralisia cerebral (6,2%; n=15), como também outros diagnósticos 

com menores porcentagens. 

Em relação à modalidade de frequência em CAO, 36% (n=88) encontra-se em Atividades 

Estritamente Ocupacionais - AEO, enquanto que 64% (n=154) estão em Atividades Socialmente 

Úteis – ASU. Estas últimas contemplam uma gratificação monetária atribuída aos clientes e 

podem ser exercidas internamente, externamente ou na modalidade mista, que inclui ASU 

interno e externo. 

 Relativamente aos apoios terapêuticos recebidos no CAO, apresentamos o gráfico 1 

para uma melhor compreensão. Muitos destes apoios são comuns aos quatro CAO, outros há 

que existem apenas em alguns deles.  
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Gráfico 1 - Apoios terapêuticos recebidos pelos/as clientes 

 

 Nem todos os clientes dos CAO residem com as suas famílias. 21,5% (n=52) residem em 

Lar Residencial da APPACDM de Coimbra e 0,4% (n=1) reside em Lar Residencial externo à 

APPACDM de Coimbra. Dos clientes que não frequentam o lar 78,1% (n=189), apenas 33,9% 

(n=64) possui inscrição no lar da Instituição, enquanto 66,1% (n=125) não tem inscrição 

formalizada.  

 Relativamente aos clientes que residem em seio familiar, apenas uma minoria das 

famílias beneficia de outros apoios, para além dos serviços de CAO. Apenas 4,8% (n=9) recebe 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) interno (prestado pela própria instituição) e 0,5% (n=1) 

recebe SAD externo. 

 Para os clientes que residem nas suas habitações (sejam próprias, arrendadas ou 

cedidas), verificamos que nem sempre o fazem nas melhores condições habitacionais. Se para 

73% (n=138) encontramos boas condições físicas na habitação, para 21,2% (n=40) as condições 

são avaliadas como razoáveis e para 5,8% (n=11) avaliadas como más. No que toca às condições 

de salubridade, 76,7% (n=145) tem boas condições, enquanto 16,4% (n=31) tem condições 

razoáveis e 6,9% (n=13) tem más condições. Identifica-se ainda que 9,5% (n=18) das habitações 

possui barreiras arquitetônicas e que 16,4% (n=31) necessita de intervenção habitacional. 1,6% 

(n=3) dos clientes ainda não possui água canalizada e 2,6% (n=5) não tem casa de banho 

equipada nas suas residências. Todos os clientes têm eletricidade.  

 Por fim, referente aos rendimentos per capita, o mínimo registado é de 0,00€. O valor 

máximo de rendimento per capita é de 2.308,62€, conforme podemos ver no gráfico a seguir: 
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Gráfico 2 - Rendimento per capita dos/as clientes CAO 

 

 Portanto, a média do rendimento per capita dos quatro CAO é de 363,72€. Resolvemos, 

entretanto, identificar o número de famílias que apresenta rendimento per capita abaixo do 

limiar da pobreza. Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística de 2019, o 

limiar da pobreza encontra-se em 540,00€ mensais. Desta forma, identifica-se que 84% (n=203) 

das famílias encontra-se abaixo do limiar da pobreza. De acordo com o Relatório Mundial sobre 

a Deficiência (2012), há uma relação bidirecional entre deficiência e pobreza, ao considerar que 

tanto a deficiência pode aumentar o risco de pobreza, e vice-versa, isto, porque pessoas com 

deficiência e suas famílias têm maior probabilidade de enfrentar desvantagens sociais e 

económicas, o que deriva dos impactos que a deficiência provoca sobre a educação, saúde, 

acesso a emprego e, consequentemente, com as despesas para tratar de necessidades inerentes 

à deficiência (ONU, 2012). 

Identificamos neste estudo que, dez anos depois, ainda vemos esta realidade 

reproduzida. O acesso à educação foi um dado que revelou que pessoas com deficiência têm 

sido integradas a lentos passos nos sistemas de ensino e, conforme identificamos no início deste 

tópico, mesmo assim, 64% (n=155) não possui certificação formal e apenas 5,4% (n=13) tem o 

ensino secundário.  

Tabela 1 Dados sociodemográficos resultantes da base de dados 

Variável N=242 % 

Distribuição por CAO 
CAO – Arganil 
CAO – Montemor-o-Velho 
CAO – Tocha 
CAO – São Silvestre 

 
37 
30 
50 
125 

 
 

11,53

0

25,62

63,99

0

2308,62

988,33

532,2

1358,41

2308,62

420,99072

291,7204375

241,0168746

391,6533333

363,7235223
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Rendimento percapita (€) 
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Inserção na APPACDM Coimbra 
Lar Residencial (interno) 
CAO 

 
52 
190 

 
 

Faixa etária 
18 – 29 
30 – 39 
40 – 49 
50 – 59 
> 60  

 
32 
64 
85 
50 
11 

 
13% 
26% 
35% 
21% 
5% 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
101 
141 

 
42% 
58% 

Estado Civil  
Solteiro/a 
Separado/ divorciado/a 
União de facto 
Casado/a 
Viúvo/a 

 
232 
4 
5 
1 
0  

 
96% 
1,7% 
2,1% 
0,4% 
0% 

Grau de deficiência intelectual 
Leve 
Moderada 
Grave 
Profunda  

 
3 
138 
49 
52 

 
1% 
57% 
20% 
21%  

Habilitações literárias  
Sem certificação formal 
1º ciclo 
2º ciclo 
3º ciclo 
Ensino secundário 

 
155 
24 
15 
35 
13 

 
64% 
10% 
6% 
14% 
5% 

Regime de Maior Acompanhado 
Sim 
Não  

 
118 
124 

 
49% 
51%  

Atestado de Incapacidade Multiusos 
Sim 
Não 

 
162 
80 

 
66,9% 
33,1%  

Outos diagnósticos  
  

  
 

Modalidade de frequência 
Estritamente Ocupacional 
Atividades Socialmente Úteis – ASU 
ASU interna 
ASU externa 
ASU mista 

 
88 
 
91 
34 
29 

 
36% 
 
38% 
14% 
12% 

  N=242 

Relativamente aos clientes que residem em suas próprias habitações e, portanto, que não estão 

contabilizados os inseridos na resposta social de Lar Residencial, aponta-se a seguinte tabela 

referente apenas aos inseridos em suas próprias residências:  

Tabela 2 Dados relativos às residências dos clientes resultantes da base de dados 

Variável N=189 % 

Inscrição em Lar Residencial   
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Sim 
Não 

64 
125 

33,9% 
66,1% 

Recebe Serviço de Apoio Domiciliário 
SAD interno 
SAD externo 
Não 

 
9 
1 
179 

 
4,8% 
0,5% 
94,7% 

Distância residência – CAO 
0km - 9km 
10km - 19km 
20km - 29km 

 
66 
105 
18 

 
34,9% 
55,6% 
9,5% 

Condições físicas da habitação 
Más 
Razoáveis 
Boas 

 
11 
40 
138 

 
5,8% 
21,2% 
73% 

Condições de salubridade 
Más 
Razoáveis 
Boas 

 
13 
31 
145 

 
6,9% 
16,4% 
76,7% 

Barreiras arquitetónicas 
Sim  
Não 

 
18 
171 

 
9,5% 
90,5%  

Necessita de intervenção habitacional? 
Sim  
Não 

 
31 
158 

 
16,4% 
83,6% 

Água canalizada  
Sim  
Não  

 
186 
3  

 
98,4% 
1,6% 

Eletricidade 
Sim  
Não 

 
189 
0 

 
100% 
0% 

WC equipado 
Sim  
Não  

 
184 
5  

 
97,4% 
2,6% 

  N=189 

 

4.2. Escala de Qualidade de Vida Familiar 

O estudo abrangeu 162 clientes dos CAO da APPACDM de Coimbra, os quais 

correspondem a 155 respondentes/familiares entrevistados, ao considerar que sete clientes 

partilham o mesmo agregado familiar, sendo dois pares de irmãos e um trio de irmãos. Há, 

ainda, outras situações de irmãos, mas que residem em agregados familiares distintos e, 

portanto, foram entrevistados separadamente. 

Identificou-se que, da totalidade de respondentes, 51% (n=79) pertencem ao CAO de São 

Silvestre, 19% (n=30) pertencem ao CAO de Arganil, 15% (n=23) pertencem ao CAO da Tocha e 

15% (n=23) pertencem ao CAO de Montemor-o-Velho.  
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4.2.1. Secção 1 – Informação sobre o respondente 

Há um destaque para a presença feminina (84%; n=130) no papel de cuidador, 

culturalmente relacionado ao estereotipo de as mulheres serem consideradas naturalmente 

responsáveis pela criação e cuidados domésticos daqueles considerados vulneráveis. Estes 

dados, quando comparados a outras investigações sobre cuidadores informais, corroboram com 

a análise de que a maioria das cuidadoras de pessoas em situação de deficiência ou doença, são 

“mulheres, mães, com baixa escolaridade e casadas” (Araújo e Pedroso, 2019); “mulheres, 

casadas, com baixas habilitações literárias e sem emprego” (Cardoso, Galera e Vieira, 2012).  

Dentro deste universo de 130 responsáveis do sexo feminino, estas são representadas 

por 75% (n=97) mães e 18% (n=24) irmãs, como também uma minoria, 8% (n=9) composta por 

avós, tias, cunhadas e cuidadoras. 16% (n=25) dos respondentes são do sexo masculino, dos 

quais 60% (n=15) são pais, 20% (n=5) irmãos e 20% (n=5) dividem-se entre primos, cunhados e 

cônjuges da PCD. Perante os relatos, identificou-se que as responsáveis se sentiam 

naturalmente aptas a assumir esta responsabilidade. Enquanto os pais e irmãos que assumiam 

esta responsabilidade devia-se ao facto de estarem viúvos ou com a companheira 

impossibilitada por alguma razão. A mesma situação reproduz-se nas esferas em que irmã/irmão 

assumiu o cuidado da PCD. Nota-se que, nos casos dos irmãos, normalmente são as suas 

companheiras (cunhadas da PCD) a assumirem o papel de cuidadoras. Conforme Birtha, Holm 

(2012 citadas por Valentim, 2018, p. 16), a dinâmica familiar sofre alterações em todas as suas 

áreas perante a situação de deficiência/incapacidade de algum elemento e, consequentemente, 

emerge um cuidador principal que assume a função de apoio.  

A grande maioria (60%; n=93) dos respondentes são casados, e há, também, 

respondentes em união de facto (1,3%; n=2), viúvos (21,3%; n=33), divorciados/separados (11%; 

n=17) e solteiros (6,5%; n=10). Estas três últimas categorias representam, portanto, famílias 

monoparentais, nas quais não pode haver partilha do papel parental. As relações conjugais 

demonstram ser um apoio emocional, onde os pais se apoiam mutuamente diante das 

limitações e dificuldades da PCD, mas revela também ser uma forma de apoio financeiro, diante 

de situações em que um precisa de trabalhar para o outro estar disponível para a PCD.  

As idades destes respondentes correspondem entre os 28 e os 90 anos, com uma média 

de 64 anos, portanto, 33,5% (n=52) encontra-se na faixa etária dos 60 aos 69 anos e 31% (n=48) 

tem mais de 70 anos. A alta faixa etária dos respondentes cuidadores representa uma 

preocupação com a qualidade de vida familiar, ao compreender que estes respondentes são os 
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responsáveis pela PCD nos diferentes aspetos de sua vida: emocional, financeira e social. Para 

além do processo de envelhecimento há, também, uma debilitação das capacidades físicas e 

psicológicas deste cuidador e os cuidados com a PCD não se tornam mais simples, antes pelo 

contrário, a PCD também envelhece e passa a exigir cuidados diferentes.  

Identificou-se, também, que a maioria destes respondentes são inativos (55%; n=85), e 

5% (n=8) desempregados, enquanto apenas 40% (n=62) estão empregados. Este dado coincide 

com a alta faixa etária e, também, sobrepõe a discussão sobre os rendimentos destas famílias, 

visto que vivem, na sua maioria, da reforma dos cuidadores e da prestação social de inclusão. 

Questionados sobre os rendimentos anuais, 26% (n=41) dos respondentes vivem com menos de 

7.000 euros por ano de rendimento familiar, enquanto apenas 4% (n=6) das famílias vive com 

mais de 35.000 euros anuais. Percebe-se uma desigualdade social acentuada entre as famílias 

dos clientes dos CAO, porém, a maioria encontra-se em situação de dificuldade económica.  

Muitos residem, inclusive, numa zona rural/campo (46%; n=71), enquanto apenas 21% 

(n=32) reside em zona urbana. 87% (n=135) possuem residência própria.  

Na tabela 3 é possível observar os dados sociodemográficos que resultaram da aplicação 

da escala. 

Tabela 3 - Dados sociodemográficos resultantes da aplicação da EQVF 

Variável N=155 % 

Tipo de residência onde vive a PCD 
Própria 
Arrendada 
Residência de um serviço da comunidade 

 
135 
17 
3 

 
87% 
11% 
2% 

Instituição que o familiar com deficiência frequenta 
CAO – Arganil 
CAO – Montemor-o-Velho 
CAO – Tocha 
CAO – São Silvestre 

 
30 
23 
23 
79 

 
19% 
15% 
15% 
51% 

Género do/a respondente 
Feminino 
Masculino 

 
130 
25 

 
84% 
16% 

Idade do/a respondente  
Entre 20 e 29 anos 
Entre 30 e 39 anos 
Entre 40 e 49 anos 
Entre 50 e 59 anos 
Entre 60 e 69 anos 
Mais de 70 anos 

 
1 
2 
14 
38 
52 
48 

 
1% 
1% 
9% 
25% 
34% 
31% 

Grau de parentesco com o/a PCD 
Mãe 
Pai 
Irmã 

 
97 
15 
24 

 
63% 
10% 
15% 
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Irmão 
Avó 
Primo 
Tia 
Cunhada 
Cunhado 
Cônjuge 
Cuidadora 

5 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
1 

3% 
3% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 

Localidade onde reside  
Rural/Campo 
Suburbana 
Urbana 

 
71 
52 
32 

 
46% 
34% 
21% 

Estado civil 
Casado 
Solteiro 
Viúvo 
União de Facto 
Divorciado 

 
93 
10 
33 
2 
17 

 
60% 
6% 
21% 
1% 
11% 

Situação Laboral 
Empregado a tempo inteiro 
Empregado a tempo parcial 
Desempregado 
Inativo 

 
50 
12 
8 
85 

 
32% 
8% 
5% 
55% 

Habilitações Literárias  
Sem certificação formal 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Ensino Secundário 
Ensino Superior 

 
8 
69 
16 
30 
13 
19 

 
5% 
45% 
10% 
19% 
8% 
12% 

Rendimento Anual do Agregado Familiar  
Menos de 7 000€ 
Entre 7 000€ e 10 500€ 
Entre 10 500€ e 20 000€ 
Entre 20 000€ e 25 000€ 
Entre 25 000€ e 35 000€ 
Mais de 35 000€ 

 
41 
36 
48 
11 
13 
6 

 
26% 
23% 
31% 
7% 
8% 
4% 

 Frequência de convivência com a PCD 
Diariamente 
Outro 

 
151 
4 

 
97% 
3% 

  N=155 

 

4.2.2. Secção 1 – Informação sobre a PCD 

Identificou-se que, na maioria das situações (80%; n=129), apenas o cliente possui 

deficiência na família. Os respetivos relatos apontam, maioritariamente, para complicações no 

momento do parto. Ressalta-se que estes relatos representam a opinião pessoal do 

respondente. De facto verificamos ser bastante lacunar as informações dos familiares 
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relativamente aos diagnósticos formais da PCD, tendo sido necessário recorrer às bases de 

dados previamente desenvolvidas e já utilizadas no presente estudo. 

Segundo o diagnóstico mais relevante todos os clientes apresentam deficiência 

intelectual, havendo clientes com diagnósticos definidos como Síndrome de Down (16%; n=26), 

e outros com diagnósticos concomitantes; autismo (4%; n=7), paralisia cerebral (4%; n=6) e 6% 

(n=9) possui outras síndromes raras. Notou-se a dificuldade dos respondentes em informar o 

tipo e o grau de deficiência, o que demonstra uma necessidade de maior informação e 

esclarecimento sobre a saúde da PCD, a qual pode ser orientada pela equipa técnica, mesmo 

sendo uma responsabilidade dos serviços de saúde. Identificou-se que 12,3% (n=20) dos 

respondentes informaram não saber o grau de deficiência do seu familiar com deficiência.  

Em relação às idades, estas situam-se num espectro dos 20 aos 75 anos, com uma idade 

média de 40 anos. A maioria situa-se na faixa etária dos 40 aos 49 anos (34%; n=55), seguida da 

faixa etária dos 30 aos 39 anos (33%; n=53). Portanto, as problemáticas inerentes ao 

envelhecimento começam a ganhar representatividade nas PCD, o que leva à emergência de 

novas necessidades.  

Esta problemática ganha ainda mais relevância associada ao envelhecimento dos 

cuidadores e uma preocupação, principalmente para a família, sobre o futuro da PCD.  

Questionados os respondentes se a PCD apresentava graves problemas de 

comportamento que afetam o seu funcionamento diário, 34% (n=55) informam que sim, o que 

revelou ser uma surpresa para as equipas técnicas, uma vez não sendo esta uma evidência tão 

frequentemente expressa nos contextos de CAO. Assim, é necessário tentar compreender esta 

diferença, procurando o significado do comportamento expresso.  

Relativamente às habilitações literárias dos clientes, a maioria, 60% (n=97), não 

frequentou a escola ou não tem um certificado formal das suas habilitações literárias. 

Procurámos correlacionar as habilitações literárias com a idade, constatando-se, como seria 

esperado (uma vez que a escolaridade não era obrigatória), que quanto mais elevada é a idade, 

menor o grau de escolaridade, conforme podemos ver no gráfico seguinte: 
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Figura 3 - Relação entre idades e habilitações literárias dos clientes 

 

Nota-se que uma mudança significativa nas habilitações literárias dos clientes se verifica 

a partir da faixa etária dos 30 aos 39 anos, tornando-se ainda mais expressiva nos clientes entre 

os 18 e 29 anos. Estas mudanças estão diretamente relacionadas com as políticas de ensino de 

cada década. São exemplos os Decretos-Leis 319/91 de 23 de agosto e 54/2018. Esta evolução 

legislativa teve, como objetivo, incluir as PCD no ensino regular e prestar apoio para que possam 

alcançar, cada vez mais, competências académicas reconhecidas.  

Relativamente à situação laboral, 100% (n=162) encontram-se inativos, podendo requerer 

uma Prestação Social para a Inclusão, de valor máximo 275,30€. Esta prestação pode ser 

complementada em situações de comprovada carência económica. Em situações de maior 

incapacidade pode ser requerido um Complemento por Dependência, cujo valor varia consoante 

o grau de dependência do individuo.  

Conforme a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD, 2019), a PCD tem 

direito a “um nível de vida e proteção social adequados” (art. 28.º) e “a viver de forma 

independente e a ser incluído na comunidade” (art. 19.º). Portanto, é possível identificar que os 

clientes do estudo, apenas com o recebimento da Prestação Social de Inclusão, não conseguem 

efetivar o seu direito à vida independente.  

Os clientes são maioritariamente solteiros (95%; n=154), mas há também clientes em 

união de facto (3%; n=5), casados e divorciados (1%; n=1, cada). Estes dados, embora comuns 

na população com deficiência, em especial intelectual, não traduzem a realidade da população 
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em geral. Falamos aqui de pessoas maioritariamente com grau de incapacidade intelectual 

moderada (55,6%; n= 90), o que acentua o desiquilíbrio destes dados. 

Identifica-se, ainda, que os clientes residem, na sua maioria (52%; n=84), entre 10 a 20 

km de distância do respetivo CAO que frequenta, o que ressalta a importância do transporte da 

Instituição para a frequência dos clientes nos CAO, visto que, de outra forma, os familiares não 

conseguiriam prover esta deslocação. 

4.2.3. Secção 2 – Apoios e Seviços 

A secção 2 procurou identificar os tipos de serviços e apoios que tanto os clientes quanto 

as famílias necessitam. Deste modo, primeiramente, era solicitado aos respondentes que, face 

aos serviços/apoios elencados, identificassem a necessidade dos mesmos para o seu familiar 

com deficiência e em resposta afirmativa qual a quantidade de apoio recebido. Num segundo 

momento, era solicitado que, relativamente à necessidade de apoio para si próprios, 

assinalassem quais dos apoios elencados sentem precisar e em que quantidade.  

Os respondentes, para o seu familiar com deficiência, identificaram como prioritário o 

serviço de transporte, seguido pela orientação/psicologia e, ainda, a coordenação entre 

serviços. Por outro lado, os serviços/apoios que foram identificados como insuficientes foram a 

orientação/psicologia, para 47 respondentes, a fisioterapia/terapia ocupacional, para 39 

respondentes, e, ainda, o apoio na mudança de comportamentos problemáticos, para 37 

respondentes. 

Na tabela 4 é possível observar as respostas na sua totalidade, relativamente aos serviços 

e apoios que a PCD necessita: 

Tabela 4 - Serviços e Apoios que a PCD necessita - Dados Globais 

Serviços e Apoios que a PCD 
necessita 

Não 
Necessita 

Necessita 

  Não recebe 
nenhum 

serviço/apoio 

Algum serviço/apoio 
recebido, mas não o 

suficiente 

Serviço/apoio 
suficiente 

1. Ajudas Técnicas 120 12 9 21 

2. Serviços de Saúde 114 15 9 24 

3.Oftalmologia/Otorrinolaringologista 81 14 16 45 

4. Fisioterapia/Terapia Ocupacional 54 6 33 69 

5. Terapia da fala 107 19 14 22 

6. Orientação/Psicologia 73 16 31 42 

7. Apoio na mudança de 
comportamentos problemáticos 

115 18 19 10 
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8. Serviços de transportes 57 0 15 90 

9. Treinos de competências de 
autocuidados 

95 9 15 43 

10. Coordenação entre vários serviços 90 7 7 58 

11. Serviços de apoio educacional e 
preparação da vida adulta 

103 2 12 21 

12. Serviço de emprego ou formação 130 17 8 7 

 N=162 

 

Relativamente aos apoios/serviços para as famílias, notou-se, primeiramente, que poucos 

indicaram necessitar de algum tipo, comparativamente às necessidades do seu familiar com 

deficiência. Dos serviços e apoios que foram considerados mais necessários destacam-se o 

descanso familiar, o acesso às informações sobre onde obter apoio para a PCD e família, bem 

como sobre direitos e questões legais. Por outro lado, os serviços/apoios identificados como 

insuficientes foram o descanso familiar, para 52 respondentes. Segue-se, ainda, o dinheiro para 

as despesas, para 40 respondentes e a orientação/psicologia, para 34. 

A tabela 5 permite observar, na totalidade, as respostas dos participantes relativamente 

aos serviços e apoios que as famílias necessitam ou não.  

Tabela 5 - Serviços e Apoios que a família necessita - Dados Globais 

 Serviços e Apoios Não 
Necessita 

Necessita 

  Não recebe 
nenhum 

serviço/apoio 

Algum serviço/apoio 
recebido, mas não o 

suficiente 

Serviço/apoio 
suficiente 

13. Descanso Familiar 95 40 12 10 

14. Cuidado da PCD  134 15 2 6 

15. Dinheiro para as despesas 111 16 24 6 

16. Apoio nas atividades domésticas 131 11 1 14 

17. Transporte 128 9 6 14 

18. Grupos de Ajuda 141 13 2 1 

19. Orientação/Psicologia 111 31 3 12 

20. Apoio ou ajuda aos irmãos 141 6 4 6 

21. Formação para pais ou familiares 147 8 0 2 

22. Informações sobre a deficiência em 
específico 

149 5 0 3 

23. Informações sobre onde obter apoio 
para a PCD 

86 5 12 54 

24. Informações sobre onde obter apoio 
para a família 

103 8 13 33 

25. Informações sobre direitos e questões 
legais 

96 7 18 36 

 N=155 
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4.2.4. Secção 3 – Qualidade de Vida Familiar 

Relativamente à qualidade de vida familiar e às áreas de intervenção prioritárias constata-

se que a análise da escala apresenta uma relação entre as dimensões de maior importância 

associadas às de maior satisfação. Portanto, temos os pontos fortes concebidos como os de 

maior importância para as famílias e com os quais estão muito satisfeitas e as áreas prioritárias 

de intervenção I, II e III. Estas representadas conforme a Figura 2 – Interpretação do mapa de 

planificação (p. 9). Portanto, as dimensões são: o bem-estar emocional, o bem-estar físico e 

material, a interação familiar, o papel dos pais e os apoios e recursos.  

Nos quatro CAO o bem-estar emocional destacou-se como maior área de intervenção 

prioritária. O bem-estar emocional é avaliado através da identificação da rede de suporte das 

famílias que permitem o alívio do stress, convivência com amigos e tempo individual para 

responder às suas próprias necessidades. Esta dimensão contém quatro itens, conforme 

podemos ver no gráfico 3:  

Gráfico 3 - Resultados globais da dimensão bem-estar emocional 

 

Conforme podemos observar no gráfico, embora com diferentes pesos de prioridade, 56 

famílias consideram necessitar de apoio para aliviar o stress, enquanto 37 identificam como um 

ponto forte.  

Estas famílias também foram questionadas sobre sentir que têm amigos ou outras 

pessoas que os apoiam. Este item foi identificado como área prioritária para 37 famílias, sendo 

ponto forte nesta dimensão para 55 famílias. 
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Identifica-se, também, que as famílias não consideram ter tempo individual. Este item 

relaciona-se também com a sobrecarga destes respondentes com as responsabilidades 

inerentes, as quais incluem atividades laborais, domésticas e, inclusive, o cuidado com os demais 

membros da família, além da PCD. Este item foi identificado como área prioritária para 59 

famílias, enquanto 38 consideram ser um ponto forte.  

Verificam-se, ainda, que o item que mais famílias identificam como áreas prioritárias de 

intervenção está relacionado com o apoio externo para responder às necessidades específicas 

de todos os membros da família, o que revela que estas não se sentem apoiadas por serviços 

externos que possam suprir suas necessidades individuais. Este item foi identificado como área 

prioritária para 62 famílias e como ponto forte por apenas 25 respondentes. 

Em síntese: identifica-se que, de forma geral, a dimensão do bem-estar emocional 

demonstra que algumas famílias consideram que a rede de apoio externo não é suficiente para 

suprir as necessidades da família, que têm dificuldade em gerir o tempo para as suas 

necessidades individuais e que não têm apoio necessário para aliviar o stress, porém, 

consideram possuir pessoas que os apoiam. Ou seja, contam com o apoio de 

amigos/familiares/conhecidos, mas não o suficiente para auxiliar nas necessidades que 

expressam. 

A segunda dimensão refere-se aos apoios e recursos. Os apoios referem-se às ações da 

família com o intuito de apoiarem a PCD no desenvolvimento das suas atividades do dia a dia. 

Os recursos são avaliados pela relação entre a família e as instituições que apoiam a PCD. Esta 

dimensão é composta por quatro itens, conforme podemos observar no gráfico 4:  



 

33 
  

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 

Gráfico 4 - Resultados globais da dimensão apoios e recursos 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

A maior parte das famílias considera esta uma área forte, que não necessita de ajuda, 

contudo as áreas prioritárias identificadas relacionam-se principalmente com o apoio oferecido 

à PCD para progredir tanto em casa, como na escola ou no trabalho.  

Assim, é possível identificar que, referente ao apoio para a PCD progredir na escola ou 

trabalho, 19 respondentes identificam como área prioritária. Entretanto, é considerado um 

ponto forte para 60 respondentes.  

Referente ao apoio para a PCD progredir em casa, ou seja, participar em atividades 

domésticas e/ou quotidianas, 24 respondentes identificam como área prioritária, enquanto 56 

respondentes classificam como um ponto forte.  

Relativamente à necessidade de apoio para que a pessoa com deficiência faça amigos, 12 

consideram ser área prioritária, enquanto 60 respondentes avaliam este como um ponto forte.  

Referente à relação entre a família e as organizações/serviços que apoiam a PCD, apenas 

cinco respondentes indicaram como uma área prioritária de intervenção. Estes cinco 

respondentes expressaram insatisfações com situações pontuais, mas 180 consideram estar 

muito satisfeitas com esta relação.  

Em síntese: as áreas de intervenção prioritárias que mais se destacaram nesta dimensão, 

refletem a necessidade expressa pelas famílias de terem apoio para ajudar o seu familiar com 

deficiência a progredir na sua autonomia em casa e na comunidade.  
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A terceira dimensão é a interação familiar, avaliada pela relação entre a família e os 

elementos que a compõem. Um exemplo desta dimensão é a comunicação e apoio mútuo entre 

a família em diferentes fases da sua vida. A dimensão é composta por seis itens, conforme o 

gráfico 5 demonstra:  

Gráfico 5 -Resultados globais da dimensão interação familiar 

 

Identifica-se que a área em que as famílias expressam mais necessidade de intervenção 

refere-se ao item relativo à família não conseguir desfrutar do tempo que passam juntos. Este 

foi identificado como área prioritária por 26 famílias, entretanto, 68 respondentes consideram 

este item como um ponto forte.  

O diálogo destaca-se como área prioritária de intervenção para 14 famílias, sendo que 

para 99 é um ponto forte. Compreendeu-se que as famílias consideram que conseguem dialogar 

entre os elementos, mesmo que algumas com mais dificuldades do que outras. 

A resolução de problemas em conjunto é identificada como área prioritária de 

intervenção para 23 famílias, enquanto 89 avaliaram como ponto forte. Este item está muito 

relacionado, de acordo com a percepção das famílias, com o item anterior. Ou seja, os 

respondentes consideram que, através do diálogo, conseguem também encontrar alternativas 

para a resolução dos seus problemas.  

A maioria das famílias consideram serem capazes de se apoiar uns aos outros para 

alcançarem os seus objetivos: 95 respondentes identificaram como um ponto forte da família, 

contudo, para 17 famílias este ponto é indicado como área prioritária de intervenção.  
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Sobre as demonstrações de preocupação entre os elementos da família, esta é também 

identificado como área prioritária forte para 100 famílias, sendo prioritária apenas para 12 

famílias. Nota-se, no discurso, que as famílias relacionam a preocupação diretamente à PCD.  

Por fim, questionados se a família consegue ultrapassar os obstáculos da vida, apenas 13 

identificam como área prioritária e 43 respondentes consideraram como um ponto forte. É 

importante ressaltar que entre os 6 itens dispostos nesta dimensão, esse é o que apresenta 

maior quantidade de elementos neutros, ou seja, a maioria das famílias não classifica este 

aspeto nem como área prioritária de intervenção nem como ponto forte.  

Em síntese:  identifica-se que em algumas famílias há falta de apoio entre os elementos e 

dificuldade em falar abertamente. Existe, também, dificuldade na capacidade de ultrapassar, em 

conjunto, os obstáculos da vida, conforme a existência de dificuldade que algumas famílias 

apresentam na partilha e comunicação entre os elementos. Isto reflete-se nas ações e apoios 

oferecidos e recebidos.  

A quarta dimensão procura avaliar o papel dos pais, como as ações praticadas pelo 

responsável no quotidiano da PCD, tal como ensinamentos e auxílio no desenvolvimento de 

habilidades e independência. É composta por 6 itens, conforme é possível observar no gráfico 

6: 

Gráfico 6 - Resultados globais da dimensão papel dos pais 
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Na dimensão “papel dos pais”, o primeiro item questiona sobre a participação dos 

elementos da família em ajudar na independência da PCD. 12 respondentes consideram esta 

uma área prioritária, enquanto 79 respondentes acreditam ser um ponto forte da família.  

Questionados se os elementos da família ajudam a PCD nas suas tarefas, nomeadamente 

tarefas educativas ou mesmo aquelas designadas em contexto doméstico, 15 famílias indicaram 

como área prioritária, enquanto 83 respondentes consideram um ponto forte na família. 

Sobre ensinar a PCD a relacionar-se com os outros, apenas sete famílias indicam como 

área prioritária, enquanto 83 respondentes avaliaram como um ponto forte da família. 

Conforme os relatos, a maioria das PCD não necessita de uma intervenção na sociabilidade.  

Referente ao ensinar a PCD a tomar decisões adequadas, este item destaca-se na 

dimensão, consoante a quantidade de famílias que indicam ser uma área prioritária de 

intervenção (n=26), ser quase a mesma quantidade das que indicam ser um ponto forte (n=27) 

e apresentam, relativamente aos demais itens, o maior número de famílias na zona neutra.  

Sobre a família conhecer as pessoas que fazem parte da vida da PCD, apenas 10 

respondentes avaliam este item como uma área prioritária II, enquanto 81 respondentes 

avaliam como um ponto forte. Conforme as exigências das atividades que compõem o 

quotidiano da PCD, a relação entre família e instituições, bem como com os elementos deste 

contexto – colegas, profissionais – acaba por revelar-se bastante íntima e, conforme as famílias, 

é difícil não saber com quem a PCD interage.  

Por fim, questionados se a família consegue ter tempo para responder às necessidades da 

PCD, oito respondentes avaliam como área prioritária, enquanto 95 respondentes avaliam como 

um ponto forte da família.  

Em síntese: Na avaliação das famílias sobre o seu papel de pais, o domínio de ensinar a 

pessoa com deficiência a tomar decisões é claramente aquele em que as famílias se confrontam 

com maiores necessidades de intervenção. Consideram que as suas principais forças como pais 

estão na total disponibilidade para responder às necessidades dos seus filhos, na ajuda às tarefas 

que o seu familiar com deficiência necessita e no facilitar as relações sociais.  
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A quinta dimensão, bem-estar físico e material, refere-se ao acesso aos serviços de saúde, 

transporte e segurança, bem como à situação financeira das famílias, composto por cinco itens, 

conforme o gráfico 7 demonstra: 

Gráfico 7 - Resultados globais da dimensão bem-estar físico e material 
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as respetivas demoras nas marcações e acesso a estes serviços. Outro aspeto mencionado 

durante as entrevistas foi o medo da ida ao dentista sentido não só pela PCD, mas também por 

alguns dos respondentes 

A segurança em casa, no trabalho, na escola e no local de residência foi avaliada por dois 

respondentes como área prioritária, enquanto 127 respondentes avaliaram como um ponto 

forte. Notou-se que as famílias têm uma sensação positiva de segurança, o que não difere 

consoante as zonas de residência.  

Em síntese: na dimensão “bem-estar físico e material” as prioridades expressas de 

intervenção situam-se no acesso a serviços de saúde, como atendimento médico e dentista, 

necessidades de transporte tanto para a pessoa com deficiência como para algumas famílias. No 

que se refere ao dinheiro das famílias ser suficiente para as despesas, é expresso como área 

prioritária por um número significativo, mas o que se destaca é constituir área forte para muito 

poucas.   

Portanto, diante das cinco dimensões da qualidade de vida familiar aqui identificadas, o 

destaque nas áreas prioritárias de intervenção está na dimensão do “bem-estar emocional”, a 

qual apresenta maiores quantidades de áreas prioritárias I, as consideradas mais urgentes, além 

de apresentar também significativas quantidades nas áreas prioritárias II e III. O trabalho com o 

bem-estar emocional das famílias identifica-se, portanto, como uma prioridade para a melhoria 

da qualidade de vida das famílias.  

Outro destaque refere-se ao “bem-estar físico e material”, principalmente no acesso aos 

serviços de saúde, como consultas médicas e dentistas, transportes e dinheiro suficiente para 

fazer face às despesas. 

Relativamente às restantes dimensões, todas apresentam destaques de áreas prioritárias 

de intervenção, mesmo naquelas em que os pontos fortes se destacam. É de ressaltar que, 

mesmo sendo apenas uma família a expressar uma demanda, esta deve ser avaliada e proposta 

uma possibilidade de intervenção. O intuito da escala é, justamente, provocar mudanças 

significativas nas famílias que expressam necessidades de intervenção.   

4.2.5. Secção 4 – Família com elementos com deficiência com mais de 45 anos 

A secção 4 era exclusiva para as famílias com familiares com deficiência maiores de 45 

anos, pelo que foi aplicada às famílias de 51 clientes que cumpriam com este critério nos quatro 

CAO. 
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Na apreciação das famílias, 27% (n=14) dos respondentes concordam que deveriam fazer 

mais pelo seu familiar com deficiência, enquanto 73% (n=37) consideram que fazem o seu 

máximo. Em consonância, 88% (n=45) considera que dedica à PCD todo o tempo que ele 

necessita. Estes respondentes, na sua maioria (92%; n=47), afirmam possuir as competências 

necessárias para responder às necessidades da PCD, conforme os relatos, esta perceção está 

relacionada com o facto de cuidarem dos seus familiares há longa data, tendo adquirido as 

competências necessárias. 

92% (n=47) dos respondentes sentem que a PCD depende do cuidador, principalmente 

de forma afetiva. Nota-se que os respondentes absorvem a responsabilidade de forma 

unilateral, indicando, inclusive, que não se sentem confortáveis com a possibilidade de outras 

pessoas assumirem o cuidado da PCD. Identificou-se que alguns respondentes (27%; n=14) 

sentem que têm a sua saúde – física e/ou mental – prejudicada devido à responsabilidade 

assumida com a PCD. Portanto, identifica-se que 35% (n=18) afirma sentir-se sobrecarregado 

por cuidar deste familiar com deficiência. Sobre a vida social da PCD, 45% (n=23) gostaria que 

este tivesse uma vida social mais ativa.  

Relativamente ao futuro, 41% (n=21) dos respondentes sente-se incapaz de cuidar da PCD 

por muito mais tempo, sentimento este relacionado, principalmente, à idade do respondente. 

80% (n=41) dos respondentes afirma sentir medo quando pensa no futuro do familiar com 

deficiência, medo este relacionado, principalmente, com quem vai assumir a responsabilidade 

dos cuidados para com familiar com deficiência. O discurso das famílias demonstra-se polarizado 

em relação à inserção ou não da PCD, futuramente, numa resposta de Lar Residencial. Muitos 

afirmam não cogitar a ideia de repassar a responsabilidade do cuidado para os demais filhos 

e/ou familiares e, deste modo, consideram o Lar Residencial a melhor resposta para quando não 

lhe for possível prestar a assistência necessária à PCD.  

Relativamente à satisfação, a maioria (65%; n=24) dos respondentes considera-se 

satisfeito com a educação que a PCD recebeu, isto, segundo os relatos, por compreenderem 

que, na altura que frequentaram as escolas, não havia suporte adequado e profissionais 

preparados para lidar com as especificidades da educação especial e, ainda assim, os seus 

familiares com deficiência conseguiram alcançar muita aprendizagem. Relativamente aos apoios 

recebidos, a maioria sente-se insatisfeita com os apoios que recebem enquanto cuidadores de 

uma PCD (59%; n=30) e também insatisfeitos com os apoios que a PCD recebe (55%; n= 28). O 

principal fator de satisfação (78%; n=40) está relacionado com a vida social. 



 

40 
  

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 

Relativamente a apoios recebidos através de familiares, empregados domésticos e/ou 

Serviços de Apoio Domiciliário, apenas 27% (n=14) possui algum apoio regular nas atividades 

domésticas, enquanto 8% (n=4) recebe apoio para si ou para seu cônjuge e 22% (n=11) recebe 

apoio para o familiar com deficiência. 

A análise das respostas das famílias com PCD maior de 45 anos revela a forte preocupação 

com o futuro próximo, bem como o cansaço e exaustão que sentem. Aquando da apresentação 

destes resultados a todos os respondentes, mesmo aqueles que têm familiares mais jovens, 

constatou-se que todos se identificaram com estas preocupações ou angústias, tendo 

expressado verbalmente sentirem eles também este medo relativamente ao futuro.  

 

4.3. Avaliação do Impacto da Pandemia 

4.3.1 Impacto da Pandemia 

 Foi questionado às famílias dos clientes da APPACDM de Coimbra qual o impacto que a 

pandemia teve na sua vida familiar. Para 60% (n=97) das famílias a pandemia da Covid-19 teve 

impacto nas mais diversas áreas – desde o impacto psicológico [“Terrível, causou uma grande 

depressão (…)”] ao impacto económico [“Teve muito, a nível financeiro tive que ficar vários dias 

sem trabalhar para ficar a tomar conta (da PCD) (…)”]. Já 40% (n=65) afirmou que não teve 

nenhum impacto, o que se justifica ou por muitas das famílias residirem em zonas mais rurais 

e/ou moradias o que permitia manterem alguma normalidade na sua vida [“(..) como vivem 

numa moradia tinham mais liberdade”)] ou, no caso de respondentes ainda numa situação 

laboral ativa, por continuarem a trabalhar.  

 Relativamente a sentirem-se preocupados e/ou ansiosos, a grande maioria, 84% 

(n=136), afirmou que sim (“Sim, todos os dias mediamos a temperatura ao longo do dia.”). 

Muitos responderam que atualmente ainda sentem alguma ansiedade. Houve também 

respondentes que afirmaram que a preocupação/ansiedade sentida era normal para o período 

que se vivia.  

 Estes resultados vão ao encontro de um estudo realizado pelo Observatório da 

Deficiência e Direitos Humanos (ODDH, 2020), o qual revelou o impacto da pandemia na saúde 

mental dos cuidadores da PCD, sendo que 75% dos participantes afirmou que durante o 

confinamento se sentiram ansiosos e, ainda, 53% afirmou que se sentiram tristes durante esse 

período. Ambos os sentimentos diminuíram na fase do desconfinamento, no entanto os 
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sentimentos de ansiedade continuaram bastante elevados, 68%, o que corrobora, também os 

resultados do presente estudo. 

 Sobre o isolamento da PCD, 77% (n=124) afirmou que este aumentou [“Sim, ele queria 

ir visitar a avó e não podia (…), ainda hoje sempre que vai visitar a avó vai com muito cuidado. 

Chorava muito por não poder ver alguns amigos. Também deixou de ver uma das irmãs e os 

sobrinhos e andava sempre agarrado a umas fotografias dos sobrinhos.”]. Quando questionados 

se aumentou o isolamento do próprio respondente, o número de respostas afirmativas já 

decresceu (64%; n=103). 

 Quando questionados se diminuiu o tempo de contacto físico e a partilha de atividades 

com a PCD no agregado familiar, a grande maioria, 81% (n=132), respondeu de forma negativa 

[“Não, sempre foram próximos e assim continuaram.”]. Similarmente, quando questionados se 

as manifestações de afeto nas famílias diminuíram ou sofreram alterações, 76% (n=123) afirmou 

que não, porém, 24% (n=39) afirma que sim [“(…) as vezes é carinhosa, mas quando é 

contrariada fica agressiva. Como ficou muito tempo em casa, parecia mais irritada.”].  

 Para terminar, foi também questionado se a PCD e/ou a família teve dificuldades a ir a 

consultas ou tratar de assuntos urgentes, apenas 36% (n=59) afirmou que não, sendo que 51% 

(n=89) respondeu que teve bastantes dificuldades principalmente em marcar consultas, 8% 

(n=13) respondeu “mais ou menos” e, ainda, 5% (n=8) afirmou que não teve dificuldades porque 

não foi necessário deslocarem-se a consultas. 

 No seguinte gráfico é possível observar com melhor clareza as respostas dadas: 
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Gráfico 8 - Avaliação da pandemia de COVID - 19 
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Gráfico 9 - Apoios e serviços da APPACDM na pandemia 

 

Conforme o gráfico, identifica-se que a maior parte dos apoios prestados obteve um 

feedback positivo, com grau de satisfação superior ao de não satisfação. Relativamente aos 

“materiais e cadernos ocupacionais, de estimulação sensorial, motora, musical”, foi relatado 

pelos familiares a dificuldade da PCD em fazer as atividades em casa, ou por dificuldades de 

concentração ou porque os elementos da família não os conseguiam auxiliar. Outras famílias 

também indicaram achar o material demasiado infantilizado e, portanto, não adequado para a 

PCD. Relativamente ao apoio de terapia ocupacional, também foi relatada a dificuldade em 

reproduzir as atividades em casa, principalmente por considerarem que a PCD necessita do 

apoio do profissional para executar as ações indicadas.  

Relativamente ao “Diagnóstico de necessidades” e ao “Combate ao isolamento social”, 

ambos foram realizados mediante contactos telefónicos da equipa técnica, nomeadamente 

assistentes sociais e psicólogos. As famílias que se avaliaram “não satisfeitas” ou “pouco 

satisfeitas”, referem que esperavam mais proximidade da equipa, ou, em alguns casos, não 

obtiveram as respostas esperadas a determinadas situações que foram apresentadas. Refere-

se, também, que gostavam de respostas mais imediatas às suas necessidades.  

Entretanto, diferentes relatos afirmam que compreendem que as equipas fizeram o 

possível dentro do contexto em que se encontravam e que era uma situação atípica e, portanto, 

medidas pontuais foram adotadas. De forma global, considera-se que os apoios e serviços 

2
1

11
13
9

1
10

1
1

7

11
10

5

1

1
1

1

1
22
23

4
2

2
2
1

8

17
7

114
111

48
30

18
17
16

24
33

3
10

23
18

Refeição

Aquisição e preparação de medicação

Diagnóstico de necessidades, resolução de problemas, sensibilização…

Combate ao isolamento social e relacional

Materiais e cadernos ocupacionais, de estimulação sensorial,…

Fóruns de participação online (radio, temáticos)

Apoio de música

Apoio de fisioterapia

Apoio de desporto

Apoio de terapia ocupacional

Apoio de psicologia

Acompanhamento diurno

Articulação e mediação com serviços subordinadas à pandemia

Acompanhamento Serviço Social

Apoio Terapia da fala

Apoios e serviços da APPACDM na pandemia

Não Satisfaz Satisfaz pouco Satisfaz Satisfaz bem



 

44 
  

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 

prestados pela instituição durante o período de confinamento foi satisfatório e atendeu às 

necessidades dos clientes e das respetivas famílias.  
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5. PLANO DE CAPACITAÇÃO 

A APPACDM de Coimbra entende que os resultados obtidos neste estudo ajudarão a 

operacionalizar o que a Instituição pode fazer mais, para que as famílias possam fazer melhor. 

Em primeiro lugar, há a realçar as áreas percecionadas como fortes, ou seja, áreas em que, 

apesar das dificuldades, a família sente como uma força. São estas áreas cujo sentir não está 

dependente de fatores externos, mas sim como totalmente imputável às características das 

famílias ou às suas dinâmicas. Falamos de áreas como a Interação Familiar e o Papel dos Pais, 

com questões como 

“Os elementos da minha família demonstram preocupação uns com os outros” 

“Os elementos da minha família falam abertamente uns com os outros” 

“Os elementos da minha família apoiam-se uns aos outros para alcançar os objetivos” 

“A minha família te tempo para responder às necessidades individuais da pessoa com 

deficiência” 

“Os elementos da minha família ajudam a pessoa com deficiência nas suas tarefas” 

“Os elementos da minha família ensinam a pessoa com deficiência a relacionar-se com os 

outros” 

Já em relação às áreas críticas, isto é, áreas percecionadas como sendo de maior vulnerabilidade 

familiar e de manifestas necessidades de ajuda, podemos agrupá-las da seguinte forma, num 

gradiente que vai da expressão aparentemente individualizada do problema/ necessidade, no 

caso, pelo indivíduo com deficiência, até à expressão familiar da necessidade naquilo que é a 

relação cuidador-cuidado: 

a) Comportamento 

b) Apoios Especializados 

c) Saúde 

d) Apoios à Família 

Para cada uma destas áreas, descreveremos a necessidade familiar e, em seguida, as ações que 

a Instituição se propõe a desenvolver de forma a ajudar as famílias a melhor cuidar dos seus 

familiares com deficiência, no sentido de uma melhor qualidade de vida familiar e inclusão. 
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a) Comportamento 

As famílias referem-se ao comportamento do seu familiar com deficiência como problemático e 

que, dadas as suas características mais disruptivas, dificultam a inclusão da PCD, bem como da 

família, havendo a tendência a isolarem-se dos contextos sociais onde estes comportamentos 

perturbarão outros. 

Um terço das famílias respondentes identificaram o comportamento da PCD como um problema 

e descrevem-nos como vocalizações altas e abruptas, gesticulações amplas, gestos repetitivos e 

agressões. São expressões que as famílias não conseguem mediar através da palavra ou de um 

gesto contentor e reassegurante da sua parte, razão pela qual sentem como prioritária a ajuda 

medicamentosa. No total dos clientes dos CAO da Instituição, 120 são acompanhados em 

consultas de psiquiatria ou neurologia. 

Já no que toca à compreensão que fazem dos comportamentos problemáticos, as famílias 

consideram-nos como expressão de um mal-estar, como um mal-entendido (expressão de uma 

dificuldade comunicacional) ou como expressão de sofrimento.  

De realçar também, o padrão comportamental descrito ser muito diferente em contexto de CAO 

e em casa. 

Em síntese, o que sentimos ser verdadeiramente perturbador e desgastante para as famílias é a 

repetição e não transformação do comportamento problema. 

Ações a desenvolver 

1. Fazer uma caracterização pormenorizada dos comportamentos e explorá-los em sede 

de planificação individualizada. 

Em sede de planificação centrada na pessoa, na presença da equipa e elementos 

significativos à vida da PCD, poder-se-á avaliar o impacto percecionado que o 

comportamento do indivíduo tem na inclusão do próprio e da família. O objetivo será o de 

atribuir significado ao comportamento, de forma que ele assuma, na sua compreensão, uma 

função comunicacional e, enquanto tal, ser passível de transformação porque extinguiu a 

sua função na comunicação. 

Subjacente a este processo, é sempre o da possibilidade de transformar a forma como é 

sentida o comportamento e o significado que lhe é atribuído. 
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2. Elaboração de um guia de recursos de como lidar com comportamentos problema, 

adaptado para famílias, que possa ser analisado e servir de apoio no dia a dia com o seu 

filho. 

3. Avaliar as situações que continuam a apresentar comportamentos problema, apesar das 

terapias medicamentosas, com o objetivo de aumentar a comunicação com os serviços 

de saúde e fazer um plano conjunto de, sempre que possível, substituir ou reduzir as 

terapêuticas medicamentosas por outras, nomeadamente, comportamentais.  

 

b) Apoios Especializados 

Muitas foram as famílias que identificaram a necessidade dos seus familiares com deficiência 

beneficiarem de apoios especializados, muitos dos quais existentes na Instituição. Podemos 

dividir as necessidades identificadas em três áreas: 

 Funcionalidade e Autonomia: as famílias identificam como necessárias as áreas de 

apoios terapêuticos promotoras da funcionalidade e da autonomia, como sejam a 

fisioterapia, a terapia ocupacional e a terapia da fala. A necessidade destes apoios foi 

identificada por 72 famílias, apesar destes apoios serem prestados a 78, 96 e 44 PCD nas 

áreas de fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala, respetivamente. 

 Sentir e dar sentido: a área da psicologia dá apoio a 44 PCD e, enquanto necessidade 

identificada por 47 famílias, surge associada à perceção de que seria importante 

conseguir dar sentido ao comportamento da PCD, bem como ajudar em situações de 

sofrimento psicológico. 

 Vida Independente: 39 famílias identificaram a necessidade de Programas de Transição 

para a Vida Ativa, Formação e Emprego para os seus familiares com deficiência, numa 

expetativa verbalizada destes poderem ser mais independentes e, até, autonomizarem-

se das suas famílias. Atualmente, são 154 as PCD apoiadas em Áreas Socialmente Úteis. 

 

Ações a desenvolver 

1. Metodologia Centrada na Pessoa. A utilização desta metodologia, que já é uma prática 

da Instituição, coloca o foco no indivíduo e na mobilização de pessoas de apoio para a 

concretização dos objetivos definidos e otimiza a relação contingencial entre 

necessidade identificada e apoio desenvolvido. O plano centrado na pessoa está a ser 

implementado na Instituição e engloba um plano de serviços com a definição de 

objetivos, sua importância e serviços a mobilizar para a sua concretização. 
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2. Atualizar necessidades de intervenção em cada uma das áreas de apoio 

Este levantamento de necessidades será feito por cada responsável de área em cada 

CAO e deverá contemplar não só as áreas enumeradas no estudo, uma vez que são 

sugeridas pela própria escala de avaliação, mas também outras áreas de intervenção 

existentes nos CAO. 

O levantamento deverá permitir saber o número de PCD com necessidades de 

intervenção por área e o tempo semanal de apoio de que beneficia (ou não beneficia). 

3. Contratualizar os apoios prestados com clareza de objetivos e avaliação dos resultados 

da intervenção. Esta ação ajudará a que as famílias tenham conhecimento 

fundamentado dos apoios que os seus familiares usufruem bem como dos resultados 

das intervenções planeadas. 

4. Aplicação da nova legislação dos CACI – Centros de Atividades e Capacitação para a 

Inclusão (Portaria n.º 70/2021 de 26 de março): 

a) Esta legislação prevê o reforço das equipas técnicas, sobretudo nas áreas terapêuticas 

(apesar de não ser o caso da terapia da fala, nem da psicologia – áreas assinaladas pelas 

famílias), o que poderá permitir satisfazer algumas das necessidades levantadas; 

b) A legislação prevê ainda atividades de qualificação para a inclusão social e profissional, 

como respostas alternativas à integração ou permanência em CACI com vista à 

autonomia da PCD e sua vida independente; 

c) Apoio na capacitação dos cuidadores informais. Apoio previsto na mesma legislação, 

ainda que não de forma operacionalizada. 

 

c) Saúde 

As necessidades nesta área são variadas e colocam, em primeiro lugar, a temática da 

acessibilidade. 

Por um lado, temos a acessibilidade geográfica dos serviços de saúde. As residências das 

PCD estão a uma distância geográfica considerável dos serviços de saúde, sobretudo para 

consultas de especialidade e exames diagnósticos. 

A este problema acresce a falta de médicos de família. 

De uma outra forma, as famílias deparam-se ainda com a distância do profissional de saúde 

em relação à PCD. Muitas vezes com dificuldade em comunicar com a PCD, os médicos 

optam pela prescrição à distância, sequer observando o doente. 



 

49 
  

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 

No que toca a consultas de especialidade, as famílias enumeram a onerosidade e dificuldade 

no acesso às consultas de estomatologia, uma área de maior necessidade (verbalizada e 

quantificada pela escala utilizada) e cujo tratamento enfrenta grandes dificuldades no caso 

da PCD, pois este implica, muitas das vezes, a utilização de anestesia geral, inviabilizando os 

tratamentos em consultório e exigindo um serviço hospitalar. 

Ainda em relação a outras especialidades, as famílias relatam as dificuldades de diagnóstico 

dos problemas que acompanham o avanço da idade, como é o caso da visão e da audição. 

 

Ações a desenvolver 

1. Transporte de clientes para consultas quando não for possível à família fazê-lo. 

Esta é uma ação que a Instituição desenvolve há muitos anos, sobretudo no concelho 

de Arganil, onde a maioria das consultas de especialidade ou realização de exames 

diagnósticos implicam deslocações a Coimbra. A dificuldade de realização de exames 

médicos abrange também as famílias da Tocha; 

2. Acompanhamento técnico de clientes a consultas de especialidade. 

Para além do transporte, é muito comum os técnicos da Instituição acompanharem a 

PCD às consultas, muitas vezes em substituição da família, outras, a acompanhá-la; 

3. Informar as famílias sobre áreas de saúde protocoladas com a Instituição ou outros 

benefícios a que as famílias possam aceder. 

Existem várias especialidades que, através da Instituição, podem beneficiar as PCD de 

forma gratuita. 

4. Diagnóstico formal de necessidades na área da oftalmologia e otorrinolaringologia. 

Protocolar para maior acessibilidade às consultas de oftalmologia e/ ou 

otorrinolaringologia (em função do diagnóstico de necessidades) 

 

d) Apoios à Família 

O medo do futuro, a idade avançada dos cuidadores e os níveis socioeconómicos baixos são 

fatores que colocam as famílias das PCD em situação de extrema vulnerabilidade no 

cumprimento das suas funções de proteção e autonomização dos seus elementos. 

São sete, as principais necessidades familiares levantadas: 
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1. Serviço de Lar 

31% dos cuidadores têm entre 70 e 90 anos e 80,39% das famílias com mais de 45 anos 

expressam medo perante o futuro. 

O envelhecimento das famílias e a incerteza de não saber se o seu familiar com deficiência 

vai ter vaga quando precisar é a maior angústia verbalizada. 

 

Ações a desenvolver 

 Sensibilizar as famílias para a importância da inscrição em Lar (apenas 33% dos 189 

clientes de CAO estão inscritos em lar (63 clientes); 

 Aumentar o n.º de vagas em Lar é uma prioridade da APPACDM de Coimbra para o 

ano de 2022; 

 Estimar o n.º de PCD que eventualmente ficarão sem cuidadores nos próximos anos; 

 Aguardamos aplicação de medidas previstas na ENIPD que permita agilizar a 

contratualização de respostas alternativas (ex. obras na habitação; residências para 

PCD). 

 

2. Descanso ao Cuidador 

As famílias desejam cuidar dos seus familiares com deficiência enquanto a idade e saúde 

lhes permitir. Este cuidar é vivido com um sentimento de missão tal que verbalizam sentir 

culpabilidade em se imaginarem a usufruir de tempo para si próprios e, de facto, os 

cuidadores não têm tempo para si próprios. 32,26% identificam necessidade de descanso. 

Foi possível perceber que a atual resposta existente na Instituição, STAF (serviço 

temporário de apoio às famílias), é muito pouco requisitada por duas razões de 

acessibilidade. Por um lado, as famílias não a consideram financeiramente acessível para 

o seu nível socioeconómico, apesar de algumas famílias verbalizarem que o valor a pagar 

se justifica perante os cuidados que a sua PCD exige. Por outro lado, não é um serviço 

local, pois apenas existe em dois concelhos de abrangência da Instituição (Coimbra e 

Cantanhede). As famílias gostariam de um serviço local, que permitisse à PCD continuar 

na sua comunidade e continuar as suas rotinas, nomeadamente a frequência do CAO. 
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Ações a desenvolver 

 A Instituição irá procurar aumentar as vagas de STAF; 

 Alertar entidades superiores para a inexistência de forma de apoio para este 

serviço, o que faz com que assuma sempre um caráter particular. 

 

 

3. Apoio Domiciliário 

As necessidades verbalizadas e quantificadas pela escala aplicada são ao nível da ajuda na 

realização das tarefas domésticas e nos cuidados diretos com a pessoa com deficiência. 

A resposta de Apoio Domiciliário existente na Instituição é pouco requisitada pelas famílias 

julgamos que por duas ordens de razão: 

- Monetária, pois, uma vez mais, é uma resposta paga; 

- Cultural, na medida em que identificamos algum constrangimento, por parte das famílias, 

em abrir as portas do domicílio a uma pessoa que não conhecem. 

 

Ações a desenvolver 

 A APPACDM de Coimbra pretende, em 2022, aumentar o n.º de vagas de Apoio 

Domiciliário; 

 Aferir as reais necessidades das famílias e acionar respostas comunitárias não 

específicas desta população (caso tenha de ser) 

 

4. Psicologia 

As famílias verbalizaram a necessidade de apoio de natureza emocional, sendo que as 

ações propostas se revestem de características diferentes consoante o concelho. Em alguns 

concelhos a necessidade é também a de partilha com outras famílias e, noutros concelhos, 

as necessidades passam por apoios mais individualizados. 

 

Ações a desenvolver 

 Em Arganil serão dinamizadas sessões de grupo para as famílias, fazendo uso de 

ferramentas específicas; 
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 Nos restantes CAO, as necessidades deverão avaliadas individualmente e então 

feita uma proposta de intervenção; 

 Guia para famílias – guia sobre o papel das famílias no apoio aos familiares com 

deficiência 

 

5. Informação sobre direitos/ legislação/ apoios 

A conjugação dos seguintes resultados obtidos: 84% das famílias com rendimentos abaixo 

do limiar da pobreza, 21% das famílias não tem dinheiro suficiente para as despesas e 32% 

gostariam de ter informação atualizada sobre apoios, fazem-nos perceber que as famílias 

gostariam de ter informação atualizada para além do apoio instrumental na obtenção de 

serviços ou na articulação com serviços. 

 

Ações a desenvolver 

 Manter o apoio instrumental, sobretudo por parte das Assistentes Sociais dos CAO 

na obtenção ou articulação com serviços; 

 Avaliar a possibilidade de criação de um CARPD (Centro de Atendimento, 

Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e 

Incapacidade) 

 

6. Transporte 

As famílias não podem contar com os transportes públicos. A escassez de transportes 

públicos que sirvam as áreas de residência coloca estas famílias em situação de maior 

isolamento. Esta necessidade foi verbalizada em todos os concelhos. 

No que toca aos transportes da Instituição, o parque automóvel envelhecido encontra 

críticas nas famílias dos vários concelhos, sobretudo do CAO da Tocha, tendo sido 

verbalizado o mau estado das carrinhas, as constantes avarias e a grande duração dos 

circuitos casa-centro. 

 

Ações a desenvolver 

 A APPACDM de Coimbra tem, desde sempre, fornecido o serviço de transporte de forma 

totalmente gratuita – aspeto que virá a alterar-se com a aplicação da nova legislação dos 
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CACI – nas deslocações casa – centro e nas deslocações para acompanhamento a consultas 

médicas; 

 A APPACDM de Coimbra está atenta a programas de financiamento para substituição do 

parque automóvel; 

 A APPACDM de Coimbra pretende, com este projeto, sensibilizar as autarquias para o 

grande isolamento das famílias perante a insuficiência da rede de transportes públicos 

 

7. Requalificação dos domicílios 

Os resultados mostram que 6% dos domicílios têm más condições habitacionais, 7% têm 

más condições de salubridade e 10% têm barreiras arquitetónicas. 

 

Ações a desenvolver 

 Levantamento das necessidades específicas dos domicílios; 

 Informação sobre financiamentos junto dos serviços sociais locais. 
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6. CONCLUSÃO 

O presente relatório tem como finalidade apresentar o resultado do estudo sobre a 

qualidade de vida familiar dos clientes dos quatro Centros de Atividades Ocupacionais   da 

APPACDM de Coimbra, distribuídos nos concelhos de Arganil, Cantanhede (CAO Tocha), Coimbra 

(CAO São Silvestre) e Montemor-o-Velho. 

O estudo teve como objetivo “caracterizar sociodemográficamente os clientes que 

frequentam a valência de CAO em exclusividade e os seus agregados familiares”, o qual foi 

realizado através da criação de uma base de dados conjunta, elaborada pelo serviço social da 

Instituição. Nesta foram identificados elementos que definem características deste público-alvo, 

tais como faixa etária, rendimentos per capita, tipologia de dificuldade intelectual, entre outros 

elementos considerados relevantes.  

Outro objetivo foi o de “avaliar a Qualidade de Vida Familiar de 155 famílias com 

familiares com deficiência da valência de CAO da Instituição”, o qual foi feito através da 

aplicação da escala de qualidade de vida familiar, traduzida do documento espanhol 

proveniente da Universidade de Salamanca.  

Ainda, como objetivo, procurámos “avaliar o impacto da pandemia e o grau de satisfação 

relativamente aos apoios prestados durante os períodos de suspensão das atividades 

presenciais”. Assim, junto à escala foi aplicado um inquérito sobre a vivência do período de 

pandemia nas vidas das famílias e foi recolhida a avaliação, por parte dos respondentes, do 

serviço prestado pela APPACDM de Coimbra durante o confinamento.  

A principal finalidade desta recolha de informação visa a utilização prática destes 

resultados, portanto, “avaliar o contributo do instrumento para a planificação da intervenção”, 

ou seja, através da apresentação destes dados às equipas técnicas e aos responsáveis da 

instituição, foi avaliada a aplicabilidade e a relevância deste levantamento de dados para criação 

de estratégias de intervenção, o que resulta no próximo objetivo de “elaborar um plano de 

capacitação familiar participado”, ou seja, transformar estes dados em ações práticas de 

intervenção através da capacitação dos familiares.  

Por fim, o objetivo também é “disseminar os resultados do estudo e instrumentos 

utilizados” para que outras instituições e profissionais possam conhecer o instrumento e sua 

viabilidade na intervenção com seus respetivos públicos. Esta última etapa concretizou-se, 

primeiramente, na apresentação dos resultados no Colóquio - Webinar “A Qualidade de Vida 

das Famílias de Pessoas com Deficiência Intelectual” que foi realizado na modalidade online, no 
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dia 14 de dezembro de 2021 e propõe-se também que este relatório sirva de guião para os 

demais interessados na temática.  

De forma intrínseca a um estudo nestas proporções, algumas limitações foram, também, 

identificadas. A primeira deve-se à logística de visitar todos os familiares, ajustar horários e 

disponibilidades. Ainda, por ser um questionário extenso, em situações específicas era preciso 

articular as perguntas para evitar algum desconforto ou constrangimento dos respondentes 

diante de questões que eram encaradas como demasiado íntimas do contexto familiar ou, 

também, para evitar que as respostas se tornassem extensas e fugissem ao objetivo proposto.  

Compreende-se, portanto, que os objetivos propostos pelo estudo foram atingidos e o 

plano de capacitação transformar-se-á no resultado final deste estudo, ou seja, representa a 

resposta prática às áreas identificadas como prioritárias de intervenção, expostas pelos 

familiares participantes. O estudo expôs sentimentos, percepções e necessidades das famílias 

que podem não ser expressas no quotidiano da instituição, ao considerar que nesta relação 

família e instituição o elemento principal é o cliente e, muitas vezes, a família sente que não é 

relevante expor as suas necessidades ou de outros elementos da família.  

 O estudo da qualidade de vida assenta numa perspetiva ecológica que afirma que as pessoas 

vivem em diferentes sistemas (microssistema, meso-sistema e microssistema) e que os 

diferentes sistemas e fatores contextuais incidem nas suas vidas, influenciam os seus valores, 

crenças, comportamentos e atitudes. 

Avaliar a qualidade de vida das famílias demonstra a preocupação da APPACDM de 

Coimbra em reconhecer que o contexto familiar dos seus clientes é de extrema importância para 

a qualidade de vida do próprio cliente. Tal facto deve-se à consciencialização do conceito de 

qualidade de vida como agente de mudança para melhorar a vida das pessoas. 

Esta investigação amplia a percepção que os familiares têm sobre as suas forças, mas 

também sobre as suas necessidades enquanto principais cuidadores da pessoa com deficiência. 

Este ampliar só faz sentido se lhe dermos a real importância no foco da intervenção institucional, 

ajudando a minorar necessidades ou mobilizando recursos e parceiros nesse sentido, por um 

lado e, por outro, aliando-nos aos pontos fortes, enquanto evidência de vínculos 

impulsionadores da mudança do sentido da inclusão da pessoa com deficiência. De uma outra 

forma, concluímos que as famílias estão desejosas e preparadas para autonomizar os seus filhos: 

haja quem lhes permita passar do desejo à realidade. 
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ANÁLISE DETALHADA POR CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

7. RESULTADOS POR CAO 

7.1. CAO de Arganil 

 No CAO de Arganil encontram-se inscritos 37 clientes, no entanto, apenas foram 

aplicadas 30 escalas de Qualidade de Vida Familiar e avaliações sobre o Impacto da Pandemia e 

Avaliação dos Apoios de CAO às famílias de 33 clientes, uma vez que três escalas aplicadas 

representam o mesmo agregado familiar, sendo que um dos agregados familiares é composto 

por dois clientes e o outro é composto por três clientes do CAO de Arganil, dos quais apenas as 

secções 1 e 3 foram avaliadas em conjunto, uma vez que as restantes secções apresentam 

elementos distintos para a análise. Duas famílias não participaram na investigação por escolha 

própria. 

7.1.1. Escala de Qualidade de Vida Familiar 

7.1.1.1. Secção 1 – Informação sobre os respondentes e PCD 

 Das 30 famílias entrevistadas observou-se uma maior afluência de respondentes do sexo 

feminino, as quais representam 80% (n=24) da amostra, entre as quais temos mães, irmãs, tias 

e cunhadas cuidadoras. O sexo masculino representa 20% (n=6) da amostra, entre os quais 

temos pais, primos, cunhados e cônjuges. A maioria dos respondentes, 57% (n=17), encontram-

se casados, 27% (n=8) encontram-se viúvos, 10% (n=3) encontram-se divorciados. Há tantos 

solteiros como unidos de facto, 3% (n=1).  

 As idades assumem uma variabilidade entre os 36 e 86 anos de idade, com uma média 

de idade de 61 anos. Assim, devido à elevada média de idades, 50% (n=15) dos respondentes 

encontram-se inativos, 40% (n=12) encontram-se empregados a tempo inteiro e 10% (n=3) 

encontram-se desempregados.  

 Relativamente à escolaridade dos respondentes, 60% (n=18) têm o 1º ciclo, 23% (n=7) 

têm o 3º ciclo, 7% (n=2) têm o 2º ciclo e, igualmente, 7% (n=2) têm o ensino superior. Por último, 

3% (n=1) não possuem certificação formal, ou por não terem concluído o 4º ano de escolaridade, 

atual, ou por realmente não possuírem certificados formais comprovativos das suas habilitações 

literárias. 

 Em relação à zona de residência, 93% (n=28) consideraram que a zona onde residem é 

rural e apenas 7% (n=2) consideram que a zona onde residem é suburbana. A grande maioria 

dos respondentes residem numa habitação própria, 83% (n=25), no entanto, 13% (n=4) residem 

numa habitação arrendada e 3% (n=1) residem numa residência de um serviço da comunidade. 
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 As famílias entrevistadas apresentam constituições familiares distintas. 33% (n=10) das 

famílias são compostas por três elementos, 27% (n=8) das famílias são compostas por dois 

elementos. Igualmente, 27% (n=8) das famílias são compostas por quatro elementos, 10% (n=3) 

das famílias são compostas por cinco elementos. Em Arganil, há, também um cliente que reside 

sozinho, o que corresponde a 3% da amostra, no entanto, mantém um contacto regular com o/a 

seu/sua cuidador/a. Dito isto, a tipologia familiar predominante é a nuclear, 45% (n=13), 

compostas por pais e filho/s. Seguem-se as famílias monoparentais, 34% (n=10), compostas 

pelo/a pai/mãe e seu/s filho/s. 10% (n=3) das famílias são alargadas, sendo que a PCD já não 

reside com os seus pais, mas com outros familiares, nomeadamente com um primo e com 

irmãos. Igualmente, 10% (n=3) das famílias são matrimoniais, sendo importante ressaltar que 

uma destas famílias é composta pela PCD e pelo seu cônjuge. As restantes famílias pertencentes 

a esta tipologia não residem com a PCD, no entanto residem perto e continuam a acompanhar 

diariamente a PCD. 

 Relativamente ao rendimento médio anual do agregado familiar 47% (n=14) recebe 

menos de 7 000€, 23% (n=7) recebe entre 7 000€ e 10 500€ e igualmente 23% (n=7) recebe entre 

10 500€ e 20 000€, 7% (n=2) recebem entre 25 000€ e 35 000€.  

 Assim, a primeira secção da escala, destinada ao respondente, apresenta as seguintes 

13 categorias: 

Tabela 6 - Caracterização Sociodemográfica dos familiares do CAO de Arganil 

Variável N=30 % 

Tipo de residência onde vive a PCD 
Própria 
Arrendada 
Residência de um serviço da comunidade 

 
25 
4 
1 

 
83% 
13% 
3% 

Instituição que o familiar com deficiência frequenta 
CAO – Arganil 

 
30 

 
100% 

Género do/a respondente 
Feminino 
Masculino 

 
24 
6 

 
80% 
20% 

Idade do/a respondente  
Entre 20 e 29 anos 
Entre 30 e 39 anos 
Entre 40 e 49 anos 
Entre 50 e 59 anos 
Entre 60 e 69 anos 
Mais de 70 anos 

 
0 
1 
4 
12 
8 
5 

 
0% 
3% 
13% 
40% 
27% 
17% 

Grau de parentesco com o/a PCD 
Mãe 
Pai 
Irmã 
Primo 

 
18 
3 
4 
1 

 
60% 
10% 
13% 
3% 
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Tia 
Cunhada 
Cunhado 
Cônjuge 

1 
1 
1 
1 

3% 
3% 
3% 
3% 

Localidade onde reside  
Rural/Campo 
Suburbana 
Urbana 

 
28 
2 
0 

 
93% 
7% 
0% 

Estado civil 
Casado/a 
Solteiro/a 
Viúvo/a 
União de Facto 
Divorciado/a 

 
17 
1 
8 
1 
3 

 
57% 
3% 
27% 
3% 
10% 

Situação Laboral 
Empregado/a a tempo inteiro 
Empregado/a a tempo parcial 
Desempregado/a 
Inativo/a 

 
12 
0 
3 
15 

 
40% 
0% 
10% 
50% 

Habilitações Literárias  
Sem certificação formal 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Ensino Secundário 
Ensino Superior 

 
1 
18 
2 
7 
0 
2 

 
3% 
60% 
7% 
23% 
0% 
7% 

Tipologia Familiar 
Nuclear 
Monoparental 
Matrimonial 
Alargada 

 
13 
10 
3 
3 

 
45% 
34% 
10% 
10% 

Rendimento Anual do Agregado Familiar  
Menos de 7 000€ 
Entre 7 000€ e 10 500€ 
Entre 10 500€ e 20 000€ 
Entre 20 000€ e 25 000€ 
Entre 25 000€ e 35 000€ 
Mais de 35 000€ 

 
14 
7 
7 
0 
2 
0 

 
47% 
23% 
23% 
0% 
7% 
0% 

 Frequência de convivência com a PCD 
Diariamente 
Outro 

 
28 
2 

 
93% 
7% 

  N=30 

  

 Relativamente às pessoas com deficiência, 82% (n=27) dos respondentes acreditam que 

o cliente é a única pessoa com deficiência na família, 15% (n=5) afirmam que há três pessoas 

com deficiência na família, sendo que nestes 15% está incluído um agregado familiar com três 

clientes do CAO de Arganil. 3% (n=1) dos respondentes afirmam que há duas pessoas com 

deficiência na família.  
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 As idades dos clientes variam entre os 20 e os 75 anos de idade, com uma média de 

idades de 37 anos.  

 Todos os clientes têm dificuldade intelectual. Sobre o grau de deficiência, 61% (n=20) 

apresenta um grau moderado, 24% (n=8) um grau grave, 12% (n=4) um grau profundo e 3% 

(n=1) um grau leve. Para além disso, 58% (n=19) afirma ainda que a pessoa com deficiência 

apresenta graves problemas de comportamento que afetam o seu dia-a-dia, sendo que a 

maioria é violenta verbal e/ou fisicamente, quer seja para com os outros, quer seja para consigo 

própria, quando é contrariada. 

 As residências de 58% (n=19) das pessoas com deficiência encontram-se até 10Km do 

CAO de Arganil, seguem-se 36% (n=12) das pessoas com deficiência que residem entre 10 a 20 

Km do CAO e, ainda 6% (n=2) que residem a mais de 20Km. Relativamente ao estado civil, 91% 

(n=30) dos clientes são solteiros, 3% (n=1) são divorciados, 3% (n=1) são unidos de facto e 3% 

(n=1) são casados. 97% (n=32) das pessoas com deficiência encontram se inativos e 3% (n=1) 

encontram-se empregados a tempo parcial.  

 Relativamente à escolaridade, 55% (n=18) não possui certificação formal, 18% (n=6) 

concluiu o ensino secundário, 12% (n=4) têm o 1º ciclo, 9% (n=3) têm o 3º ciclo e 6% (n=2) têm 

o 2º ciclo. Todos os clientes são inativos. 

 Na Tabela 7 é possível observar os dados resultantes da caracterização 

sociodemográfica, respetiva aos clientes do CAO de Arganil que participaram no presente 

estudo. 

Tabela 7 - Caracterização sociodemográfica dos clientes participantes - CAO de Arganil 

Variável N=33 % 

Nº de PCD na família 
1 
2 
3 

 
27 
1 
5 

 
82% 
3% 
15% 

Idade da PCD 
Entre 20 e 29 anos 
Entre 30 e 39 anos 
Entre 40 e 49 anos 
Entre 50 e 59 anos 
Entre 60 e 69 anos 
Mais de 70 anos 

 
9 
13 
6 
4 
0 
1 

 
27% 
39% 
18% 
12% 
0% 
3% 

Grau de deficiência 
Leve 
Moderada 
Grave 
Profunda 

 
1 
20 
8 
4 

 
3% 
61% 
24% 
12% 
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Atualmente a PCD apresenta graves problemas de 
comportamento que afetem o seu funcionamento diário? 
Sim 
Não 

 
 
14 
19 

 
 
42% 
58% 

Principal dificuldade da PCD 
Dificuldade Intelectual  

 
33 

 
100% 

Tem outra deficiência associada 
Sim 
Não 

 
14 
19 

 
42% 
58% 

Distância entre o CAO e a residência da PCD 
De 0 a 10Km 
De 10 a 20Km 
Mais de 20Km 

 
19 
12 
2 

 
58% 
36% 
6% 

Estado civil da PCD 
Solteiro/a 
Casado/a 
União de Facto 
Divorciado/a 
Viúvo/a 

 
30 
1 
1 
1 
0 

 
91% 
3% 
3% 
3% 
0% 

Situação Laboral 
Empregado/a a tempo inteiro 
Empregado/a a tempo parcial 
Desempregado/a 
Inativo/a 

 
0 
0 
0 
33 

 
0% 
0% 
0% 
100% 

Habilitações Literárias  
Sem certificação formal 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Ensino Secundário 
Ensino Superior 

 
18 
4 
2 
3 
6 
0 

 
55% 
12% 
6% 
9% 
18% 
0% 

  N=33 

 

7.1.1.2. Secção 2 – Serviços e Apoios 

 Assim, avançamos para a análise da secção 2 da Escala de Qualidade de Vida Familiar. 

Esta secção divide-se em dois, sendo que primeiro refere-se aos apoios e serviços que a pessoa 

com deficiência precisa e, caso haja necessidade, se o serviço ou apoio que recebe corresponde 

às suas necessidades.  

 Assim, na primeira parte foi possível observar que os serviços e apoios considerados 

mais necessários para as PCD são os serviços de transportes, seguidos pela fisioterapia/terapia 

ocupacional e, ainda, a coordenação entre vários serviços. Dito isto os serviços/apoios que 

necessitam de uma intervenção mais urgente são a orientação/psicologia, com 10 respondentes 

a afirmarem não se encontrarem satisfeitos com este serviço/apoio, seguido pela 

oftalmologia/otorrinolaringologista e pela fisioterapia/terapia ocupacional, sendo que em 

ambos os serviços/apoios sete respondentes afirmaram que ou o serviço/apoio que têm não é 
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suficiente ou, até mesmo, que não têm qualquer tipo de serviço/apoio que satisfaça esta 

necessidade. 

 Para uma melhor visualização da totalidade dos resultados obtidos, dispomos da 

seguinte tabela 8: 

Tabela 8 – Serviços e Apoios que a PCD necessita - CAO de Arganil 

Serviços e Apoios 
Não 

Necessita 
Necessita 

  Não recebe 
nenhum 

serviço/apoio 

Algum serviço/apoio 
recebido, mas não o 

suficiente 

Serviço/apoio 
suficiente 

1. Ajudas Técnicas 24 2 3 4 

2. Serviços de Saúde 17 3 1 12 

3. Oftalmologia/Otorrinolaringologista 17 5 2 9 

4. Fisioterapia/Terapia Ocupacional 6 1 6 20 

5. Terapia da fala 17 1 5 10 

6. Orientação/Psicologia 13 6 4 10 

7. Apoio na mudança de 
comportamentos problemáticos 

24 2 3 4 

8. Serviços de transportes 5 0 3 25 

9. Treinos de competências de 
autocuidados 

26 1 1 5 

10. Coordenação entre vários serviços 9 0 1 23 

11. Serviços de apoio educacional e 
preparação da vida adulta 

17 0 3 13 

12. Serviço de emprego ou formação 30 0 1 2 

 N=33 

 

 Relativamente à segunda parte da secção 2, questionou-se quais os serviços que a 

família necessita. Desta forma, foi possível observar que os serviços/apoios que os respondentes 

consideram mais necessários para as famílias são o acesso às informações, nomeadamente 

sobre os apoios para a PCD, os apoios para as famílias e, ainda, sobre os direitos e questões 

legais. No entanto, os serviços/apoios onde se reconhece uma maior necessidade de 

intervenção são igualmente a orientação/psicologia e o acesso às informações sobre direitos e 

questões legais, com oito respondentes a afirmarem que necessitam de (mais) serviços/apoios 

neste sentido. Há, também, sete respondentes que afirmaram não se encontrar satisfeitos tanto 

com o acesso às informações sobre onde obter apoio para a PCD, tanto com os serviços/apoios 

ao transporte. 

 De seguida, apresentamos a tabela 9 de forma a visualizar melhor a totalidade dos dados 

recolhidos: 
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Tabela 9 – Serviços e Apoios que a família necessita - CAO de Arganil 

 Serviços e Apoios Não 
Necessita 

Necessita 

  Não recebe 
nenhum 

serviço/apoio 

Algum serviço/apoio 
recebido, mas não o 

suficiente 

Serviço/apoio 
suficiente 

13. Descanso Familiar 23 6 0 1 

14. Cuidado da PCD  27 2 0 1 

15. Dinheiro para as despesas 25 4 1 0 

16. Apoio nas atividades domésticas 26 1 0 3 

17. Transporte 20 4 3 3 

18. Grupos de Ajuda 25 4 1 0 

19. Orientação/Psicologia 21 7 1 1 

20. Apoio ou ajuda aos irmãos 26 2 1 1 

21. Formação para pais ou familiares 28 1 0 1 

22. Informações sobre a deficiência em 
específico 

29 1 0 0 

23. Informações sobre onde obter apoio 
para a PCD 

8 2 0 20 

24. Informações sobre onde obter apoio 
para a família 

11 4 3 12 

25. Informações sobre direitos e questões 
legais 

10 3 5 12 

 N=30 

 

7.1.1.3 Secção 3 – Escala da Qualidade de Vida Familiar 

 A secção 3 diz respeito à escala de importância e satisfação da qualidade de vida familiar, 

onde é possível identificar quais as áreas de intervenção prioritárias, bem como os pontos fortes 

das famílias, os quais devem ser reforçados. 

 Tal como é possível observar no gráfico 10, em Arganil, relativamente às áreas 

prioritárias, a dimensão que mais se destaca é a do bem-estar físico e material, seguido pelo 

bem-estar emocional. Relativamente aos pontos fortes as dimensões que mais se destacam são 

a interação familiar, seguida pelo papel dos pais. De seguida, no gráfico 10, apresenta-se, de 

forma mais detalhada, a informação relativa a cada uma das dimensões já mencionadas. 
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Gráfico 10 - Dimensões CAO Arganil 

 

É possível observar, no gráfico 11, a dimensão do bem-estar emocional, a qual é composta 

por quatro itens: 

Gráfico 11 - Dimensão Bem Estar Emocional - CAO Arganil 

 

Tal como é possível observar no gráfico 11, três respondentes avaliaram o apoio recebido 

de forma a aliviar o stress, como uma área prioritária I e oito respondentes avaliaram como uma 

área prioritária II. Este foi o item com menor número de avaliações como pontos fortes, da 

dimensão do bem-estar emocional, sendo que apenas três respondentes classificaram este item 

como um ponto forte. 

Falando do apoio prestado à família por amigos ou outras pessoas, apenas um 

respondente avaliou este item como uma área prioritária I. Este foi um dos aspetos que mais se 
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destacou nos pontos fortes, relativamente à dimensão do bem-estar emocional, com 13 

respondentes a avaliarem como pontos fortes. 

O tempo que a família da PCD tem para si própria foi o que mais se destacou tanto nas 

áreas prioritárias, como nos pontos fortes. Assim, cinco respondentes que avaliaram este item 

como uma área prioritária I e sete como área prioritária II, enquanto 15 respondentes avaliaram 

como ponto forte. Assim, é possível concluir que este aspeto é um dos que os respondentes de 

Arganil mais valorizam e consideram mais importante na dimensão do bem-estar, sendo que foi 

aquele com menor número de avaliações neutras. 

Para terminar esta dimensão, o apoio externo que os elementos da família têm para 

responder às necessidades individuais de cada elemento foi avaliado por cinco respondentes 

como área prioritária I e, igualmente cinco respondentes, como área prioritária II. Este item foi 

ainda avaliado por sete respondentes como ponto forte. 

A dimensão dos apoios e recursos é observada no gráfico 12, esta dimensão é composta 

por quatro itens. 

Gráfico 12 - Dimensão Apoios e Recursos - CAO Arganil 

 

Na dimensão dos apoios e recursos, um dos aspetos que se destacou foi o apoio para a 

PCD progredir na escola/trabalho, havendo um respondente a avaliar este item como área 

prioritária I e quatro como área prioritária II. Foi ainda classificado, por nove respondentes, 

como ponto forte. 
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O apoio para a PCD progredir em casa foi avaliado por um respondente como área 

prioritária I e cinco como área prioritária II. Apesar deste item ser aquele com mais respondentes 

a considerarem este como uma área prioritária, também houve vários respondentes, 

nomeadamente 12, a avaliarem como um ponto forte. 

O apoio para a PCD fazer amigos foi aquele que obteve um maior número de respostas 

neutras nesta dimensão, a grande maioria destas respostas neutras justificam-se porque os 

respondentes não consideravam este aspeto importante, quer seja porque a PCD era mais 

solitária e não se gostava de relacionar com os outros, quer seja por o respondente considerar 

que a PCD já se relaciona muito bem sem necessitar de qualquer tipo de ajuda de terceiros. 

A boa relação que a família mantém com as organizações/serviços que apoiam a PCD foi 

o aspeto que claramente se destacou mais, sendo que todos os respondentes avaliaram esta 

relação como um ponto forte, com a exceção de um respondente, que avaliou como um ponto 

neutro. 

Segue-se a dimensão da interação familiar, a qual, tal como já foi mencionado 

anteriormente, é onde mais se encontram pontos fortes. Esta dimensão pode ser observada no 

gráfico 13 e é composta por seis itens.  

Gráfico 13 - Dimensão Interação Familiar - CAO Arganil 

 

Houve um respondente que avaliou o tempo que desfruta com a sua família como uma 

área prioritária I, enquanto 17 respondentes avaliaram como um ponto forte.  
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Relativamente à comunicação aberta entre os vários elementos da família, a maioria 

revela-se satisfeita, no entanto dois respondentes avaliaram este item como uma área 

prioritária II. Já 21 respondentes consideram-se completamente satisfeitos neste aspeto, 

avaliando-o como um ponto forte. 

Sobre a união da família na resolução dos problemas, apenas um respondente classificou 

este aspeto como uma área prioritária II, enquanto 20 respondentes consideraram ser um ponto 

forte.  

Quando questionados sobre o apoio entre os elementos da família para alcançarem os 

seus objetivos, a maioria também se revelou satisfeita, sendo que apenas três respondentes a 

avaliaram este item como área prioritária II e 1 como área prioritária III. Assim, 20 respondentes 

avaliaram este item como um ponto forte. 

No que diz respeito à demonstração de preocupação entre os elementos da família, ainda, 

três respondentes avaliaram como uma área prioritária II, enquanto 19 respondentes avaliaram 

como um ponto forte. 

Para concluir esta dimensão, foi questionado se a família consegue ultrapassar os 

obstáculos da sua vida, o qual foi avaliado como área prioritária II por um respondente e como 

ponto forte por dez respondentes. 

A dimensão do papel dos pais é observável no gráfico14 e é composta por também por 

seis itens. 
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Gráfico 14 - Dimensão Papel dos Pais - CAO Arganil 

 

O primeiro item desta dimensão, a ajuda que os membros da família dão para a 

independência da PCD, foi aquele que mais se destacou relativamente às áreas prioritárias, 

tendo sido avaliado por 2 respondentes como uma área prioritária I, três respondentes como 

uma área prioritária II e um como área prioritária III. Mesmo assim, ainda houve 12 

respondentes a avaliarem este item como um ponto forte.  

A ajuda que os elementos da família dão à PCD na execução das suas tarefas foi avaliada 

por um respondente como área prioritária I e por dois como área prioritária II. Houve ainda 18 

respondentes que classificaram este item como um ponto forte. 

Quando questionados sobre o ensino à PCD, por parte da família, para se relacionar com 

os outros, dois respondentes avaliaram este item como uma área prioritária II, já 19 

respondentes consideraram este item um ponto forte. 

A questão do ensino à PCD, por parte da família, para tomar decisões adequadas foi o 

item com mais respostas neutras. Assim, foi classificado como área prioritária II por dois 

respondentes e como ponto forte por oito respondentes. Tendo em consideração aquilo que foi 

dito durante a aplicação da escala de QVF, a grande maioria das respostas neutras devem-se à 

1

2

3

2

2

2

3 1

20

19

8

19

18

12

0 5 10 15 20 25

19. A minha família tem tempo para responder
às necessidades individuais da pessoa com

deficiência

17. Os elementos da minha família conhecem
as pessoas que fazem parte da vida da pessoa

com deficiência, tais como amigos, colegas,…

14. Os elementos da minha família ensinam a
pessoa com deficiência a tomar as decisões

adequadas

8. Os elementos da minha família ensinam a
pessoa com deficiência a relacionar-se com os

outros

5. Os elementos da minha família ajudam a
pessoa com deficiência nas suas tarefas

2. Os elementos da minha família ajudam a
pessoa com deficiência a ser mais

independente

Papel dos Pais

Área prioritária I Área prioritária II Área prioritária III Pontos fortes



 

68 
  

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 

quantidade de respondentes que consideram este aspeto irrelevante, uma vez que a PCD não 

terá capacidades para tomar decisões de forma independente.  

O conhecimento das pessoas que rodeiam a PCD, como por exemplo os amigos, colegas, 

vizinhos, etc., destacou-se claramente por ser o único item apenas com pontos fortes, tendo, 

então, 19 respondentes avaliado este item como um ponto forte.  

A disponibilidade da família, mas principalmente do cuidador, para responder às 

necessidades individuais da PCD foi avaliado por três respondentes como uma área prioritária 

II. No entanto, este item foi aquele que mais respondentes, nomeadamente 20, avaliaram como 

ponto forte.  

A última dimensão avaliada pela Escala de Qualidade de Vida Familiar é a dimensão do 

bem-estar físico e material, a qual é composta por cinco itens e é observada através do gráfico 

15.   

Gráfico 15 - Dimensão Bem-Estar Físico e Material - CAO Arganil 

 

O primeiro item avaliado nesta dimensão diz respeito aos transportes. Este serviço foi 

avaliado por 9 respondentes como área prioritária I, por dois respondentes como área prioritária 

II e por um respondente como área prioritária III. Como é possível observar no gráfico 15, o 

serviço de transportes é aquele com que menos respondentes se encontram completamente 

satisfeitos, sendo que apenas quatro respondentes avaliaram este serviço como um ponto forte. 

O apoio médico é também um aspeto preocupante, sendo que 14 respondentes avaliarem 

este apoio como uma área prioritária I e quatro respondentes como área prioritária II, sendo 

que muitos destes respondentes mencionaram a falta de médicos de família e também de 
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alguns atrasos neste sector, justificados pela pandemia da Covid-19. Apenas dez respondentes 

avaliaram o apoio médico como um ponto forte. 

Segue-se o dinheiro para as despesas, o qual foi avaliado por dois respondentes como 

uma área prioritária I e por seis respondentes como uma área prioritária II. Houve 17 

respondentes a avaliar este item como ponto forte, sendo que durante as entrevistas a maioria 

das famílias que avaliava este aspeto como ponto forte afirmava que o dinheiro disponível era 

o suficiente para as suas necessidades e que não poderiam estar à espera de mais, 

demonstrando não necessariamente uma completa satisfação, mas sim uma falta de esperança 

por algo melhor. 

Relativamente às idas ao dentista, três respondentes avaliaram este item como uma área 

prioritária I, cinco respondentes como uma área prioritária II e um respondente como uma área 

prioritária III. Houve, ainda, oito respondentes a avaliarem este item como um ponto forte. 

Para terminar, a segurança sentida em casa, trabalho, escola e vizinhança, apenas um 

respondente avaliou este item como uma área prioritária I. A segurança sentida foi o aspeto que 

mais se destacou, relativamente aos pontos fortes, tendo sido avaliada por 27 respondentes 

como um ponto forte.  

7.1.1.4. Secção 4 – Famílias com elementos com deficiência com mais de 45 anos 

A secção 4 destina-se apenas às famílias em que a pessoa com deficiência tem uma idade 

superior aos 45 anos. Desta forma, apenas 21% (n=7) das famílias do CAO de Arganil que 

participaram neste estudo preencheram esta secção. Esta secção é dividida em três fases. A 

primeira pretende compreender de que forma o respondente sente o cuidado à pessoa com 

deficiência e como isso influencia a sua vida no decorrer dos anos. A segunda etapa corresponde 

à satisfação ou insatisfação do respondente com os serviços educativos e apoios que o próprio 

e/ou a pessoa com deficiência recebe. 

Iniciamos a apresentação destes dados com a primeira etapa, na qual foi possível 

compreender que a maioria, 57% (n=4) considera que já faz os possíveis pelo seu familiar com 

deficiência. Quando questionados se dedicam ao seu familiar com deficiência todo o tempo que 

este necessita 86% (n=6) confirmaram que sim, que dedicam ao seu familiar todo o tempo que 

conseguem, havendo apenas 14% (n=1) que discordou totalmente da afirmação. 86% (n=6) 

consideram que têm as competências necessárias para cuidar do seu familiar com deficiência. 

Igualmente 86% (n=6) considera que a pessoa com deficiência é dependente do respondente, 

sendo que apenas 14% (n=1) considera o seu familiar com deficiência um pouco independente. 

Relativamente à saúde, 57% (n=4) dos respondentes considera que a pessoa com deficiência 



 

70 
  

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 

não prejudica a sua saúde quer física, quer mental. 57% (n=4) considera que não é capaz de 

cuidar do seu familiar com deficiência por muito mais tempo. 86% (n=6) dos respondentes 

afirmaram não se sentir muito sobrecarregados por cuidar da pessoa com deficiência, também 

86% (n=6) gostavam que a vida social do seu familiar com deficiência fosse mais ativa. Para 

terminar esta fase, 71% (n=5) dos respondentes afirmaram ter medo quando pensam no futuro 

do seu familiar com deficiência. 

Tabela 10 – Questões Gerais (Concordância) - CAO de Arganil 

  Totalmente 
em desacordo 

Um pouco 
em 
desacordo 

De 
acor
do 

Totalmente 
de acordo 

1. Sinto que deveria fazer mais pelo meu familiar com 
deficiência 

3 1 1 2 

2. Dedico ao meu familiar com deficiência todo o tempo 
que precisa 

1 0 2 4 

3. Tenho as competências necessárias para responder 
às necessidades do meu familiar com deficiência 

0 1 0 6 

4. Sinto que o meu familiar com deficiência depende de 
mim 

0 1 1 5 

5. Sinto que prejudico a minha saúde por ter a cargo o 
meu familiar com deficiência 

4 0 1 2 

6. Sinto que sou incapaz de cuidar do meu familiar com 
deficiência por muito mais tempo 

3 0 3 1 

7. Sinto-me muito sobrecarregado por cuidar do meu 
familiar com deficiência 

5 1 0 1 

8. Gostava que a vida social do meu familiar com 
deficiência fosse mais ativa 

0 1 2 4 

9. Sinto medo quando penso no futuro do meu familiar 
com deficiência 

0 2 0 5 

 N=7 

 

 A segunda etapa diz respeito à satisfação do cuidador relativamente aos serviços e 

apoios do próprio e da pessoa com deficiência. Assim, 71% (n=5) dos respondentes afirmaram 

estar satisfeitos com a educação que o seu familiar com deficiência teve. 57% (n=4) afirmaram 

estar satisfeitos com os apoios que a pessoa com deficiência recebe, no entanto, quando 

questionados se estão satisfeitos com os apoios que recebem como cuidadores 57% (n=4) 

respondeu de forma negativa. Para terminar esta etapa, 100% dos respondentes consideraram 

estar relativamente satisfeitos com a sua vida social. 
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Tabela 11 – Questões Gerais (Satisfação) - CAO de Arganil 

  Totalmente 
insatisfeito 

Insatis
feito 

Muito 
satisfeito 

Totalmente 
satisfeito 

1. Estou satisfeito com a educação que o meu familiar com 
deficiência teve 

2 0 1 4 

2. Estou satisfeito com os apoios que recebo enquanto 
cuidador de uma pessoa com deficiência 

2 2 1 2 

3. Estou satisfeito com os apoios que o meu familiar com 
deficiência recebe 

2 1 0 4 

4. Tenho uma vida social satisfatória 0 0 4 3 

 N=7 

 

 Ainda na secção 4 foi questionado se o respondente tinha algum tipo de apoio regular 

nas atividades domésticas, sendo que apenas 14% (n=1) afirmou que sim, que tinha apoio de 

um empregado particular. Também foi questionado se o respondente usufruía algum tipo de 

apoio para si e/ou para o seu cônjuge e, ainda, se a pessoa com deficiência recebia mais algum 

tipo de apoio. Em ambas as questões apenas 14% (n=1) afirmaram que sim, que tinham o apoio 

de outros familiares. 

7.1.2. Avaliação do Impacto da Pandemia 

7.1.2.1. Impacto da Pandemia 

 A escala do Impacto da Pandemia e Avaliação dos Apoios do CAO possui duas etapas de 

pergunta. A primeira é composta por sete questões de resposta aberta, com o objetivo de 

compreender qual o impacto que a pandemia da Covid-19 teve nas famílias entrevistadas. A 

terceira e última fase procura saber quais os apoios que o respondente recebe. 

 Assim, quando questionadas sobre “[…] o impacto que a pandemia covid teve na vossa 

família?” 52% (n=17) dos participantes afirmou positivamente, sendo que a maioria  do impacto 

mencionado pelos respondentes foi relativo a nível social (“Teve muito, apesar de não 

apanharem; (…) não teve contacto com a família externa, como por exemplo os avós”), a nível 

emocional (“(…) teve algum impacto a nível emocional, ficou com muito stress”) e a nível 

económico (“Teve muito, a nível financeiro tive que ficar vários dias sem trabalhar para ficar a 

tomar conta [da pessoa com deficiência] (…)”). 

 Relativamente à questão “Sentiram-se muito preocupados e/ou ansiosos?” 82% (n=27) 

dos respondentes afirmaram positivamente. Relativamente ao aumento do isolamento da 

pessoa com deficiência, 55% (n=18) afirmou que aumentou durante o confinamento, 

comparando com o aumento do isolamento da família apenas 52% (n=17) afirmou que tinha 

aumentado durante o confinamento. Quando questionados se “diminuiu o tempo de contacto 
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físico ou partilha de atividades da família com a pessoa com deficiência?” e se “diminuiu ou 

mudaram as manifestações de afeto?” 85% (n=28) e 76% (n=25), respetivamente, dos 

respondentes afirmou que não. Para terminar, as questões de resposta aberta, foi questionado 

se a família teve “(…) dificuldades nas idas a consultas ou em tratar de assuntos urgentes com 

serviços” e 67% (n=22) afirmou que sim, que tiveram algumas dificuldades, nomeadamente a 

irem a consultas, sendo que 18% (n=6) afirmou que não sentiram dificuldades porque nunca foi 

preciso deslocarem-se a consultas. 

7.1.2.2. Avaliação dos Apoios e Serviços Prestados pela APPACDM de Coimbra durante a 
suspensão das atividades presenciais 

 A segunda parte desta escala é referente aos apoios que o CAO em questão ofereceu 

aos clientes e às suas famílias e a satisfação destes. Assim, foi questionado aos respondentes 

como avaliavam os apoios prestados, com as opções de “satisfez bem”, “satisfez”, “satisfez 

pouco” e “não satisfez”. No CAO de Arganil os respondentes manifestaram-se todos 

relativamente satisfeitos com os apoio e serviços que foram prestados. 

 Assim, todas as sete famílias do CAO de Arganil que receberam apoio à refeição 

afirmaram que este serviço “satisfez bem”, seis famílias receberam apoio na aquisição de 

medicação e também todas afirmaram que este serviço “satisfez bem”. No “diagnóstico de 

necessidades, resolução de problemas, sensibilização à prevenção covid” 29 respondentes 

afirmaram receber este apoio, dos quais 93% (n=27) afirmaram que “satisfez bem” e 7% (n=2) 

afirmou que “satisfez”. Segue-se o “combate ao isolamento social e relacional” 28 respondentes 

afirmaram receber este apoio, dos quais 89% (n=25) afirmaram que “satisfez bem” e 11% (n=3) 

afirmou que “satisfez”. 16 clientes receberam “materiais e cadernos ocupacionais, de 

estimulação sensorial, motora, musical” dos quais 94% (n=15) afirmaram que “satisfez bem” e 

os restantes 6% (n=1) afirmou que “satisfez”. Cinco clientes usufruíram de fóruns de 

participação online, de apoio à música e de apoio à fisioterapia, nestes três apoios distintos 

todos os respondentes afirmaram que o apoio “satisfez bem”. 15 respondentes reconheceram 

que usufruíram de terapia ocupacional durante o confinamento, 87% (n=13) revelou que este 

serviço “satisfez bem” e 13% (n=2) que “satisfez”. Apenas um cliente afirmou receber apoio 

psicológico, sendo que este afirmou que “satisfez bem”. 12 clientes receberam apoio na 

“articulação e mediação de serviços subordinados à pandemia” e todos afirmaram que “satisfez 

bem”. Para terminar, quatro clientes tiveram terapia da fala durante o confinamento e todos 

afirmaram que “satisfez bem”. Os apoios que não foram mencionados, nenhum dos 

respondentes afirmou que usufruíram desses mesmos apoios. 
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7.2. CAO de Montemor-o-Velho 

No Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) de Montemor-o-Velho foram aplicadas 23 

escalas de Qualidade de Vida Familiares avaliações sobre o Impacto da Pandemia e Avaliação 

dos Apoios de CAO. O respetivo CAO possuía, no período da aplicação das escalas, 30 clientes 

inscritos, dos quais cinco decidiram não participar por escolha própria. As 23 entrevistas 

realizadas correspondem a 25 clientes, sendo que as duas entrevistas em falta representam o 

mesmo agregado familiar de dois clientes cada uma, do qual apenas as secções 1 e 3 foram 

avaliadas em conjunto, uma vez que as restantes secções apresentam elementos distintos para 

a análise.  

7.2.1. Escala de Qualidade de Vida Familiar 

7.2.1.1. Secção 1 – Informação sobre os respondentes e PCD 

 Das 23 famílias entrevistadas identificou-se que há uma maior afluência de 

respondentes do sexo feminino, as quais representam 74% (n=17) da amostra, enquanto apenas 

26% (n=6) são do sexo masculino. Entre as respondentes do sexo feminino temos mães, irmãs e 

avós. Já do sexo masculino são pais, irmãos e ainda um primo. 65% (n=15) dos respondentes 

encontram-se casados, 30% (n=7) viúvos e 4% (n=1) solteiros. As idades assumem uma 

variabilidade dos 47 aos 89 anos de idade, com uma média de idades de 62 anos. Assim, devido 

a elevada média de idades, 52% (n=12) encontram-se inativos, 30% (n=7) empregados a tempo 

inteiro, 13% (n=3) desempregados e 4% (n=1) empregados a tempo parcial. Relativamente à 

escolaridade dos respondentes, 39% (n=9) têm o 3º ciclo, 35% (n=8) têm o 1º ciclo, 9% (n=2) 

têm o ensino secundário, 9% (n=2) não têm certificação formal e 4% (n=1) têm o 2º ciclo e 4% 

(n=1), também, têm o ensino superior.  

 Em relação à zona de residência 78% (n=18) consideram residir numa zona rural e 22% 

(n=5) numa zona suburbana. A grande maioria dos respondentes reside uma habitação própria, 

91% (n=21), com apenas 9% (n=2) respondentes a residir numa habitação arrendada.  

 As famílias são, maioritariamente, compostas por quatro elementos, 30% (n=7). 

Igualmente, 30% (n=7) das famílias respondentes são compostas por três elementos. Há famílias 

compostas apenas por duas pessoas, 22% (n=5) e há ainda famílias compostas por cinco 

elementos, 17% (n=4). Dito isto, relativamente à tipologia familiar, 48% (n=11) das famílias são 

alargadas, nesta tipologia há um cliente que reside com os seus pais, bem como com os seus 

avós, os restantes clientes que aqui se enquadram já não residem com os seus pais, mas sim 

com outros familiares, nomeadamente com irmãos, avós e ainda com primos. 30% (n=7) das 
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famílias são nucleares, compostas por pais e filho/s e 22% (n=5) são monoparentais compostas 

pelo/a pai/mãe e pelo/s seu/s filho/s. 

 Relativamente ao rendimento médio anual do agregado familiar 35% (n=8) recebe por 

ano, entre 7 000€ e 10 500€, também 30% (n=7) das famílias recebe entre 10 500€ e 20 000€, 

segue-se 17% (n=4) de famílias que recebem entre 20 000€ e 25 000€, 9% (n=2) recebem menos 

de 7 000€ e, por último, também 9% (n=2) recebem entre 25 000€ e 35 000€. 

Tabela 12 - Caracterização Sociodemográfica da amostra do CAO de Montemor-o-Velho 

Variável N=25 % 

Tipo de residência onde vive a PCD 
Própria 
Arrendada 

 
21 
2 

 
91% 
9% 

Instituição que o familiar com deficiência frequenta 
CAO Montemor-o-Velho 

 
23 

 
100% 

Gênero do/a respondente 
Feminino 
Masculino 

 
17 
6 

 
74% 
26% 

Idade do/a respondente 
Entre 40 e 49 anos 
Entre 50 e 59 anos 
Entre 60 e 69 anos 
Mais de 70 anos 

 
2 
6 
9 
6 

 
9% 

26% 
39% 
26% 

Grau de parentesco com a PCD 
Mãe 
Pai 
Irmã 
Irmão 
Avó 
Primo 

 
10 
2 
5 
3 
2 
1 

 
43% 
9% 

22% 
13% 
9% 
4% 

Localidade onde reside 
Rural/campo 
Suburbana 
Urbana 

 
18 
5 
0 

 
78% 
22% 
0% 

Estado civil 
Solteiro/a 
Casado/a 
Viúvo/a 

 
1 

15 
7 

 
4% 

65% 
30% 

Situação laboral 
Inativo/a 
Empregado/a a tempo inteiro 
Empregado/a a tempo parcial 
Desempregado/a 

 
12 
7 
1 
3 

 
52% 
30% 
4% 

13% 
Habilitações literárias 
Sem certificação formal 
1º ciclo 
2º ciclo 
3º ciclo 
Ensino secundário 
Ensino superior 

 
2 
8 
1 
9 
2 
1 

 
8% 

35% 
4% 

39% 
9% 
4% 

Tipologia Familiar   
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Nuclear 
Monoparental 
Alargada 

7 
5 

11 

30% 
22% 
48% 

Rendimento anual 
Menos de 7000 
Entre 7000 e 10500 
Entre 10500 e 20000 
Entre 20000 e 25000 
Entre 25000 e 35000 
Mais de 35000 

 
2 
8 
7 
4 
2 
0 

 
9% 

35% 
30% 
17% 
9% 
0% 

Frequência de convivência com a PCD 
Diariamente 
Outro 

 
21 
2 

 
91% 
9% 

 N=23  

 

 Falando agora da caracterização sociodemográfica dos clientes participantes no 

presente estudo. A maioria dos respondentes, 71% (n=18), afirmou que o cliente seria a única 

PCD na família, houve também 28% (n=7) que afirmou que haveria duas PCD na família, 

relembrando que no CAO de Montemor-o-Velho há dois agregados familiares distintos com duas 

PCD inscritas na referida valência. 

 Relativamente à idade, esta variou entre os 24 e os 64 anos, com uma média de 42 anos. 

Assim, 36% (n=9) dos clientes pertencem ao grupo etário entre os 40 e os 49 anos de idade, 

igualmente 36% (n=9) enquadram-se no grupo etário dos 30 aos 39 anos, segue-se o grupo 

etário dos 60 aos 69 anos, 12% (n=3). Tanto o grupo etário dos 20 aos 29 anos e dos 50 aos 59 

anos apresentam uma prevalência de 8% (n=2). 

 Todos os clientes têm deficiência intelectual. A grande maioria dos clientes participantes 

no estudo, 68% (n=17), apresentam um grau de deficiência moderado, 24% (n=6) têm um grau 

de deficiência profundo e, ainda, 8% (n=2) têm um grau de deficiência grave. De referir, ainda, 

que 44% (n=11) dos respondentes afirmou que a PCD apresenta graves problemas de 

comportamento que afetam o seu funcionamento diário, tal como comportamentos agressivos, 

não necessariamente físicos, mas muitas vezes verbais (como por exemplo elevar a voz quando 

discute) quando são contrariados. 

 Sobre a distância entre a residência do cliente e o respetivo CAO, 56% (n=14) reside a 

uma distância inferior a 10Km do CAO de Montemor-o-Velho, 40% (n=10) reside entre 10 a 20 

Km do referente CAO e, ainda, 4% (n=1) reside a mais de 20Km. 

 Relativamente ao estado civil dos clientes do CAO de Montemor-o-Velho, todos, 100% 

(n=25) se encontram solteiros. O mesmo acontece relativamente à situação laboral, sendo que 

todos os clientes se encontram inativos. 
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 Para terminar, 48% (n=12) dos clientes não possuem certificação formal, 32% (n=8) têm 

o 3º ciclo, 8% (n=2) possuem o 1º ciclo de escolaridade e, igualmente, 8% (n=2) terminaram o 

ensino secundário. Há, ainda, 4% (n=1) dos clientes que têm o 2º ciclo de escolaridade. Todos 

os clientes são inativos. 

 Assim, de forma a melhor observar todos os resultados obtidos, relativamente à 

caracterização dos clientes, apresentamos na tabela 13. 

Tabela 13 - Caracterização sociodemográfica dos clientes participantes – CAO Montemor-o-Velho 

Variável N=25 % 

Nº de PCD na família 
1 
2 

 
18 
7 

 
72% 
28% 

Idade da PCD 
Entre 20 e 29 anos 
Entre 30 e 39 anos 
Entre 40 e 49 anos 
Entre 50 e 59 anos 
Entre 60 e 69 anos 
Mais de 70 anos 

 
2 
9 
9 
2 
3 
0 

 
8% 
36% 
36% 
8% 
12% 
0% 

Grau de deficiência 
Leve 
Moderada 
Grave 
Profunda 

 
0 
17 
2 
6 

 
0% 
68% 
8% 
24% 

Atualmente a PCD apresenta graves problemas de 
comportamento que afetem o seu funcionamento diário? 
Sim 
Não 

 
 
11 
14 

 
 
44% 
56% 

Principal dificuldade da PCD 
Dificuldade Intelectual  

 
25  

 
100%  

Tem outra deficiência associada 
Sim 
Não 

 
11 
14 

 
44% 
56% 

Distância entre o CAO e a residência da PCD 
De 0 a 10Km 
De 10 a 20Km 
Mais de 20Km 

 
14 
10 
1 

 
56% 
40% 
4% 

Estado civil da PCD 
Solteiro/a 
Casado/a 
União de Facto 
Divorciado/a 
Viúvo/a 

 
25 
0 
0 
0 
0 

 
100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Situação Laboral 
Empregado/a a tempo inteiro 
Empregado/a a tempo parcial 
Desempregado/a 
Inativo/a 

 
0 
0 
0 
25 

 
0% 
0% 
0% 
100% 

Habilitações Literárias  
Sem certificação formal 

 
12 

 
48% 
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1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Ensino Secundário 
Ensino Superior 

2 
1 
8 
2 
0 

8% 
4% 
32% 
8% 
0% 

  N=25 

 

7.2.1.2. Secção 2 - Apoios e Serviços 

 A secção 2 da Escala de Qualidade de Vida Familiar divide-se em 2, sendo que primeiro 

refere-se aos apoios e serviços que a pessoa com deficiência precisa e, caso haja necessidade, 

se o serviço ou apoio que recebe corresponde às suas necessidades.  

 Assim, o serviço/apoio considerado mais necessário pelos respondentes foi o serviço de 

transportes, seguido pelo serviço/apoio relativo à terapia ocupacional/fisioterapia, e, ainda, 

pelo serviço/apoio para a “Coordenação entre vários serviços”. Dito isto, há oito respondentes 

que reconheceram que, apesar de a PCD já usufruir de fisioterapia/terapia ocupacional e de 

serviços de apoio educacional e preparação para a vida adulta, a PCD necessita de mais 

serviços/apoios neste sentido. Igualmente oito respondentes afirmaram não se encontrar 

satisfeitos com os serviços/apoios de oftalmologia/otorrinolaringologista e de apoio na 

mudança de comportamentos problemáticos, sendo que alguns afirmaram que a PCD não teria 

nenhum serviço/apoio neste sentido. Houve ainda sete pessoas que não consideraram 

suficientes os serviços/apoios que a PCD recebe na terapia da fala e de orientação/psicologia.  

 Os restantes apoios que foram questionados aos respondentes podem ser observados 

na tabela 14:  

Tabela 14 – Serviços e Apoios que a PCD necessita - CAO de Montemor-o-Velho 

 Serviços e Apoios  Não 
Necessita 

Necessita 

 
 

Não recebe 
nenhum 

serviço/apoio 

Algum serviço/apoio 
recebido, mas não o 

suficiente 

Serviço/apoio 
suficiente 

1. Ajudas Técnicas 15 4 2 4 

2. Serviços de Saúde 19 1 2 3 

3. Oftalmologia/Otorrinolaringologista 12 2 6 5 

4. Fisioterapia/Terapia Ocupacional 3 0 8 14 

5. Terapia da fala 18 5 2 0 

6. Orientação/Psicologia 12 4 3 6 

7. Apoio na mudança de comportamentos 
problemáticos 

14 4 4 3 

8. Serviços de transportes 1 0 3 21 

9. Treinos de competências de autocuidados 19 2 1 3 

10. Coordenação entre vários serviços 11 2 3 9 
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11. Serviços de apoio educacional e 
preparação da vida adulta 

14 0 8 3 

12. Serviço de emprego ou formação 21 3 1 0 

 N=25 

 

 Em relação à segunda parte da secção 2, foi questionado os serviços dos quais a família 

necessita, sendo que a grande maioria dos respondentes afirmou que a sua família não necessita 

de nenhum apoio. Assim, o serviço/apoio que foi considerado mais necessário foi relativamente 

ao acesso às informações, nomeadamente às informações sobre onde obter apoio para a PCD, 

às informações sobre direitos e questões legais e, ainda, às informações sobre onde obter apoio 

para a família. Apesar destes resultados onde é necessário mais intervenção é no descanso 

familiar e nos grupos de ajuda, sendo que em ambos seis respondentes afirmaram estes 

serviços/apoios necessários, mas sentem que não têm, ou no caso do descanso familiar, que 

têm algum, mas não é o suficiente. Há ainda quatro respondentes que gostariam de ter mais 

apoio no acesso às informações sobre os apoios à PCD e/ou família e sobre direito e questões 

legais.  

 Os restantes serviços questionados aos respondentes podem ser observados na sua 

totalidade na tabela 15: 

Tabela 15 – Serviços e Apoios que as Famílias Necessitam - CAO de Montemor-o-Velho 

 Serviços e Apoios  Não 
Necessita 

Necessita 

 
 

Não recebe 
nenhum 

serviço/apoio 

Algum apoio/serviço 
recebido, mas não o 

suficiente 

Serviço/apoio 
suficiente 

13. Descanso Familiar 16 5 1 1 

14. Cuidado da PCD  20 1 0 2 

15. Dinheiro para as despesas 20 2 0 1 

16. Apoio nas atividades domésticas 18 2 0 3 

17. Transporte 19 1 2 1 

18. Grupos de Ajuda 17 6 0 0 

19. Orientação/Psicologia 20 2 0 1 

20. Apoio ou ajuda aos irmãos 21 0 2 0 

21. Formação para pais ou familiares 21 2 0 0 

22. Informações sobre a deficiência em 
específico 

21 2 0 0 

23. Informações sobre onde obter apoio para 
a PCD 

4 0 4 15 

24. Informações sobre onde obter apoio para 
a família 

11 1 3 8 
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25. Informações sobre direitos e questões 
legais 

10 0 4 9 

 N=23 

 

7.2.1.3. Secção 3 – Escala de Qualidade de Vida Familiar 

 A secção 3 diz respeito à escala de importância e satisfação da qualidade de vida familiar, 

onde é possível identificar quais os pontos de intervenção familiar prioritários, como também 

os pontos fortes das famílias, os quais devem ser reforçados. 

 Semelhante a Arganil o bem-estar físico e material foi aquele que mais respondentes 

consideraram como áreas prioritárias, seguido pelo bem-estar emocional. Relativamente aos 

pontos fortes a interação familiar foi aquela mais considerada pelos respondentes, seguida pelo 

papel dos pais. 

Gráfico 16 - Dimensões CAO Montemor-o-Velho 

 

Conforme vemos no gráfico 16, no CAO de Montemor-o-Velho as áreas prioritárias com 

maior destaque distribuem-se nas dimensões de bem-estar emocional e de bem-estar físico e 

material. A dimensão interação familiar compreende a maior quantidade de famílias a 

identificarem pontos fortes. Portanto, para uma melhor visualização destas dimensões, 

apresentamos as mesmas em separado.  
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Gráfico 17 - Dimensão Bem-Estar Emocional - CAO Montemor-o-Velho 

 

O apoio necessário para aliviar o stress da família, nomeadamente do cuidador, é aquele 

que mais se destaca como área prioritária, com quatro famílias a considerarem este como área 

prioritária I, seis como área prioritária II e uma como área prioritária III. Este é o item, desta 

dimensão, com menos famílias a avaliarem como ponto forte. 

Referente à família ter o apoio de amigos ou de outras pessoas, destacou-se que não há 

avaliação de áreas prioritárias, mas 11 famílias consideram este item um ponto forte. Sobre os 

elementos da família terem tempo para eles próprios, quatro famílias avaliaram como área 

prioritária I e uma como área prioritária II. Houve ainda seis famílias que avaliaram este item 

como ponto forte. 

Sobre a família ter apoio externo para responder às necessidades especificas de todos os 

elementos, uma família avaliou este item como uma área prioritária I e uma como área 

prioritária II. Houve ainda três famílias que avaliaram este item como um ponto forte. 

Portanto, o apoio para aliviar o stress destaca-se como área prioritária, como também o 

tempo pessoal para os elementos da família, enquanto ter amigos ou outras pessoas que apoiam 

destaca-se como ponto forte nesta dimensão.  

A dimensão dos apoios e recursos é composta por quatro itens, tal como se pode observar 

através do gráfico 18.  
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Gráfico 18 - Dimensão Apoios e Recursos - CAO Montemor-o-Velho 

 

O apoio para progredir na escola ou trabalho foi avaliado por três famílias como área 

prioritária II e por uma família como área prioritária III. Apenas cinco famílias avaliaram este 

item como um ponto forte.  

O apoio para progredir em casa foi avaliado por uma família como área prioritária II e por 

uma como área prioritária III. Apenas três famílias avaliarem este item como um ponto forte. 

Referente ao apoio para fazer amigos, foi avaliado por duas famílias como área prioritária II e 

por 12 como um ponto forte. 

A boa relação entre as famílias e organizações/serviços que apoiam a PCD, destaca-se 

claramente com 23 famílias a avaliarem, exclusivamente, este item como um ponto forte.  

A interação familiar é uma dimensão que, no CAO Montemor-o-Velho, se destaca pelos 

seus pontos fortes, sendo que houve apenas três aspetos que foram considerados pelas famílias 

como áreas prioritárias.  

2

1

3

1

1

23

12

3

5

0 5 10 15 20 25

25. As organizações/serviços que apoiam a
pessoa com deficiência mantém boas relações

com a minha família

24. A pessoa com deficiência tem apoio para
fazer amigos

23. A pessoa com deficiência tem apoio para
progredir em casa

22. A pessoa com deficiência tem apoio para
progredir na escola ou no trabalho

Apoios e Recursos

Área prioritária I Área prioritária II Área prioritária III Pontos fortes



 

82 
  

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 

Gráfico 19 - Dimensão Interação Familiar - CAO Montemor-o-Velho 

 

Houve uma família que avaliou o tempo que a família passa junta como área prioritária I 

e três como área prioritária II, enquanto nove consideram ser um ponto forte. Questionados se 

os elementos da família falam abertamente uns com os outros, não foi indicada nenhuma área 

prioritária, enquanto 16 famílias avaliaram como um ponto forte. 

Questionados se a família resolve junta os seus problemas, também não houve indicação 

de área prioritária, enquanto 15 classificaram como um ponto forte. Da mesma forma, sobre os 

elementos da família apoiarem-se uns aos outros, também houve apenas indicação de 19 

famílias como pontos fortes.  

Houve ainda três famílias que avaliaram a preocupação que os elementos da família 

demonstram uns pelos outros como área prioritária II, enquanto 12 famílias classificam este 

item como ponto forte. E, ainda, duas famílias avaliaram a capacidade da família de ultrapassar 

os obstáculos da vida como área prioritária II, enquanto 2 famílias classificam como ponto forte. 

Relativamente às afirmações consideradas apenas como pontos fortes, destaca-se o 

apoio que a família dá entre si para alcançarem os seus objetivos, a boa comunicação entre a 

família e ainda, a união da família na resolução de problemas. 

A dimensão do papel dos pais é semelhante à da interação familiar, no sentido que houve 

poucos respondentes a classificarem alguns aspetos desta dimensão como áreas prioritárias.  
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Gráfico 20 - Dimensão Papel dos Pais - CAO Montemor-o-Velho 

 

Questionados se os elementos da família ajudam a PCD a ser mais independente, apenas 

há indicações de 11 famílias de que este item é um ponto forte. Igualmente, sobre os elementos 

da família ajudarem a PCD nas suas tarefas, 11 famílias indicam também ser um ponto forte. 

Nestes itens não foram classificadas áreas prioritárias. 

Sobre ensinar a PCD a relacionar-se com outras pessoas, apenas uma família indica ser 

uma área prioritária II, enquanto dez famílias classificam como ponto forte.  

Referente a ensinar a PCD a tomar decisões adequadas, duas famílias indicam ser uma 

área prioritária II, enquanto sete indicam ser um ponto forte. Sobre os elementos da família 

conhecerem as pessoas que fazem parte da vida da PCD, não há indicações de áreas prioritárias, 

enquanto 15 famílias indicam ser um ponto forte. Por fim, questionados se a família tem tempo 

para responder às necessidades individuais da PCD, três famílias avaliam como área prioritária 

II, enquanto 12 avaliam como um ponto forte. 

Portanto, relativamente aos pontos fortes, aquele que mais se destaca é o conhecimento 

do respondente das pessoas que rodeiam a PCD, como por exemplo os amigos, colegas, vizinhos, 

etc. e a disponibilidade do cuidador para responder às necessidades individuais da PCD. Há 

outras duas afirmações que foram avaliadas apenas como pontos fortes e ambas selecionadas 
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por 11 respondentes, nomeadamente os membros da família ajudarem na independência da 

PCD e os membros da família ajudarem a PCD na realização das suas tarefas. Destaca-se, 

também, que o item sobre ensinar a PCD a tomar decisões adequadas apresenta a maior 

quantidade de respostas neutras.  

Relativamente às áreas prioritárias da dimensão do bem-estar físico e material, identifica-

se uma maior composição de áreas consideradas prioritárias.  

Gráfico 21 - Dimensão Bem-Estar Físico e Material - CAO Montemor-o-Velho 

 

Questionados se no local onde residem há transporte para se deslocarem, seis famílias 

indicam ser uma área prioritária I e duas indicam ser uma área prioritária II, enquanto apenas 

três indicam ser um ponto forte. Sobre a família receber apoio médico quando precisa, oito 

famílias avaliam como área prioritária I e seis como área prioritária II, enquanto apenas quatro 

avaliam como um ponto forte.  

Sobre a família ter dinheiro suficiente para as despesas, uma família indica ser uma área 

prioritária I e duas indicam ser uma área prioritária II, enquanto apenas duas indicam ser um 

ponto forte. Referente à família ir com regularidade ao dentista, seis famílias indicam ser uma 

área prioritária I e sete ser uma área prioritária II, enquanto cinco indicam ser um ponto forte.  

Sobre a segurança sentida na escola, trabalho e vizinhança, 24 famílias consideram este 

aspeto como um ponto forte, sem indicações de áreas prioritárias. 

Portanto, referente às áreas prioritárias aquela que mais se destaca é o apoio médico, a 

ida ao dentista e o serviço de transportes. No que diz respeito aos pontos fortes, destaca-se 
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claramente a segurança nos locais que a família frequenta. O dinheiro para as despesas foi a 

afirmação com mais respostas neutras. 

7.2.1.4. Secção 4 – Famílias com elementos com deficiência com mais de 45 anos 

 A secção 4 destina-se apenas às famílias em que a pessoa com deficiência tem uma idade 

superior aos 45 anos. Desta forma, apenas 40% (n=10) das famílias do CAO de Montemor-o-

Velho que participaram neste estudo preencheram esta secção. Esta secção é dividida em três 

fases. A primeira pretende compreender de que forma o respondente sente o cuidado à pessoa 

com deficiência e como isso influência a sua vida no decorrer dos anos. A segunda etapa 

corresponde à satisfação ou insatisfação do respondente com os serviços educativos e apoios 

que o próprio e/ou a pessoa com deficiência recebe. 

 Iniciamos a apresentação destes dados com a primeira etapa, na qual foi possível 

compreender que a maioria, 70% (n=7) considera que já faz os possíveis pelo seu familiar com 

deficiência. Quando questionados se dedicam ao seu familiar com deficiência todo o tempo que 

este necessita 80% (n=8) confirmaram que sim, que dedicam ao seu familiar todo o tempo que 

conseguem. Igualmente, 80% (n=8) consideram que têm as competências necessárias para 

cuidar do seu familiar com deficiência. Quando questionadas se consideram que a pessoa com 

deficiência depende de si, 100% (n=10) responderam afirmativamente. Relativamente à saúde, 

70% (n=7) dos respondentes considera que a pessoa com deficiência não prejudica a sua saúde 

quer física, quer mental. Apenas 30% (n=3) dos respondentes consideram que não são capazes 

de cuidar do seu familiar com deficiência por muito mais tempo. 80% (n=8) dos respondentes 

afirmaram não se sentir muito sobrecarregados por cuidar da pessoa com deficiência. 70% (n=7) 

gostavam que a vida social do seu familiar com deficiência fosse mais ativa. Para terminar esta 

fase, 100% (n=10) dos respondentes afirmaram ter medo quando pensam no futuro do seu 

familiar com deficiência. 

Tabela 16 – Questões Gerias (Concordância) - CAO de Montemor-o-Velho 

  Totalmente em 
desacordo 

Um pouco em 
desacordo 

De acordo Totalmente de 
acordo 

1. Sinto que deveria fazer mais pelo meu 
familiar com deficiência 

4 3 2 1 

2. Dedico ao meu familiar com deficiência 
todo o tempo que precisa 

0 2 1 7 

3. Tenho as competências necessárias para 
responder às necessidades do meu familiar 
com deficiência 

1 1 0 8 

4. Sinto que o meu familiar com deficiência 
depende de mim 

0 0 1 9 

5. Sinto que prejudico a minha saúde por ter 
a cargo o meu familiar com deficiência 

6 1 1 2 
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6. Sinto que sou incapaz de cuidar do meu 
familiar com deficiência por muito mais 
tempo 

3 4 3 0 

7. Sinto-me muito sobrecarregado por 
cuidar do meu familiar com deficiência 

5 3 1 1 

8. Gostava que a vida social do meu familiar 
com deficiência fosse mais ativa 

3 0 2 5 

9. Sinto medo quando penso no futuro do 
meu familiar com deficiência 

0 0 1 9 

 N=10 

 

 A segunda etapa diz respeito à satisfação do cuidador relativamente aos serviços e 

apoios do próprio e da pessoa com deficiência. Assim, 60% (n=6) dos respondentes afirmaram 

estar satisfeitos com a educação que o seu familiar com deficiência teve. 70% (n=7) afirmaram 

estar satisfeitos com os apoios que a pessoa com deficiência recebe, Igualmente 70% (n=7) 

responderam afirmativamente quando questionados se se encontravam satisfeitos com os 

apoios recebidos como cuidadores. Para terminar esta etapa, 80% dos respondentes 

consideraram estar relativamente satisfeitos com a sua vida social. 

Tabela 17 – Questões Gerais (Satisfação) - CAO de Montemor-o-Velho 

  Totalmente 
insatisfeito 

Insatisfeito Muito 
satisfeito 

Totalmente 
satisfeito 

1. Estou satisfeito com a educação que o meu 
familiar com deficiência teve 

3 1 1 5 

2. Estou satisfeito com os apoios que recebo 
enquanto cuidador de uma pessoa com deficiência 

3 0 0 7 

3. Estou satisfeito com os apoios que o meu familiar 
com deficiência recebe 

2 1 2 5 

4. Tenho uma vida social satisfatória 2 0 0 8 

 N=10 

 

 Ainda na secção 4 foi questionado se o respondente tinha algum tipo de apoio regular 

nas atividades domésticas, apenas 30% (n=3) afirmou que sim, que tinha apoio de um familiar. 

Também foi questionado se o respondente usufruía algum tipo de apoio para si e/ou para o seu 

cônjuge, o qual 10% (n=1) afirmou que tinha o apoio de um empregado particular e, ainda, se a 

pessoa com deficiência recebia mais algum tipo de apoio, 20% (n=2) afirmou que sim, que tinha 

o apoio de outros familiares, nomeadamente de irmãos que cuidavam igualmente da pessoa 

com deficiência, apesar de não pertencerem todos ao mesmo agregado familiar, igualmente 

20% (n=2) afirmou ter o apoio de um empregado particular e, ainda, 10% (n=1) afirmou que para 

além do apoio de outro familiar, tinha também o apoio de uma outra Instituição (externa à 

APPACDM de Coimbra). 
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7.2.2. Avaliação do Impacto da Pandemia 

7.2.2.1. Impacto da Pandemia 

 A referente escala possui duas etapas de pergunta. A primeira é composta por sete 

questões de resposta aberta, com o objetivo de compreender qual o impacto que a pandemia 

da Covid-19 teve nas famílias entrevistadas. 

 Assim, quando questionadas sobre “[…] o impacto que a pandemia covid teve na vossa 

família?” 80% (n=20) dos participantes afirmou positivamente. Relativamente à questão 

“Sentiram-se muito preocupados e/ou ansiosos?” 88% (n=22) dos respondentes afirmaram 

positivamente. Relativamente ao aumento do isolamento da pessoa com deficiência, 56% 

(n=14) afirmou que aumentou durante o confinamento, comparando com o aumento do 

isolamento da família 72% (n=18) afirmou que tinha aumentado durante o confinamento. 

Quando questionados se “diminuiu o tempo de contacto físico ou partilha de atividades da 

família com a pessoa com deficiência?” e se “diminuiu ou mudaram as manifestações de afeto?” 

72% (n=18) e 88% (n=22), respetivamente, dos respondentes afirmou que não. Para terminar, 

as questões de resposta aberta, foi questionado se a família teve “(…) dificuldades nas idas a 

consultas ou em tratar de assuntos urgentes com serviços” e 72% (n=18) afirmou que sim, que 

tiveram algumas dificuldades, nomeadamente a irem a consultas, sendo que apenas 4% (n=1) 

afirmou que não teve quaisquer dificuldades em se deslocar a consultas, por não ter havido 

necessidade para tal. 

7.2.2.2. Avaliação dos Apoios e Serviços Prestados pela APPACDM de Coimbra durante a 
suspensão das atividades presenciais 

 A segunda parte desta escala é referente aos apoios que o CAO em questão ofereceu 

aos clientes e às suas famílias e a satisfação destes. Assim, foi questionado aos respondentes 

como avaliavam os apoios prestados, com as opções de “satisfez bem”, “satisfez”, “satisfez 

pouco” e “não satisfez”. No CAO de Arganil os respondentes manifestaram-se todos 

relativamente satisfeitos com os apoio e serviços que foram prestados. 

 Assim, apenas uma família recebeu apoio na aquisição de medicação e esta revelou que 

este serviço “satisfez”. Tanto no “diagnóstico de necessidades, resolução de problemas, 

sensibilização à prevenção covid” como no “combate ao isolamento social e relacional” 25 

respondentes afirmaram receber este apoio, dos quais 92% (n=23) afirmaram que “satisfez 

bem” e 8% (n=2) afirmou que “satisfez”. 17 clientes receberam “materiais e cadernos 

ocupacionais, de estimulação sensorial, motora, musical” dos quais 88% (n=15) afirmaram que 

“satisfez bem”, 6% (n=1) afirmou que “satisfez” e outros 6% (n=1) afirmou que “satisfez pouco”. 
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13 clientes usufruíram de “fóruns de participação online”, dos quais 85% (n=11) afirmou que o 

serviço “satisfez bem” e os restantes 15% (n=2) afirmou que “satisfez”. No apoio à música, dos 

14 respondentes que afirmaram receber este apoio, 86% (n=12) afirmou que satisfez bem e 14% 

(n=2) afirmou que “satisfez”. Relativamente à fisioterapia, 6 clientes obtiveram este apoio, dos 

quais 5 afirmaram que “satisfez bem” e apenas 1 avaliou este apoio como “satisfez”. No apoio 

do desporto, houve 15 respondentes que afirmaram receber este apoio e todos afirmaram que 

o apoio “satisfez bem”. 16 respondentes reconheceram que usufruíram de terapia ocupacional 

durante o confinamento, 81% (n=13) revelou que este serviço “satisfez bem”, 13% (n=2) que 

“satisfez” e 6% (n=1) que “satisfez pouco”. Apenas um/a cliente afirmou receber apoio 

psicológico, sendo que este afirmou que “satisfez bem”. Para terminar, 12 clientes receberam 

apoio na “articulação e mediação de serviços subordinados à pandemia”, sendo que todos, com 

a exceção de um que avaliou como “satisfaz pouco”, avaliaram este apoio prestado como 

“satisfez bem”. Os apoios que não foram mencionados, nenhum dos respondentes afirmou que 

usufruíram desses mesmos apoios. 

7.3. CAO da Tocha 

O Centro de Atividades Ocupacionais da Tocha situa-se no Concelho de Cantanhede e 

integra 50 clientes, dos quais 25 estão inseridos no Lar Residencial e 25 inseridos apenas no CAO. 

Os clientes do Lar Residencial não foram inseridos no estudo, devido à não convivência com os 

seus familiares, os quais são a amostra do estudo. Deste modo, no Centro de Atividades 

Ocupacionais da Tocha aplicaram-se 23 escalas de Qualidade de Vida Familiar e avaliações do 

Impacto da Pandemia e Avaliação dos Apoios de CAO às famílias de 24 clientes, visto dois 

clientes possuírem o mesmo agregado familiar. O respetivo CAO integrava, no período de 

aplicação das escalas, 25 clientes, dos quais uma família não participou por escolha própria. Das 

24 entrevistas realizadas, uma representa o mesmo agregado familiar de dois clientes, sendo 

assim, as alternativas referentes ao contexto familiar foram avaliadas em conjunto e apenas a 

caracterização dos/as familiares com deficiência e os apoios e serviços direcionados à PCD são 

avaliados individualmente.  

7.3.1. Escala da Qualidade de Vida Familiar 

7.3.1.1. Secção 1 – Informação sobre os respondentes e PCD 

Identificou-se que, das 23 famílias, 79% (n=18) são respondentes do sexo feminino, entre 

as quais temos mães, irmãs e cuidadoras responsáveis pela PCD. Em relação aos 21% (n=5) do 

sexo masculino, há pais e companheiros da PCD. A maioria dos respondentes, 52% (n=12) são 
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casados/as, 17% (n=4) em estado de viuvez, 13% (n=3) solteiros/as, 13% (n=3) divorciados/as e, 

ainda, 4% (n=1) vive em união de facto.  

As idades, conforme temos não só progenitores, mas também irmãs e companheiros/as, 

assume uma variabilidade dos 28 aos 87 anos, com uma média de 64 anos. Em conformidade 

com a média das idades, confere-se que a maior parte dos respondentes, 57% (n=13) são 

inativos/as, com a existência, também, de 26% (n=6) empregados/as a tempo inteiro e 13%(n=3) 

empregados/as a tempo parcial e 4% (n=1) respondentes em situação de desemprego. 

Relativamente às escolaridades dos respondentes, a maioria, 39% (n=9) possui o 1º ciclo, 

seguidos de 22% (n=5) com o 2º ciclo, 13% (n=3) com o 3º ciclo e uma minoria que se divide 

entre 9% (n=2) com o secundário e 9% (n=2) com o ensino superior. Há, também, 9% (n=2) que 

afirma não ter certificação formal, ou por não ter realmente frequentado instituições de ensino 

ou por ter iniciado e não finalizado e, até mesmo, por não possuírem certificados formais 

comprovativos. 

Em relação à habitação, 70% (n=16) reside em meio suburbano, enquanto 30% (n=7) 

reside em localidade do tipo rural/campo, sem respondentes moradores de zonas urbanas. As 

residências dos/as respondentes são 96% (n=22) próprias, com 4% (n=1) a viver em residência 

de serviço da comunidade.  

As famílias entrevistadas apresentam constituições familiares distintas. 52% (n=12) 

compostas por família nuclear, 17% (n=4) de famílias monoparentais femininas, 13% (n=3) de 

famílias extensas, especificamente casos em que irmãos/irmãs possuem sua família e a PCD vive 

com eles, 9% (n=2) de família extensa formada com os avós da PCD, 4% (n=1) de família 

matrimonial, formada pela PCD e seu companheiro e 4% (n=1) formada pela família afetiva, 

formada pelo afeto e solidariedade, sem relações consanguíneas.  

O rendimento das famílias é bastante variável, a maioria, 39% (n=9) possui entre 7.000 e 

10.500 euros anuais, 26% (n=6) recebe entre 10.500 e 20.000 euros anuais e 22% (n=5) vive com 

menos de 7.000 euros anuais. Uma pequena parcela, 9% (n=2) possui rendimento entre 25.000 

e 35.000 e 4% (n=1) rendimento entre 20.000 e 25.000 euros.  

Portanto, a primeira parte do questionário, destinada ao respondente, apresenta as 

referidas 13 categorias: 
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Tabela 18 - Caracterização Sociodemográfica dos respondentes do CAO da Tocha 

Variável N=23 % 

Tipo de residência onde vive a PCD 
Própria 
Arrendada 
Residência de um serviço da comunidade 

 
22 
0 
1 

 
96% 
0% 
4% 

Instituição que o familiar com deficiência frequenta 
CAO Tocha 

 
23 

 
100% 

Gênero do/a respondente 
Feminino 
Masculino 

 
18 
5 

 
78% 
22% 

Idade do/a respondente 
Entre 20 e 29 anos 
Entre 30 e 39 anos 
Entre 40 e 49 anos 
Entre 50 e 59 anos 
Entre 60 e 69 anos 
Mais de 70 anos 

 
1 
1 
1 
6 
8 
6 

 
4% 
4% 
4% 

26% 
35% 
26% 

Grau de parentesco com a PCD 
Mãe 
Pai 
Irmã 
Companheiro/a 
Cuidador/a 

 
14 
4 
3 
1 
1 

 
61% 
17% 
13% 
4% 
4% 

Localidade onde reside 
Rural/campo 
Suburbana 
Urbana 

 
7 

16 
0 

 
30% 
70% 
0% 

Estado civil 
Solteiro/a 
Casado/a 
Divorciado/a 
Viúva 
União de facto 

 
3 

12 
3 
4 
1 

 
13% 
52% 
13% 
17% 
4% 

Situação laboral 
Inativo/a 
Empregado/a a tempo inteiro 
Empregado/a a tempo parcial 
Desempregado/a 

 
13 
6 
3 
1 

 
57% 
26% 
13% 
4% 

Habilitações literárias 
Sem certificação formal 
1º ciclo 
2º ciclo 
3º ciclo 
Ensino secundário 
Ensino superior 

 
2 
9 
5 
3 
2 
2 

 
9% 

39% 
22% 
13% 
9% 
9% 

Tipo de família 
Nuclear 
Afectiva 
Extensa 
Monoparental feminina 
Extensa - avós 
Matrimonial 

 
12 
1 
3 
4 
2 
1 

 
52% 
4% 

13% 
17% 
9% 
4% 

Rendimento anual   
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Menos de 7 000€ 
Entre 7 000 e 10 500 
Entre 10 500 e 20 000€ 
Entre 20 000 e 25 000€ 
Entre 25 000 e 35 000€ 
Mais de 35 000€ 

5 
9 
6 
1 
2 
0 

22% 
39% 
26% 
4% 
9% 
0% 

Frequência de convivência com a PCD 
Diariamente 

 
80 

 
100% 

N = 23 

Em relação às PCD, a maioria dos respondentes, 79% (n=19), afirma que o cliente é a única 

PCD na família, enquanto 17% (n=4) informa a existência de mais um caso de deficiência e em 

4% (n=1) existe mais dois casos para além do cliente da família entrevistada.  

As idades dos clientes variam entre os 21 e os 59 anos, com uma média de idade de 40 

anos.  

Todos os clientes têm dificuldade intelectual. Sobre o grau da deficiência, 46% (n=11) dos 

clientes apresenta grau moderado, 29% (n=7) apresenta um grau grave e 25% (n=6) apresenta 

um grau de deficiência profundo. Além disto, identificou-se que, para as famílias, 50% (n=12) 

das PCD apresentam graves problemas de comportamento que afetam o seu funcionamento 

diário, dentre os quais os relatos afirmam que a PCD não reage bem ao ser contrariada e torna-

se agressiva e violenta, não só fisicamente, mas também verbalmente, com outrem ou com ela 

própria.  

Quando questionados sobre a distância da residência onde vive a PCD até o CAO, 

identificou-se que 46% (n=11) vivem até 10km da Instituição, 29% (n=7) vivem a mais de 20km 

de distância e 25% (6) vivem entre 10 e 20km da Instituição. Ainda relativamente aos clientes 

com deficiência, 92% (n=22) são solteiros, 4% (n=1) divorciados e 4% (n=1) vive em união de 

facto.  

Sobre as habilitações literárias, 58% (n=14) das PCD não possui nenhuma certificação 

formal, 25% (n=6) possui o 3º ciclo, 8% (n=2) possui o 2º ciclo, 4% (n=1) possui o 1º ciclo e 

igualmente 4% (n=1) terminou o ensino secundário. Em relação à situação laboral, todos são 

inativos. 

Na tabela 19 é possível observar com clareza todos os dados relativos à caracterização 

dos clientes participantes no presente estudo. 
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Tabela 19 - Caracterização sociodemográfica dos clientes participantes no estudo - CAO da Tocha 

Variável N=24 % 

Nº de PCD na família 
1 
2 
3 

 
19 
4 
1 

 
79% 
17% 
4% 

Idade da PCD 
Entre 20 e 29 anos 
Entre 30 e 39 anos 
Entre 40 e 49 anos 
Entre 50 e 59 anos 

 
4 
8 
9 
3 

 
17% 
33% 
38% 
13% 

Grau de deficiência 
Leve 
Moderada 
Grave 
Profunda 

 
0 
11 
7 
6 

 
0% 
46% 
29% 
25% 

Atualmente a PCD apresenta graves problemas de 
comportamento que afetem o seu funcionamento diário? 
Sim 
Não 

 
 
12 
12 

 
 
50% 
50% 

Principal dificuldade da PCD  
Dificuldade Intelectual  

 
24 

 
100% 

Tem outra deficiência associada 
Sim 
Não 

 
11 
13 

 
46% 
54% 

Distância entre o CAO e a residência da PCD 
De 0 a 10Km 
De 10 a 20Km 
Mais de 20Km 

 
11 
6 
7 

 
46% 
25% 
29% 

Estado civil da PCD 
Solteiro/a 
Casado/a 
União de Facto 
Divorciado/a 
Viúvo/a 

 
22 
0 
1 
1 
0 

 
92% 
0% 
4% 
4% 
0% 

Situação Laboral 
Empregado/a a tempo inteiro 
Empregado/a a tempo parcial 
Desempregado/a 
Inativo/a 

 
0 
0 
0 
24 

 
0% 
0% 
0% 
100% 

Habilitações Literárias  
Sem certificação formal 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Ensino Secundário 
Ensino Superior 

 
14 
1 
2 
6 
1 
0 

 
58% 
4% 
8% 
25% 
4% 
0% 

  N=24 
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7.3.1.2. Secção 2 – Apoios e Serviços 

   Avançando para a análise da secção 2 da Escala de Qualidade de Vida Familar. Esta 

secção é dividida em dois conjuntos de questões, no qual o primeiro refere-se aos tipos de 

serviços que a pessoa com deficiência precisa ou não precisa e, no caso de precisar, se este 

serviço ou apoio recebido é suficiente, se recebe algum, mas não o suficiente ou se precisa, mas 

não recebe nenhum apoio. Para uma melhor visualização dos dados, dispomos na tabela 20 

abaixo os resultados obtidos:  

Tabela 20 - Serviços e Apoios que a PCD necessita – CAO da Tocha 

Serviços e Apoios Não 
Necessita 

Necessita 

 

 
Não recebe 

nenhum 
serviço/apoio 

Algum 
serviço/apoio 

recebido, mas não o 
suficiente 

Serviço/apoio 
suficiente 

1. Ajuda técnica e de comunicação 19 2 1 2 
2. Serviços de saúde (avaliações médicas, 
nutrição, enfermagem) 

19 2 - 3 

3.Oftalmologia/otorrinolaringologia 10 3 5 6 
4. Fisioterapia/ Terapia ocupacional 13 3 2 6 
5. Terapia da Fala 20 4 0 0 
6. Educação Especial - - - - 
7. Orientação / Psicologia 8 3 4 9 
8. Apoio na mudança de 
comportamentos problemáticos 

19 4 1 - 

9. Serviços de transporte 17 - 3 4 
10. Treino em competências de 
autocuidados 

16 2 - 6 

11. Coordenação entre vários serviços 3 1 - 20 

12. Serviços de apoio educacional e 
preparação para a vida adulta 

- - - - 

13. Serviço de emprego ou formação 19 5 - - 
 N=24 

 

Portanto, os pontos de maior destaque para os respondentes como necessidades para a 

PCD foram a coordenação entre serviços, a orientação/psicologia e a oftalmologia/otorrino e 

fisioterapia/terapia ocupacional. O primeiro reflete uma avaliação positiva dos apoios 

recebidos, enquanto os outros serviços apresenta graus de insuficiência no atendimento às 

expectativas dos respondentes e consideram-se, portanto, como áreas de intervenção.  

Em relação à segunda parte da secção 2, seguindo a mesma perspectiva do ponto 

anterior, foi perguntado os serviços dos quais a família, em sua totalidade, necessita, os quais 

apresentamos na tabela abaixo: 
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Tabela 21 – Serviços e Apoios que a Família Necessita - CAO da Tocha 

Serviços e Apoios  Não Necessita Necessita 

  Não recebe 
nenhum 

serviço/apoio 

Algum serviço/apoio 
recebido, mas não o 

suficiente 

Serviço/apoio 
suficiente 

15. Descanso familiar 12 7 2 2 
16. Cuidado da pessoa com 
deficiência 

21 3 3 - 

17. Dinheiro para as despesas 7 5 5 1 

18. Apoio nas atividades 
domésticas 

19 2 2 2 

19. Transporte 22 1 1 - 
20. Grupos de ajuda 20 1 1 1 
21. Orientação 12 8 1 3 
22. Apoio ou ajuda aos irmãos 21 - 1 2 

23. Formação para pais e 
familiares 

20 3 - 1 

24. Informação sobre 
deficiências específicas 

21 - - 3 

25. Informação sobre onde 
obter apoio para o seu familiar 
com deficiência 

11 - 3 10 

26. Informação sobre onde 
obter apoio para a família 

12 1 3 8 

27. Informação sobre direitos e 
questões legais 

12 - 3 9 

 N=24 
 

Percebe-se, portanto, que as maiores necessidades dos familiares se centram nas 

questões de descanso familiar, às quais incluímos o apoio no cuidado da PCD, como também a 

orientação/psicologia e, principalmente, o dinheiro para as despesas. São alternativas com 

considerável número de respondentes insatisfeitos com o apoio que recebem ou casos em que 

não recebem o serviço. Estas situações foram discutidas na reunião com as famílias para 

identificar possibilidades de intervenção para que a Instituição possa auxiliar estes 

respondentes, além de esclarecer serviços e apoios disponibilizados, conforme alguns não 

tinham conhecimento da existência dos mesmos. 

7.3.1.3. Secção 3 – Escala de Qualidade de Vida Familiar 

A secção 3 apresenta a escala de importância e satisfação, onde é possível identificar 

alguns pontos de intervenção familiar prioritários, como também os pontos fortes das famílias, 

os quais devem ser reforçados.  
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Gráfico 22 - Dimensões do CAO Tocha 

 

Tal como é possível observar no gráfico abaixo, no CAO da Tocha, os respondentes 

destacaram o bem-estar emocional, seguido pelo bem-estar físico e material como áreas 

prioritárias. Relativamente aos pontos fortes, destacou-se a interação familiar seguida pelo 

papel dos pais. 

A dimensão bem-estar emocional apresenta uma quantidade maior de áreas prioritárias 

do que de pontos fortes, destacando-se como a dimensão com maiores necessidades para as 

famílias deste CAO. 

Gráfico 23 - Dimensão Bem-Estar Emocional - CAO Tocha 
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Relativamente à família ter apoio necessário para aliviar o stress, duas famílias classificam 

como área prioritária I, cinco famílias como área prioritária II e uma família como área prioritária 

III, enquanto apenas três famílias classificam como um ponto forte.  

Questionadas se os elementos da família têm amigos ou outras pessoas que os apoiam, 

seis famílias consideram como uma área prioritária II e duas famílias como área prioritária III, 

enquanto quatro consideram um ponto forte da família. 

Identificou-se, ainda, sobre a família ter tempo para eles próprios, que sete famílias 

identificam este item como uma área prioritária II e quatro consideram um ponto forte. 

Referente ao apoio externo que as famílias têm para responder às necessidades de todos 

os membros da família, cinco famílias consideram como área prioritária I e cinco avaliam como 

área prioritária II. Enquanto duas famílias consideram como um ponto forte. 

Portanto, comparativamente às outras dimensões, identifica-se que o bem-estar 

emocional apresenta um número reduzido de respondentes a avaliarem os aspetos desta 

dimensão como pontos fortes, sendo que o apoio dos amigos e de outras pessoas e o tempo 

que os elementos da família têm para si próprios foram aqueles que mais respondentes, 

nomeadamente, quatro em cada avaliaram como pontos fortes.  

A segunda dimensão, sobre apoios e recursos, apresenta menores quantidades de áreas 

prioritárias, mas também uma quantidade maior de respondentes que se situaram na zona 

neutra.  
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Gráfico 24 - Dimensão Apoios e Recursos - CAO Tocha 

 

Como vemos no gráfico 24, sobre o apoio que a PCD recebe para progredir na escola ou 

no trabalho, apenas uma família identifica como área prioritária II, entretanto cinco famílias 

consideram este um ponto forte.  

Relativamente a apoiar a PCD para progredir em casa, três famílias identificam como área 

prioritária II, enquanto três identificam como ponto forte. 

Sobre o apoio para a PCD fazer amigos, duas famílias avaliam como área prioritária I, 

enquanto 11 identificam como ponto forte. 

Sobre a manutenção de uma boa relação entre a família e as organizações/serviços que 

apoiam a PCD, apenas uma família avalia como área prioritária II, enquanto 16 avaliam como 

ponto forte.  

Portanto, nos pontos fortes destaca-se claramente a boa relação entre a família e as 

organizações/serviços que apoiam a PCD e o apoio que a PCD tem para fazer amigos. 

Relativamente à dimensão da interação familiar, há uma divisão mais significativa entre 

áreas prioritárias e pontos fortes.  
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Gráfico 25 - Dimensão Interação Familiar - CAO Tocha 

 

Questionados se a família consegue desfrutar do tempo que passa junta, duas famílias 

avaliam como área prioritária II e uma família como área prioritária I, enquanto oito classificam 
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Dos pontos fortes, destacou-se a preocupação que os elementos da família demonstram 

uns pelos outros, seguido pelo apoio dado entre os membros da família para que alcancem os 

seus objetivos. 
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A terceira dimensão aborda questões relativas ao papel dos pais ou do responsável e tal 

como já foi mencionado, foi uma dimensão que se destacou pela positiva, no entanto houve 

ainda aspetos com avaliações como áreas prioritárias.  

Gráfico 26 - Dimensão Papel dos Pais - CAO Tocha 

 

Desta forma, destaca-se que sobre os elementos da família ajudarem a PCD a ser mais 

independente, nenhuma família indicou como área prioritária, enquanto sete indicaram como 

um ponto forte. Sobre os elementos da família ajudarem a PCD nas suas tarefas, apenas uma 

família classifica como área prioritária III, enquanto 12 classificam como ponto forte. 

Relativamente à família ensinar a PCD a relacionar-se com outras pessoas, duas famílias 

identificam como área prioritária II, enquanto quatro classificam como ponto forte. 

Questionados se ensinam a PCD a tomar decisões adequadas, uma família avalia como área 

prioritária I e duas famílias como área prioritária II, enquanto duas famílias identificam como 

ponto forte. 

Outro questionamento foi se os elementos da família conhecem as pessoas que fazem 

parte da vida da PCD, onde uma família identificou como área prioritária I e uma família como 

área prioritária II, enquanto 11 famílias identificaram como ponto forte. Por fim, o último item 
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questiona se a família tem tempo para responder às necessidades individuais da PCD, no qual 

12 famílias avaliam como um ponto forte. 

Portanto, relativamente aos pontos fortes, destaca-se o tempo que a família, 

principalmente o cuidador, tem disponível para responder às necessidades individuais da PCD, 

e a ajuda que os elementos da família dão à PCD nas suas tarefas, como também o 

conhecimento, por parte dos elementos da família, das pessoas que rodeiam a PCD. 

Na dimensão do bem-estar físico e material, podemos identificar que há uma quantidade 

menor de pontos fortes.   

Gráfico 27 - Dimensão Bem-Estar Físico e Material - CAO Tocha 

 

O primeiro item questiona os respondentes se no local onde vivem têm transporte para 

deslocarem-se, onde uma família avaliou como área prioritária I e quatro famílias como área 

prioritária II, enquanto oito famílias avaliaram como ponto forte. Questionados se a família 

recebe apoio médico quando precisa, quatro famílias identificaram como área prioritária II, 

enquanto sete famílias identificaram como ponto forte. 

Sobre a família ter dinheiro suficiente para as despesas, duas famílias classificaram como 

área prioritária I, enquanto oito classificaram como área prioritária II e apenas uma família 

classificou como ponto forte.  

Questionadas se a família vai com regularidade ao dentista, três famílias indicaram ser 
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ponto forte. Ainda, questionados se sentem-se seguros em casa, no trabalho e na escola, 

nenhuma família identificou como área prioritária, enquanto 13 classificaram como ponto forte. 

Portanto, dentre as áreas prioritárias destacou-se o dinheiro disponível pelo agregado 

familiar para pagar as despesas. Relativamente aos pontos fortes destacou-se a segurança 

sentida pela família no seu local de trabalho, na escola e na vizinhança e a regularidade ao 

dentista. 

7.3.1.4. Secção 4 - Famílias com elementos com deficiência com mais de 45 anos 

A secção 4 destina-se apenas às famílias com PCD maiores de 45 anos. Na realidade do 

CAO Tocha, estas representam 17% (n=4) do universo de 24 clientes. Conforme são questões 

individuais, os clientes do mesmo agregado foram avaliados individualmente. As questões são 

divididas em três etapas: a primeira, busca avaliar de que forma o respondente sente-se em 

relação ao cuidado com à pessoa com deficiência e a influência em sua vida no decorrer dos 

anos, a segunda parte refere-se à satisfação ou insatisfação com os serviços educativos e apoios 

recebidos pela pessoa com deficiência, a terceira parte foca nos apoios que o respondente possa 

estar a receber.  

Iniciaremos pela análise da primeira etapa, na qual foi possível identificar que 75% (n=3) 

dos respondentes sente que faz, pelo seu familiar com deficiência, o máximo que pode e 25% 

(n=1) acredita que poderia fazer mais. 100% dos respondentes afirmam que dedicam à PCD todo 

o tempo necessário para atender suas necessidades. 75% (n=3) concorda totalmente que possui 

as competências necessárias para responder às necessidades da pessoa com deficiência, 

enquanto 25% (n=1) apenas concorda. Quando questionados se acham que a PCD depende dos 

seus responsáveis legais, 25% (n=1) discorda um pouco, enquanto 50% (n=2) está de acordo e 

25% (n=1) está totalmente de acordo. 75% (n=3) dos respondentes discorda totalmente que 

cuidar da PCD prejudique, de alguma forma, sua saúde, enquanto 25% (n=1) concorda com a 

afirmação. Foi apontado que o prejuízo pode ser tanto a nível de saúde física, como também 

saúde mental, o que foi discutido também na reunião com as famílias.  

Questionados se sentem que são incapazes de cuidar da PCD por muito mais tempo, 

pergunta esta relacionada à idade da PCD ser mais de 45 anos e, consequentemente, idade mais 

elevada do/a responsável legal, 50% (n=2) discordam totalmente, enquanto 50% (n=2) estão de 

acordo. Sobre sentirem-se sobrecarregados por cuidar da PCD, 50% (n=2) dizer discordar 

totalmente, enquanto 25% (n=1) discorda um pouco e 25% (n=1) concorda. Perguntados se 

gostariam que a vida social da PCD fosse mais ativa, 25% (n=1) discorda totalmente e 75% (n=3) 
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discorda um pouco. Por fim, questionados se sentem medo quando pensam no futuro da PCD, 

50% (n=2) discorda um pouco e 50% (n=2) concorda totalmente. Os relatos demonstram que 

aqueles que tem inscrição em lar residencial sentem-se mais seguros quanto ao futuro, 

enquanto outros preocupam-se com o futuro principalmente por causa da idade do 

respondente.  

A segunda etapa de perguntas da secção 4 apresenta quatro alternativas, relacionadas à 

satisfação do respondente, na qual se identifica que 50%(n=2) dos respondentes afirma-se 

totalmente satisfeito com a educação que a PCD teve, 25% (n=1) afirma estar muito satisfeito e 

25% (n=1) considera-se insatisfeito. Conforme os relatos, as instituições educacionais não 

estavam preparadas, na altura, para acolher e ensinar as pessoas com deficiência. Em alguns 

casos, não eram aceites ou ficavam marginalizados e, por este motivo, não possuem certificação 

escolar formal. Foram questionados, também, sobre a sua satisfação com os apoios recebidos 

enquanto cuidadores, dos quais 25% (n=1) considera-se insatisfeito, 25% (n=1) diz estar muito 

satisfeito e 50% (n=2) totalmente insatisfeitos com os apoios recebidos. Em relação ao apoio 

que a PCD recebe, 75% (n=3) afirma estar muito satisfeito e 25% (n=1) totalmente insatisfeito. 

Por fim, questionou-se se o respondente considera ter uma vida social satisfatória, na qual 100% 

(n=4) afirma estar totalmente satisfeito. Ainda foi perguntado se possuíam, em casa, apoio 

regular nas atividades domésticas, onde 50% (n=2) não possui e 50% (n=2) possui empregado/a 

particular, se usufruem de algum apoio para o respondente ou cônjuge ou para a PCD, onde 

100% (n=4) afirma que não em ambas as situações. 

Na reunião com as famílias, a discussão tornou-se conjunta sobre o sentir medo do futuro 

da PCD, sentimento partilhado até mesmo pelas famílias com PCD abaixo dos 45 anos. As 

famílias destacam que confiam no Lar Residencial como um lugar seguro para o futuro de seus 

familiares com deficiência. Foi reforçado, também, que mesmo ao afirmarem não sentirem que 

o cuidado com a PCD prejudica sua saúde, compreendem que a saúde mental é mais abalada do 

que a saúde física, diante da constante preocupação e responsabilidade para com a PCD.  

7.3.2. Avaliação do Impacto da Pandemia 

7.3.2.1. Impacto da Pandemia 

O questionário de avaliação do impacto da pandemia e dos apoios de CAO possui duas 

etapas de perguntas: as primeiras objetivam apreender as influências do período pandémico 

nas vidas das famílias com pessoas com deficiência.  Portanto, foi identificado que 54% (n=13) 

das famílias afirmaram sentir o impacto da pandemia, majoritariamente devido à presença da 

PCD em casa durante o dia todo, o que aumentou as atividades domésticas. 46% (n=11) das 
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famílias não sentiram impacto, os relatos afirmam que possuem terrenos e/ou quintais e, por 

este motivo, não alteraram demasiado a sua rotina tradicional de ficar nas suas residências.  

Questionados se se sentiram muito preocupados e/ou ansiosos por causa da pandemia, 

87,5% (n=21) afirmam que sim, enquanto 12,5% afirmam que não. Alguns relatos referem que 

sentiam medo pela fragilidade da saúde da PCD ou de alguém da família.  71% (n=17) afirma que 

aumentou o isolamento da PCD, enquanto 29% (n=7) afirma que não. O isolamento está 

principalmente relacionado à ausência das atividades presenciais no CAO. Referente ao 

aumento de isolamento da família, 96% (n=23) afirmam que não aumentou, enquanto 4% (n=1) 

diz que aumentou. As famílias em situação laboral continuaram a exercê-las, portanto não 

sentiram o isolamento. As restantes, na situação de inativas, afirmam que não o sentiram por 

viverem em zonas rurais e passarem mais tempo a cuidar dos terrenos e plantações e que não 

pararam de sair nas proximidades, evitando apenas o contacto próximo com outras pessoas.  

Outra questão posta aos respondentes, questionava se diminuiu o tempo de contacto 

físico ou de partilha de atividades entre a família e a PCD. 75% (n=18) disseram que não. Dentre 

os relatos, afirmaram que estar em casa com a PCD aumentou o tempo de partilha de atividades 

entre família, enquanto 25% (n=6) disse que sim, diminuiu o tempo em conjunto devido à PCD 

se sentir triste por não ir ao CAO e ter uma diminuição das atividades sociais. Questionados 

sobre se as manifestações de afeto na família diminuíram ou se se modificaram, 62,5% (n=15) 

disse que não houve alterações, continuaram iguais, porém 37,5% (n=9) afirma que houve 

mudanças, principalmente pela PCD se sentir mais triste ou chateada pelo isolamento. Foi 

também questionado se tiveram dificuldades nas idas às consultas ou em tratar de assuntos 

urgentes com serviços, especificamente os de saúde. 50% (n=12) afirmou que não, 4% (n=1) 

disse que não foi necessário e 46% (n=11) teve dificuldade. Os relatos afirmam a dificuldade com 

as consultas não presenciais. 

7.3.2.2. Avaliação dos Apoios e Serviços Prestados pela APPACDM de Coimbra durante a 
suspensão das atividades presenciais 

Durante o período da pandemia, enquanto os clientes estiveram nas suas residências e 

impossibilitados de frequentar a Instituição presencialmente, o CAO organizou estratégias de 

atendimento à distância, de forma a oferecer respostas dentro das suas capacidades 

institucionais. Como forma de avaliação, os respondentes foram questionados sobre a satisfação 

com os apoios recebidos, entre as opções “satisfez bem”, “satisfez”, “satisfez pouco” e “não 

satisfez”. Foram eles: Apoio à refeição; Aquisição e preparação de medicação; Diagnóstico de 

necessidades, resolução de problemas e sensibilização à prevenção COVID-19; Combate ao 
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isolamento social e relacional; Materiais e cadernos ocupacionais, de estimulação sensorial, 

motora, musical; Apoio de terapia ocupacional e Apoio de psicologia.  

O apoio à refeição foi prestado a sete clientes, dos quais 100% afirmam que “satisfez 

bem”. Sobre o serviço de aquisição e preparação de medicação, apenas uma família recebeu e 

informou que “satisfez bem”. Em relação ao Diagnóstico de necessidades, resolução de 

problemas e sensibilização à prevenção COVID19, 23 clientes receberam o apoio, das quais 88% 

(n=20) afirma que “satisfez bem” e 13% (n=3) que “satisfez”. Sobre o Combate ao isolamento 

social e relacional, 23 famílias foram apoiadas, das quais 87% (n=20) afirma que “satisfez bem” 

e 13% que “satisfez” (n=3). Em relação aos Materiais e cadernos ocupacionais, de estimulação 

sensorial, motora e musical, 15 famílias receberam o apoio e 60% (n=9) afirmam que “satisfez 

bem”, 13% (n=2) que “satisfez” e 27% (n=4) que “satisfez pouco”. Isto porque, segundo as 

famílias, a PCD não tinha estímulo para realizar as atividades em casa. O apoio de terapia 

ocupacional foi realizado a 13 clientes, sendo que 54% (n=7) dizem que “satisfez bem”, 38% 

(n=5) afirmam que satisfez e 8% (n=1) que não satisfez. Segundo a família, a PCD não tinha 

interesse em realizar as atividades. Por fim, o apoio de psicologia foi oferecido a cinco clientes. 

20% (n=1) diz que “satisfez bem” e 60% (n=3) que satisfez, e, ainda, 20% (n=1) diz que “não 

satisfez”.  

Portanto, os clientes do CAO Tocha apresentaram um feedback positivo em relação aos 

apoios prestados. Os que não se sentiram satisfeitos especificaram a dificuldade da PCD em 

realizar as atividades em casa, sem o acompanhamento profissional.  

7.4. CAO de São Silvestre 

O Centro de Atividades Ocupacionais de São Silvestre é, atualmente, o CAO com maior 

número de clientes. Possui um total de 125 clientes inscritos, dos quais 27 estão inseridos no 

Lar Residencial da APPACDM de Coimbra, um cliente está inserido em lar externo e 97 inscritos 

no CAO. No estudo, os 28 clientes inscritos em lares residenciais não participaram e, dos 97 

inscritos em CAO e elegíveis para o estudo, obtemos a participação de 80, visto que oito clientes 

são autónomos e não são cuidados por seus familiares, portanto, não foi considerado viável que 

fossem os próprios a responder aos questionários. Ainda, cinco famílias recusaram participar no 

estudo, três estavam indisponíveis durante o período das entrevistas e dois encontravam-se 

temporariamente ausentes. Destes 80 clientes participantes no estudo, foram entrevistadas 79 

famílias, visto dois clientes pertencerem ao mesmo agregado familiar.  
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7.4.1. Escala de Qualidade de Vida Familiar 

7.4.1.1. Secção 1 – Informação sobre os respondentes e a PCD 

Identificou-se que, das 79 famílias entrevistadas, 90% (n=71) configuram respondentes 

do sexo feminino, enquanto 10% (n=8) são do sexo masculino, dos quais 70% (n=55) são mães, 

15% (n=12) são irmãs, 8% (n=6) são pais, 3% (n=2) são irmãos, 3% (n=2) são avós, 1% (n=1) tias 

e 1% (n=1) cunhadas. Há, portanto, uma predominância feminina, além de se notar uma 

transição desta responsabilidade para irmãs/irmãos da PCD.  

A idade destes respondentes varia entre os 42 e os 90 anos, com uma média de 65 anos. 

Quando falamos de faixas etárias, temos, portanto, 9% (n=7) de respondentes entre 40 e 49 

anos, 18% (n=14) entre 50 e 59 anos, 34% (n=27) entre 60 e 69 anos e 39% (n=31) com mais de 

70 anos. Percebe-se que a faixa etária desta é a de maiores de 70 anos, portanto há de se 

considerar que a maioria dos respondentes do CAO São Silvestre estão em processo de 

envelhecimento. Conforme este dado, também se justifica a situação laboral dos respondentes. 

57% (n=45) estão inativos/as, 32% (n=25) estão empregados/as a tempo inteiro, 10% (n=8) estão 

empregados/as a tempo parcial e 1% (n=1) estão desempregados/as.  

Relativamente às habilitações literárias, a maioria dos respondentes, 43% (n=34) possui o 

1º ciclo, enquanto 18% (n=14) possui ensino superior – destaque diante dos outros CAO –, 14% 

(n=11) possui o 1º ciclo, 11% (n=9) possui o ensino secundário, 10% (n=8) o 2º ciclo e apenas 4% 

(n=3) afirma não ter certificação formal.  

Referente à composição familiar, a maioria das famílias, 42% (n=33), é composta por três 

elementos, enquanto 30% (n=24) é composta por dois elementos, 23% (n=18) por quatro 

elementos e 5% (n=4) por cinco elementos. Relativamente à tipologia, 47% (n=37) são famílias 

nucleares, compostas por pais e filho/s, 31% (n=24) são monoparentais, compostas por mãe ou 

pai e filho/s, 15% (n=12) são alargadas, compostas também por tia/o, avós ou, até mesmo, 

quando a PCD reside com a família de irmã/o. Há também famílias em que a PCD reside 

unicamente com os avós, representadas por 4% (n=3) dos respondentes, 3% (n=2) possuem 

tipologia matrimonial e 1% (n=1) é uma família recomposta.  

41% (n=32), reside em zona urbana, 37% (n=29) em zona suburbana e 23% (n=18) em 

zona rural/campo. 85% (n=67) residem em casas próprias, 14% (n=11) vivem em casas 

arrendadas e 1% (n=1) em residência de algum serviço da comunidade. Os rendimentos anuais 

encontram-se distribuídos em 25% (n=20) a viver com menos de 7.000 euros, 15% (n=12) possui 

entre 7.000 e 10.500, 35% (n=28), portanto a maioria, possui entre 10.500 e 20.000, 8% (n=6) 
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possui entre 20.000 e 25.000, 9% (n=7) possui entre 25.000 e 35.000 e 8% (n=6) possui mais de 

35.000 euros de rendimentos anuais.  

Tabela 22 - Caracterização Sociodemográfica dos respondentes do CAO de São Silvestre 

Variável N=79 % 

Tipo de residência onde vive a PCD 
Própria 
Arrendada 
Residência de um serviço da comunidade 

 
67 
11 
1 

 
85% 
14% 
1% 

Instituição que o familiar com deficiência frequenta 
CAO São Silvestre 

 
79 

 
100% 

Gênero do/a respondente 
Feminino 
Masculino 

 
71 
8 

 
90% 
10% 

Idade do/a respondente 
Entre 40 e 49 anos 
Entre 50 e 59 anos 
Entre 60 e 69 anos 
Mais de 70 anos 

 
7 

14 
27 
31 

 
9% 

18% 
34% 
39% 

Grau de parentesco com a PCD 
Mãe 
Pai 
Irmã 
Irmão 
Avó 
Tia 
Cunhada 

 
55 
6 

12 
2 
2 
1 
1 

 
70% 
8% 

15% 
3% 
3% 
1% 
1% 

Localidade onde reside 
Rural/campo 
Suburbana 
Urbana 

 
18 
29 
32 

 
23% 
37% 
41% 

Estado civil 
Solteiro/a 
Casado/a 
Divorciado/a 
Viúva 
União de facto 

 
5 

49 
11 
14 
0 

 
6% 

62% 
14% 
14% 
0% 

Situação laboral 
Inativo/a 
Empregado/a a tempo inteiro 
Empregado/a a tempo parcial 
Desempregado/a 

 
45 
25 
8 
1 

 
57% 
32% 
10% 
1% 

Habilitações literárias 
Sem certificação formal 
1º ciclo 
2º ciclo 
3º ciclo 
Ensino secundário 
Ensino superior 

 
3 

34 
8 

11 
9 

14 

 
4% 

43% 
10% 
14% 
11% 
18% 

Tipo de família 
Nuclear 
Afectiva 
Extensa 

 
37 
0 

12 

 
47% 
0% 

15% 
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Monoparental 
Extensa - avós 
Matrimonial 
Recomposta 

24 
3 
1 
1 

31% 
4% 
3% 
1% 

Rendimento anual 
Menos de 7000 
Entre 7000 e 10500 
Entre 10500 e 20000 
Entre 20000 e 25000 
Entre 25000 e 35000 
Mais de 35000 

 
20 
12 
28 
6 
7 
6 

 
522% 
15% 
35% 
8% 
9% 
8% 

Frequência de convivência com a PCD 
Diariamente 

 
79 

 
100% 

N = 79 

 

Em relação ao familiar com deficiência, relembra-se que estes são 80 clientes do CAO São 

Silvestre, dos quais os respondentes indicaram que o cliente do CAO é a única PCD da família 

em 81% (n=65) das famílias, enquanto 14% (n=11) possui duas PCD na família e 5% (n=4) possui 

quatro PCD na família. Questionados os respondentes se a PCD apresenta graves problemas de 

comportamento que afetam o seu funcionamento diário, 22,5% (n=18) dos respondentes 

afirmam que sim, enquanto 77,5% diz que não. A idade dos clientes varia entre 21 e 65 anos, 

com uma média de 41 anos. A faixa etária entre 40 e 49 anos representa 39% (n=31) dos clientes, 

seguida da faixa etária dos 30 aos 39 anos, com 29% (n=23) dos clientes.  

Todos os clientes têm dificuldade intelectual. Relativamente ao grau de incapacidade, 

63% (n=50) tem grau moderado, 20% (n=16) tem grau grave, 18% (n=14) tem um grau de 

deficiência profundo. 

Residem, em 70% (n=56) dos casos, de 10 a 20 km de distância do CAO, enquanto 16% 

(n=13) residem de 0 a 10km do CAO e 14% (n=11) residem a mais de 20 km de distância.  

Os clientes são maioritariamente solteiros, em 96% (n=77) das situações e, ainda, há 4% 

(n=3) que vive em união de facto.  

Relativamente às habilitações literárias, 64% (n=51) dos clientes não possui certificação 

formal, enquanto 15% (n=12) possui o 1º ciclo, 3% (n=2) o 2º ciclo, 15% (n=12) o 3º ciclo, 4% 

(n=3) o ensino secundário. Todos os clientes são inativos. 
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Tabela 23 Caracterização sociodemográfica dos clientes participantes - CAO de São Silvestre 

Variável N=80 % 

Nº de PCD na família 
1 
2 
3 
4 

 
65 
11 
0 
4 

 
81% 
14% 
0% 
5% 

Idade da PCD 
Entre 20 e 29 anos 
Entre 30 e 39 anos 
Entre 40 e 49 anos 
Entre 50 e 59 anos 
Entre 60 e 69 anos 
Mais de 70 anos 

 
10 
23 
31 
13 
3 
0 

 
13% 
29% 
39% 
16% 
4% 
0% 

Grau de deficiência 
Leve 
Moderada 
Grave 
Profunda 

 
0 
50 
16 
14 

 
0% 
63% 
20% 
18% 

Atualmente a PCD apresenta graves problemas de 
comportamento que afetem o seu funcionamento diário? 
Sim 
Não 

 
 
18 
62 

 
 
23% 
78% 

Principal dificuldade da PCD  
Dificuldade Intelectual  

 
80 

 
100% 

Tem outra deficiência associada 
Sim 
Não 

 
45 
35 

 
56% 
44% 

Distância entre o CAO e a residência da PCD 
De 0 a 10Km 
De 10 a 20Km 
Mais de 20Km 

 
13 
56 
11 

 
16% 
70% 
14% 

Estado civil da PCD 
Solteiro/a 
Casado/a 
União de Facto 
Divorciado/a 
Viúvo/a 

 
77 
0 
3 
0 
0 

 
96% 
0% 
4% 
0% 
0% 

Situação Laboral 
Empregado/a a tempo inteiro 
Empregado/a a tempo parcial 
Desempregado/a 
Inativo/a 

 
0 
0 
0 
80 

 
0% 
0% 
0% 
100% 

Habilitações Literárias  
Sem certificação formal 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Ensino Secundário 
Ensino Superior 

 
51 
12 
2 
12 
3 
0 

 
64% 
15% 
3% 
15% 
4% 
0% 

  N=80 
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7.4.1.2. Secção 2 – Apoios e Serviços 

A descrição dos dados da secção 2 da Escala de Qualidade de Vida Familiar divide-se em 

dois conjuntos de questões. O primeiro refere-se aos tipos de serviços que a pessoa com 

deficiência precisa ou não precisa e, no caso de precisar, se este serviço ou apoio recebido é 

suficiente, se não é suficiente ou não recebe nenhum apoio. Para uma melhor visualização dos 

dados, dispomos na tabela 24 abaixo os resultados obtidos:  

Tabela 24 - Serviços e apoios que a PCD necessita – CAO de São Silvestre 

Serviços e Apoios Não 
Necessita 

Necessita 

  
Nenhum 

serviço/apoio 
recebido 

Algum serviço/apoio, 
recebido, mas não o 

suficiente 

Serviços/apoios 
Suficiente 

1. Ajuda técnica e de comunicação 62 4 3 11 
2. Serviços de saúde (avaliações 
médicas, nutrição, enfermagem) 

59 9 6 6 

3.Oftalmologia/otorrinolaringologia 42 5 8 25 
4. Fisioterapia/ Terapia ocupacional 32 2 17 29 
5. Terapia da Fala 52 9 7 12 
6. Educação Especial - - - - 
7. Orientação / Psicologia 40 3 20 17 
8. Apoio na mudança de 
comportamentos problemáticos 

57 8 11 4 

9. Serviços de transporte 34 - 6 40 
10. Treino em competências de 
autocuidados 

34 4 13 29 

11. Coordenação entre vários serviços 67 5 2 6 

12. Serviços de apoio educacional e 
preparação para a vida adulta 

72 2 1 5 

13. Serviço de emprego ou formação 60 9 6 5 

 N=80 
 

Conforme podemos ver na tabela, as maiores necessidades identificadas pelos 

respondentes são a fisioterapia/terapia ocupacional, o serviço de transportes e os treinos em 

competências de autocuidados. Dito isto, há ainda os que necessitam, mas recebem apoio 

suficiente, como é o caso dos serviços de transporte: 46 famílias identificam como uma 

necessidade, das quais 40 consideram receber apoio suficiente, porém seis famílias consideram 

insuficiente. Existem aqueles que mais carecem de intervenção e, consequentemente, são alvos 

de preocupação.  

Assim, os serviços com mais necessidade de intervenção são o de orientação/psicologia, 

com 23 famílias a indicarem que o apoio recebido é insuficiente ou que não recebem nenhum 
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apoio. O de fisioterapia/terapia ocupacional também carece de intervenção, visto que 19 

famílias indicam que a PCD necessita deste serviço, porém não recebe suficiente ou nenhum 

apoio. O apoio na mudança de comportamento problemáticos também é indicado por 19 

famílias como uma necessidade de intervenção. O treino em competências de autocuidados foi 

sinalizado, ainda, por 17 famílias. Portanto, há também outras áreas que carecem de 

intervenção, conforme podemos ver na tabela 15, porém destacamos as mais significativas.  

No CAO São Silvestre há um destaque nas áreas da fisioterapia/terapia ocupacional, 

orientação/psicologia, transportes e treino em competências de autocuidados. É importante 

ressaltar que em todas as áreas que apresentaram uma necessidade de intervenção – aquelas 

marcadas como apoio insuficiente ou nenhum apoio recebido – tornam-se prioritárias de 

respostas a estas necessidades. 

Em relação à segunda parte da secção 2, foi questionado aos respondentes sobre os 

serviços e apoios que a família necessita e, destes, se são suficientes ou não para atender às 

suas necessidades, conforme disposto na tabela 25: 

Tabela 25 – Serviços e Apoios que a família necessita - CAO de São Silvestre 

Serviço e Apoios Não Necessita Necessita 
 

 
Não recebe 

nenhum 
serviço/apoio 

Algum 
serviço/apoio 

recebido, mas não 
o suficiente 

Serviço/apoio 
Suficiente 

15. Descanso familiar 44 20 9 6 
16. Cuidado da pessoa com 
deficiência 

66 8 2 3 

17. Dinheiro para as despesas 57 5 13 4 

18. Apoio nas atividades 
domésticas 

67 6 - 6 

19. Transporte 65 3 1 10 
20. Grupos de ajuda 77 2 - - 
21. Orientação/psicologia 57 14 1 7 
22. Apoio ou ajuda aos irmãos 72 4 - 3 

23. Formação para pais e 
familiares 

77 2 - - 

24. Informação sobre deficiências 
específicas 

77 2 - - 

25. Informação sobre onde obter 
apoio para o seu familiar com 
deficiência 

63 3 4 9 

26. Informação sobre onde obter 
apoio para a família 

69 2 3 5 

27. Informação sobre direitos e 
questões legais 

64 4 5 6 
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 N=79 

Conforme podemos ver na tabela, as maiores necessidades das famílias identificadas 

pelos respondentes são o descanso familiar, o dinheiro para as despesas e informação sobre 

onde obter apoio para o seu familiar com deficiência e informação sobre direitos e questões 

legais. Destes que necessitam, recebem apoio suficiente como é o caso da informação sobre 

onde obter apoio para o seu familiar com deficiência: das 16 famílias que identificam como uma 

necessidade, nove consideram receber apoio suficiente, porém quatro consideram insuficiente 

e três afirmam não receber este apoio. Entretanto, há necessidades que mais carecem de 

intervenção e, consequentemente, são alvos de preocupação.  

Os serviços identificados com mais necessidade de intervenção são o de descanso 

familiar, com 29 famílias a indicarem que o apoio recebido é insuficiente ou que não recebem 

nenhum apoio. O de dinheiro para as despesas, com 18 famílias a indicar que necessitam deste 

apoio, porém não recebem suficiente ou nenhum e o de orientação/psicologia, identificado por 

15 famílias que não recebem nenhum apoio, ou recebem, mas é insuficiente.  No CAO São 

Silvestre há, portanto, um destaque para as necessidades da família de um serviço de descanso 

familiar e de orientação/psicologia, além da indicação das famílias de necessitarem de mais 

apoios relativos à situação financeira.  

7.4.1.3. Secção 3 – Escala de Qualidade de Vida Familiar 

A secção 3 da escala, conforme explicado no 3.2.2, expõe os pontos fracos, prioritários de 

intervenção e os pontos fortes identificados pelas famílias referentes às situações de qualidade 

de vida dispostas em cinco dimensões. Portanto, é possível identificar quais os pontos de 

intervenção familiar prioritários, como também os pontos fortes das famílias, os quais devem 

ser reforçados. 

No que diz respeito ao CAO de São Silvestre, tal como é possível observar, os 

respondentes destacaram como áreas prioritárias o bem-estar emocional, seguido pelo bem-

estar físico e material. Relativamente aos pontos fortes, semelhante aos CAO mencionados 

anteriormente, destacou-se a interação familiar, seguido pelo papel dos pais. 
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Gráfico 28 - Dimensões do CAO São Silvestre 

 

Na dimensão do bem-estar emocional, dentre os quatro itens identifica-se a alta 

quantidade de áreas prioritárias. 

Gráfico 29 - Dimensão Bem-Estar Emocional - CAO São Silvestre 

 

Relativamente ao apoio necessário para aliviar o stress, 16 famílias avaliam como área 

prioritária I e dez famílias como área prioritária II, enquanto 29 classificam como ponto forte. 

Questionados se os elementos da família têm amigos ou outras pessoas que os apoiem, 11 

indicam ser uma área prioritária I e 17 ser uma área prioritária II, enquanto 27 indicam ser um 

ponto forte da família.  
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Questionados se os elementos da família têm tempo para eles próprios, 17 famílias 

classificam como área prioritária I e 18 como área prioritária II, enquanto apenas 13 classificam 

como ponto forte.  

Referente a se a família tem apoio externo para responder às necessidades de todos os 

elementos, 21 famílias indicam como área prioritária I, 19 como área prioritária II e apenas 13 

como ponto forte. Portanto, esta dimensão é a que apresenta menos pontos fortes. 

Na dimensão dos apoios e recursos, há uma quantidade maior de famílias a classificarem 

itens como pontos fortes.  

Gráfico 30 - Dimensão Apoios e Recursos - CAO São Silvestre 

 

Relativamente às áreas prioritárias, questionados se a PCD tem apoio para progredir na 

escola ou no trabalho, sete famílias indicaram ser uma área prioritária II e duas famílias indicam 

ser uma área prioritária III, enquanto 41 indicam ser um ponto forte.  

Sobre o apoio para a PCD progredir em casa, oito famílias indicam como área prioritária II 

e cinco famílias como área prioritária III, enquanto 38 classificam como ponto forte. Ainda sobre 

os apoios, sobre a família apoiar a PCD para fazer amigos, duas famílias classificam como área 

prioritária II e quatro como área prioritária III, enquanto 28 classificam como ponto forte.  

Houve apenas uma família a avaliar como área prioritária I a relação entre a família e as 

organizações/serviços que apoiam a PCD, houve também duas famílias que avaliaram como área 

prioritária II e uma como área prioritária III, enquanto 47 avaliaram como ponto forte.  
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Relativamente aos pontos fortes destacou-se a boa relação entre a família e as 

organizações/serviços que apoiam a PCD e o apoio que a PCD tem para progredir na escola ou 

no trabalho. 

Na dimensão da interação familiar, na qual avalia-se as interações entre os diferentes 

elementos que compõem a família da PCD, há uma predominância dos pontos fortes, mas há 

também áreas prioritárias significativas.  

Gráfico 31 - Dimensão Interação Familiar - CAO São Silvestre 

 

Conforme vemos no gráfico 31, quando questionados se a família desfruta do tempo que 

passa junta, duas famílias avaliam como área prioritária I e 16 como área prioritária II, enquanto 

34 famílias avaliam como ponto forte. Sobre os elementos da família falarem abertamente uns 

com os outros, três famílias classificam como área prioritária II e duas como área prioritária III, 

enquanto 54 classificam como ponto forte.  

Questionados se a família resolve seus problemas conjuntamente, cinco indicam como 

área prioritária I, dez como área prioritária II e duas como área prioritária III, enquanto 47 

classificam como ponto forte. Relativamente aos elementos da família apoiarem-se uns aos 

outros para alcançar objetivos, três famílias avaliam como área prioritária I, sete como área 

prioritária II e uma como área prioritária III, enquanto 47 classificam como ponto forte.  

Ainda, foi questionado se os elementos da família demonstram preocupação uns com os 

outros, quatro famílias indicam como área prioritária I, uma como área prioritária II e uma como 
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área prioritária III, enquanto 55 como ponto forte. Por fim, se a família consegue ultrapassar os 

obstáculos da vida, sete famílias indicam como área prioritária II e 26 como ponto forte.  

Destacou-se, como ponto forte, a preocupação demonstrada entre os elementos da 

família, a comunicação aberta entre os elementos da família, e, ainda, a união da família na 

resolução dos seus problemas. 

Na dimensão papel dos pais, os itens questionam sobre atitudes praticadas pelos pais ou 

responsáveis da PCD. Identifica-se altas avaliações de pontos fortes.  

Gráfico 32 - Dimensão Papel dos Pais - CAO São Silvestre 

 

Referente a se os elementos da família ajudam a PCD a ser mais independente, apenas 

seis famílias classificam como área prioritária II, enquanto 49 classificam como ponto forte. Se 

os elementos da família ajudam a PCD nas suas tarefas, uma família indica como área prioritária 

I, sete como área prioritária II e três como área prioritária III, enquanto 43 classificam como 

ponto forte.  

Questionados se os elementos da família ensinam a PCD a relacionar-se com outras 

pessoas, uma família indica como área prioritária II e uma como área prioritária III, enquanto 50 

classificam como ponto forte. Sobre ensinar a PCD a tomar decisões adequadas, sete famílias 
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indicam ser uma área prioritária II e oito ser uma área prioritária III, enquanto apenas dez 

consideram ser um ponto forte. 

Referente a se os elementos da família conhecem as pessoas que fazem parte da vida da 

PCD, nove famílias indicam ser uma área prioritária II, enquanto 36 consideram ser um ponto 

forte. Por fim, o último item questiona se a família tem tempo para responder às necessidades 

individuais da PCD, onde uma família indica ser uma área prioritária II e uma família indica ser 

uma área prioritária III, enquanto 51 indicam ser um ponto forte.  

Relativamente aos pontos fortes, destaca-se a disponibilidade da família, principalmente 

do cuidador, para responder às necessidades individuais da PCD e os elementos da família a 

ensinarem a PCD a relacionar-se com os outros, e ainda, a ajuda dos elementos da família para 

a independência da PCD. Enquanto o item sobre ajudar a PCD a tomar decisões adequadas 

apresenta a maior quantidade pontos neutros nesta dimensão. 

A última dimensão refere-se ao bem-estar físico e material, como podemos ver sua 

distribuição no gráfico a seguir:  

Gráfico 33 - Dimensão Bem-Estar Físico e Material - CAO São Silvestre 

 

Questionados se têm acesso a transportes nos locais onde vivem, uma família indica ser 

uma área prioritária I e quatro famílias indicam ser uma área prioritária II, enquanto 44 indicam 

ser um ponto forte. 

Sobre a família receber apoio médico quando precisa, seis famílias avaliam como área 

prioritária I e 15 como área prioritária II, enquanto 37 avaliam como ponto forte. Referente à 
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família ter dinheiro suficiente para as despesas, três famílias indicam ser uma área prioritária I 

e 24 ser uma área prioritária II, enquanto apenas sete famílias indicam ser um ponto forte.  

Relativamente à frequência regular ao dentista, três famílias indicam ser uma área 

prioritária I e 19 ser uma área prioritária II, enquanto 21 indicam ser um ponto forte. Por fim, 

questionados se sentem-se seguros em casa, no trabalho e na escola, apenas uma família 

considera ser uma área prioritária I, enquanto 63 classificam como ponto forte.  

Portanto, nas áreas prioritárias destacou-se o apoio médico, o dinheiro para as despesas 

e a regularidade no dentista, enquanto, relativamente aos pontos fortes, se destacou 

claramente a seguranças sentida e o acesso à transportes. 

7.4.1.4. Secção 4 – Famílias com elementos com deficiência com mais de 45 anos 

A secção 4 da escala foi destinada apenas às famílias que possuem uma PCD com mais de 

45 anos, com a intenção de avaliar particularidades que são parte do processo natural de 

envelhecimento tanto da PCD quanto de seu cuidador. No CAO São Silvestre, dos 80 clientes, 

37,5% (n=30) tem mais de 45 anos e, portanto, integram esta secção. 

Na primeira etapa de perguntas, foi possível compreender que a maioria, 77% (n=23), 

considera que faz o máximo possível pelo seu familiar com deficiência. Ainda, 90% (n=27) dos 

respondentes afirmam que dedicam à PCD todo o tempo que ela precisa.  93,6% (n=29) sentem 

que possuem as competências necessárias para responder às necessidades da PCD, enquanto 

93% (n=28) sente que a PCD é dependente do respondente. Questionados se sentem que 

prejudicam a sua saúde por ter a cargo a PCD, a maioria, 56,6% (n=17), discorda da afirmação, 

porém 43,3% conidera que sente sua saúde, quer física, quer mental, prejudicada diante desta 

responsabilidade.  

Dentre os respondentes, 63% (n=19) concordam que se sentem incapazes de cuidar do 

familiar com deficiência por muito mais tempo. Questionados se sentem-se sobrecarregados 

por cuidar da PCD, 53% (n=16) concorda, mas 47% (n=14) discordam. 67% (n=20) dos 

respondentes não gostaria que a vida social da PCD fosse mais ativa e, por fim, 80% (n=24) 

afirmam sentir medo quando pensam no futuro do familiar com deficiência. 
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Tabela 26 – Questões Gerais (Concordância) - CAO de São Silvestre 

  Totalmente 
em desacordo 

Um pouco em 
desacordo 

De acordo Totalmente 
de acordo 

1. Sinto que deveria fazer mais pelo meu familiar 
com deficiência 

17 6 4 3 

2. Dedico ao meu familiar com deficiência todo o 
tempo que precisa 

1 2 1 26 

3. Tenho as competências necessárias para 
responder às necessidades do meu familiar com 
deficiência 

- 1 7 22 

4. Sinto que o meu familiar com deficiência 
depende de mim 

1 1 3 25 

5. Sinto que prejudico a minha saúde por ter a 
cargo o meu familiar com deficiência 

10 7 7 6 

6. Sinto que sou incapaz de cuidar do meu familiar 
com deficiência por muito mais tempo 

9 2 15 4 

7. Sinto-me muito sobrecarregado por cuidar do 
meu familiar com deficiência 

10 6 8 6 

8. Gostava que a vida social do meu familiar com 
deficiência fosse mais ativa 

5 15 6 4 

9. Sinto medo quando penso no futuro do meu 
familiar com deficiência 

5 1 5 19 

 N=30 

Em relação à segunda parte das perguntas, 37% (n=11) dos respondentes revela-se 

satisfeita com a educação que o familiar com deficiência recebeu, porém, 67% (n=20) 

consideram-se insatisfeitos com os apoios recebidos enquanto cuidadores de uma PCD, como 

também 70% (n=21) encontra-se insatisfeito com os apoios que a PCD recebe. Contudo, 70% 

(n=21) considera possuir uma vida social satisfatória.  

Tabela 27 – Questões Gerais (Satisfação) - CAO de São Silvestre 

  Totalmente 
insatisfeito 

Insatis
feito 

Muito 
satisfeito 

Totalmente 
satisfeito 

1. Estou satisfeito com a educação que o meu familiar com 
deficiência teve 

5 6 6 13 

2. Estou satisfeito com os apoios que recebo enquanto 
cuidador de uma pessoa com deficiência 

11 9 9 1 

3. Estou satisfeito com os apoios que o meu familiar com 
deficiência recebe 

9 12 8 1 

4. Tenho uma vida social satisfatória 1 8 12 9 

 N=30 

Destes respondentes, 73% (n=22) não possui nenhum tipo de apoio regular nas atividades 

domésticas. 93% (n=28) não usufrui de apoio para si ou para o cônjuge e, também, 83% (n=25) 

não usufrui de algum tipo de apoio para a PCD além do CAO. 
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7.4.2. Avaliação do Impacto da Pandemia 

7.4.2.1. Impacto da Pandemia 

O questionário da Avaliação do Impacto da Pandemia e dos Apoios prestados pelo CAO é 

composto por duas secções. A primeira é composta por sete questões de resposta aberta, com 

o objetivo de compreender qual o impacto que a pandemia da COVID-19 teve nas famílias 

participantes. A segunda secção procura saber qual a avaliação dos apoios que a PCD e a sua 

família receberam do CAO São Silvestre durante o período de confinamento e suspensão dos 

atendimentos presenciais.  

Relativamente à primeira secção, quando questionados sobre “[…]o impacto que a 

pandemia Covid teve na vossa família”, 59% (n=47) dos respondentes afirmaram que sentiram 

este impacto e, conforme os relatos, foi sentido mais a nível emocional (“(…)a PCD ficou irritada 

por não ir à Instituição”), como também a nível financeiro (“tive que pagar uma pessoa para 

ficar com ele no período em que, normalmente, ia para o CAO”) e a nível social (“a irmã é da 

saúde e evitava o contacto com a família em casa, além de que o pai ficou desempregado e 

precisaram mudar de residência, o que alterou a rotina da PCD”). Questionados se se sentiram 

preocupados e/ou ansiosos em relação à pandemia, 85% (n=68) afirma que sim. 93% (n=74) dos 

respondentes afirma que aumentou muito o isolamento da PCD, enquanto 84% (n=67) afirma 

que aumentou o isolamento de toda a família. 85% (n=68) dos respondentes considera que não 

teve diminuição do tempo de contacto físico ou partilha de atividades da família com a PCD e, 

também, 76% (n=61) não considera que diminuíram ou mudaram as manifestações de afeto na 

família. Ainda, 39% (n=31) sentiu dificuldades nas idas a consultas ou em tratar de assuntos 

urgentes com serviços, porém 45% (n=36) não sentiu estas dificuldades e 16% (=13) revelou que 

não foi preciso aceder estes serviços. 

7.4.2.2. Avaliação dos Apoios e Serviços Prestados pela APPACDM de Coimbra durante a 
suspensão das atividades presenciais 

A segunda secção deste questionário procura avaliar os apoios prestados pelo CAO aos 

clientes e suas famílias, com o intuito de perceber a satisfação dos respondentes com os apoios 

recebidos. O questionário apresentava quatro níveis de satisfação: satisfez bem, satisfez, 

satisfez pouco e não satisfez. O CAO São Silvestre ofereceu 12 tipos de apoios: refeição, 

aquisição e preparação de medicação, diagnóstico de necessidades, resolução de problemas e 

sensibilização à prevenção COVID-19, combate ao isolamento social, materiais e cadernos 

ocupacionais de estimulação sensorial, motora e musical, apoio de música, de desporto, de 

terapia ocupacional, de psicologia, acompanhamento diurno, articulação e mediação com 

serviços subordinados à pandemia e apoio de terapia da fala.  
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O apoio de refeição foi prestado a cinco clientes, dos quais três se sentiram satisfeitos. A 

aquisição e preparação de medicação foi oferecida a um cliente, o qual se considera satisfeito 

com o apoio. Em relação ao diagnóstico de necessidades, resolução de problemas e 

sensibilização à prevenção COVID-19, foi um apoio oferecido aos 80 clientes do CAO São 

Silvestre, dos quais 73% (n=58) se consideram satisfeitos. O combate ao isolamento social 

também se destinou aos 80 clientes, dos quais 72% (n=57) se sentiram satisfeitos com o apoio 

recebido. 15 clientes receberam materiais e cadernos ocupacionais de estimulação sensorial, 

motora e musical, porém 60% afirmaram-se insatisfeitos, segundo os relatos devido à 

dificuldade de aplicabilidade da atividade junto à PCD. O apoio de música foi oferecido a seis 

clientes e todos se revelaram satisfeitos.  

O apoio de desporto/atividade física abrangeu sete clientes, dos quais 86% (n=6) se 

consideram satisfeitos. Dos 15 clientes que receberam o apoio de terapia ocupacional, 67% 

sentiram-se pouco ou não satisfeitos. 90% (n=9) dos que receberam apoio de psicologia 

afirmaram-se satisfeitos com o apoio recebido. Referente ao acompanhamento diurno, dos dois 

clientes apoiados, 50% (n=1) sentiu-se satisfeito e 50% (n=1) não satisfeito. Relativamente à 

articulação e mediação com serviços subordinados à pandemia, dos cinco clientes apoiados, 

100% sentiram-se satisfeitos e, por fim, dos 13 clientes apoiados pela terapia da fala, 54% (n=7) 

não se sentiram satisfeitos.   
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9. ANEXOS 

Anexo I – Escala de Qualidade de Vida Familiar 

 

Escala de Qualidade de Vida Familiar 
 
Obrigado por responder a este questionário. A Escala de Qualidade de Vida Familiar contém 
perguntas sobre: 

 Os serviços que a família e a pessoa com deficiência utilizam; 
 Aquilo que fazem para que a família viva bem; 
 Sobre a vossa família em geral. 

Ao responder ao questionário deve ter em conta que: 
 As respostas contribuem para a melhoria das políticas e serviços que apoiam as pessoas com 

deficiência e as suas famílias; 
 Toda a informação é confidencial; 
 É importante responder a todas as questões; 
 Ao responder pense nos últimos 6 meses; 
 É mais fácil responder às perguntas se substituir a expressão “pessoa com deficiência e sua 

família” pelo nome da pessoa com deficiência da qual estamos a falar; 
 Utilize um lápis para marcar as suas respostas. Se se enganar na resposta, por favor altere a 

resposta dada anteriormente.  
 
 
 

Secção 1 – Informação Confidencial 
 

CÓDIGO (a completar pelo Assistente Social)    
 

Lembre-se que toda a informação é confidencial. Obrigada pela sua colaboração. 

1 – Dados da comunidade  
 

1.1. Tipo de residência onde vive a pessoa com deficiência  Residência familiar 
Arrendada        Própria  

 Residência de um serviço da 
comunidade 

 Lar residencial 
1.2 Se o seu familiar frequenta alguma instituição, indique: 
Nome da instituição: ____________________________________________________________ 
Unidade/ Resposta Social:________________________________________________________ 

2 – Informação sobre o respondente 
 
2.1. Género 

 Feminino 
 Masculino 

2.2. Data de nascimento: ____ / ____ / _______ 
2.3. Grau de parentesco com a pessoa com deficiência? ________________________  
2.4. Qual dos seguintes descreve melhor a localidade onde reside? 
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 Rural/ campo 
 Suburbana 
 Urbana 

2.5. Estado civil 
 Solteiro 
 Casado/ União de facto 
 Divorciado/ Separado 
 Viúvo 
 Outro: _____________ 

2.6. Situação laboral 
 Empregado a tempo inteiro 
 Empregado a tempo parcial 
 Desempregado 
 Inativo (Ex. doméstico, reformado) 

2.7. Profissão (especificar): __________________________________ 
2.8. Habilitações literárias 

 Sem escolaridade 
 1º Ciclo 
 2º Ciclo 
 3º Ciclo 
 Ensino Secundário 
 Ensino Superior 

2.9. Quantas pessoas vivem em sua casa? (indique o nº total de pessoas e o grau de parentesco) 
Nº de pessoas: _______________________________________________ 
Grau de parentesco: ___________________________________________ 
2.10. Quais os rendimentos anuais do agregado familiar? (tendo como referência o ano anterior e incluindo 
rendimentos de trabalho, pensões e prestações sociais) 

 Menos de 7 000€ 
 Entre 7 000€ e 10 500€ 
 Entre 10 500€ e 20 000€ 
 Entre 20 000€ e 25 000€ 
 Entre 25 000€ e 35 000€ 
 Mais de 35 000€ 

2.11. Com que frequência convive com o seu familiar com deficiência? 
 Diariamente 
 Fim-de-semana 
 Outro: ____________________ 

3 – Informação sobre a pessoa com deficiência 
 
3.1. Número de pessoas com deficiência na família? ______ 
3.2. A pessoa com deficiência encontra-se: 

 Em casa 
 Frequenta um Centro de Atividades Ocupacionais 
 Frequenta um Centro de Dia 
 Integrada em Atividades Socialmente Úteis  
 Integrada através de medidas de Emprego Apoiado 
 Integrada em mercado normal de trabalho 
 Outro 

3.3. Data de nascimento ____ / ____ / ______ 
3.4. Grau de deficiência 

 Leve 
 Moderada 
 Severa 
 Profunda 
 Desconhecida 

3.5. Atualmente o seu familiar apresenta graves problemas de comportamento que afetam o seu funcionamento 
diário? 

 Sim. Especifique: __________________________________________________ 
 Não. 

3.6. Indique a natureza da principal dificuldade do seu familiar com deficiência (assinale apenas uma opção): 
 Deficit de atenção ou deficit de atenção e hiperatividade 
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 Perturbação do espectro de autismo 
 Atraso global de desenvolvimento 
 Perturbação emocional ou comportamental 
 Deficiência auditiva 
 Dificuldades de aprendizagem 
 Dificuldade intelectual 
 Deficiência física 
 Perturbação da fala e da linguagem 
 Traumatismo crânio encefálico  
 Deficiência visual 
 Problema de saúde. Especifique: ___________________________ 
 Outra deficiência. Especifique: _____________________________ 
 Sem diagnóstico 

3.7. Tem outra deficiência/ incapacidade associada? Qual? _____________________________ 
3.8. A que distância se encontra o principal serviço que apoia o seu familiar? 

 De 0 a 10km da sua residência 
 De 10 a 20 km da sua residência 
 Mais de 20 km da sua residência  

3.9. Estado civil 
 Solteiro 
 Casado/ União de facto 
 Divorciado/ Separado 
 Viúvo 
 Outro: _____________ 

3.10. Situação laboral 
 Empregado a tempo inteiro 
 Empregado a tempo parcial 
 Trabalha durante alguns períodos ao longo do ano 
 Desempregado à procura de emprego 
 Inativo (Ex. doméstico, reformado, pensionista) 

3.11. Habilitações literárias 
 Sem escolaridade 
 1º Ciclo 
 2º Ciclo 
 3º Ciclo 
 Ensino Secundário 
 Ensino Superior 

Secção 2 – Apoios e serviços 

 
A. Responda de acordo com o tipo de serviços que o seu familiar precisa e recebe. 

 Da seguinte listagem 
indique 

Atualmente necessita 
Caso responda afirmativamente, indique a 

quantidade de apoio que recebe 

Sim Não Nenhum 
Algum, 

porém não o 
suficiente 

Suficiente 

1 Ajudas técnicas e de 
comunicação 

     

2 
Serviços de saúde 
(avaliações médicas, 
nutrição, enfermagem) 

     

3 
Oftalmologia/ 
Otorrinolaringologia 

     

4 
Fisioterapia ou terapia 
ocupacional 

     

5 Terapia da Fala 
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6 Educação Especial 
     

7 Orientação/ Psicologia 
     

8 
Apoio na mudança de 
comportamentos 
problemáticos 

     

9 Serviços de transporte e 
mobilidade 

     

10 
Treino em competências 
de autocuidados (vestir, 
tomar banho) 

     

11 
Coordenação entre 
vários serviços 

     

12 

Serviços de apoio 
educacional e 
preparação para a vida 
adulta 

     

13 Serviço de emprego ou 
formação 

     

14 
Outros. Quais? 
________________ 

     

 
 
B. Responda de acordo com o tipo de serviços que a sua família precisa e recebe. 

 
Da seguinte listagem 

indique 

Atualmente necessita 
Caso responda afirmativamente, indique a 

quantidade de apoio que recebe 

Sim Não Nenhum 
Algum, 

porém não o 
suficiente 

Suficiente 

15 Descanso familiar      

16 
Cuidado da pessoa com 
deficiência      

17 
Dinheiro para as 
despesas      

18 
Apoio nas atividades 
domésticas      

19 Transporte      

20 Grupos de ajuda      

21 Orientação      

22 
Apoio ou ajuda aos 
irmãos      



 

126 
  

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 

23 
Formação para pais e 
familiares      

24 
Informação sobre 
deficiências específicas      

25 
Informação sobre onde 
obter apoio para o seu 
familiar com deficiência 

     

26 
Informação sobre onde 
obter apoio para a 
família 

     

27 
Informação sobre 
direitos e questões 
legais 

     

28 
Outros. Quais? 
_________________      

 
 
 

Secção 3 – Qualidade de Vida Familiar 

 
Diga-nos COMO SE SENTE COM A SUA VIDA FAMILIAR.  
A informação servirá para melhorar as políticas e serviços de apoio às pessoas com deficiência e suas famílias.  
“Família” pode incluir muitos elementos: pai, mãe, companheiros/ as, filhos, tios, tias, avós, etc. Considere a sua 
família aqueles que o apoiam e cuidam de forma regular e não pense naqueles que apenas se relacionam convosco 
de vez em quando.  
Pense na sua vida familiar nos últimos 6 meses. 
Primeiro indique a IMPORTÂNCIA: 

 Pontuação 1 - Corresponde a POUCO IMPORTANTE 
 Pontuação 2 - Corresponde a ALGO IMPORTANTE 
 Pontuação 3 - Corresponde a IMPORTANTE 
 Pontuação 4 - Corresponde a MUITO IMPORTANTE 
 Pontuação 5 - Corresponde a IMPORTANTÍSSIMO 

Depois indique o nível de SATISFAÇÃO: 
 Pontuação 1 - Corresponde a MUITO INSATISFEITO 
 Pontuação 2 - Corresponde a INSATISFEITO  
 Pontuação 3 - Corresponde a SATISFEITO 
 Pontuação 4 - Corresponde a MUITO SATISFEITO 
 Pontuação 5 - Corresponde a SATISFEITÍSSIMO 

 
EXEMPLOS: 

1. A minha família desfruta do tempo que passa junta. 
 

1 2 3 4 5 
Pontuação 5 – indica que é importantíssimo que a sua família desfrute do tempo que passa junta. 
 

1. A minha família desfruta do tempo que passa junta. 
 

1 2 3 4 5 
Pontuação 3 – indica que está satisfeito com como a sua família desfruta do tempo que passa junta.  
 
 

Qualidade de Vida Familiar 

 Assinale a pontuação que corresponde à sua resposta IMPORTÂNCIA SATISFAÇÃO 
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1 A minha família desfruta do tempo que passa junta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 
Os elementos da minha família ajudam a pessoa com 
deficiência a ser mais independente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 
A minha família tem o apoio necessário para aliviar o 
stress 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 
Os elementos da minha família têm amigos ou outras 
pessoas que os apoiam 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 
Os elementos da minha família ajudam a pessoa com 
deficiência nas suas tarefas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6 
No local onde vivo temos transportes para nos 
deslocarmos onde precisamos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 
Os elementos da minha família falam abertamente uns 
com os outros 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 
Os elementos da minha família ensinam a pessoa com 
deficiência a relacionar-se com os outros 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 
Os elementos da minha família têm tempo para eles 
próprios 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10 A minha família resolve junta os seus problemas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11 
Os elementos da minha família apoiam-se uns aos outros 
para alcançar os objetivos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12 
Os elementos da minha família demonstram preocupação 
uns com os outros 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13 
A minha família tem apoio externo para responder às 
necessidades específicas de todos os membros da família 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14 
Os elementos da minha família ensinam a pessoa com 
deficiência a tomar as decisões adequadas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15 A minha família recebe apoio médico quando precisa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16 A minha família tem dinheiro suficiente para as despesas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

17 
Os elementos da minha família conhecem as pessoas que 
fazem parte da vida da pessoa com deficiência, tais como, 
amigos, colegas, etc. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

18 
A minha família consegue ultrapassar os obstáculos da 
vida 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

19 
A minha família tem tempo para responder às 
necessidades individuais da pessoa com deficiência 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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20 A minha família vai com regularidade ao dentista 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

21 
A minha família sente-se segura em casa, no trabalho, na 
escola e no local onde vivemos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

22 
A pessoa com deficiência tem apoio para progredir na 
escola ou no trabalho 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

23 
A pessoa com deficiência tem apoio para progredir em 
casa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

24 A pessoa com deficiência tem apoio para fazer amigos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

25 
As organizações / serviços que apoiam a pessoa com 
deficiência mantém boas relações com a minha família 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

Secção 4 – Família com elemento com deficiência com mais 
de 45 anos 

 
A.1. Questões gerais 

Indique em que medida está de acordo com as seguintes afirmações tendo em conta que: 
 Pontuação 1 – refere que está TOTALMENTE EM DESACORDO 
 Pontuação 2 - refere que está UM POUCO EM DESACORDO 
 Pontuação 3 - refere que está DE ACORDO  
 Pontuação 4 - refere que está TOTALMENTE DE ACORDO 

 

Sinto que deveria fazer mais pelo meu familiar com deficiência 1 2 3 4 

Dedico ao meu familiar com deficiência todo o tempo que precisa 1 2 3 4 

Tenho as competências necessárias para responder às necessidades do meu familiar 
com deficiência 

1 2 3 4 

Sinto que o meu familiar com deficiência depende de mim 1 2 3 4 

Sinto que prejudico a minha saúde por ter a cargo o meu familiar com deficiência 1 2 3 4 

Sinto que sou incapaz de cuidar do meu familiar com deficiência por muito mais tempo 1 2 3 4 

Sinto-me muito sobrecarregado por cuidar do meu familiar com deficiência 1 2 3 4 

Gostava que a vida social do meu familiar com deficiência fosse mais ativa 1 2 3 4 

Sinto medo quando penso no futuro do meu familiar com deficiência 1 2 3 4 

 
Indique em que medida se sente satisfeito com as seguintes afirmações tendo em conta que: 

 Pontuação 1 – refere que se sente TOTALMENTE INSATISFEITO 
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 Pontuação 2 - refere que se sente INSATISFEITO 
 Pontuação 3 - refere que se sente MUITO SATISFEITO 
 Pontuação 4 - refere que se sente TOTALMENTE SATISFEITO 

 

Estou satisfeito com a educação que o meu familiar com deficiência teve 1 2 3 4 

Estou satisfeito com os apoios que recebo enquanto cuidador de uma pessoa com 
deficiência 

1 2 3 4 

Estou satisfeito com os apoios que o meu familiar com deficiência recebe 1 2 3 4 

Tenho uma vida social satisfatória 1 2 3 4 

 
 
A.2. Tem algum apoio regular nas atividades domésticas? 

 Sim 
 Não 
Se respondeu SIM, indique o tipo de vínculo: 
 Familiar 
 Empregado particular 
 Apoio domiciliário 
 Vizinho ou amigo 
 Outro. Qual? ________________ 

A.3. Usufrui de algum apoio para si ou para o seu cônjuge? 
 Sim 
 Não 
Se respondeu SIM, indique o tipo de vínculo: 
 Familiar 
 Empregado particular 
 Apoio domiciliário 
 Vizinho ou amigo 
 Outro. Qual? ________________ 

A.4. Usufrui de algum apoio para o seu familiar com deficiência? 
 Sim 
 Não 
Se respondeu SIM, indique o tipo de vínculo: 
 Familiar 
 Empregado particular 
 Apoio domiciliário 
 Vizinho ou amigo 
 Outro. Qual? _________________ 
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Anexo 2 – Avaliação do Impacto da Pandemia e Avaliação dos Apoios de CAO 

Avaliação do Impacto da Pandemia 
e Avaliação dos Apoios de CAO 

 
CAO:   

CÓDIGO:  Data:  

 

1. Qual o impacto que a pandemia Covid teve na vossa família? 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________ 

2. Sentiram-se muito preocupados e/ ou ansiosos? 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________ 

3. Aumentou muito o isolamento da pessoa com deficiência da vossa família? 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________ 

4. Aumentou muito o isolamento de toda a família? 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________ 

5. Diminuiu o tempo de contacto físico ou partilha de atividades da família com a pessoa com deficiência? 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________ 

6. Diminuíram ou mudaram as manifestações de afeto na família? 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________ 

7. Tiveram dificuldades nas idas a consultas ou em tratar de assuntos urgentes com serviços? 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________ 

 
De que apoios usufruiu no período de suspensão do CAO presencial? Poderia avaliar a satisfação: 

 

 

Não 
Satisfaz 

Satisfaz 
Pouco 

Satisfaz Satisfaz 
Bem 

Não 
aplicável 

Poderia ser 
melhor? 

Como ou em 
quê 

Modalidade 

Avaliação serviços e 
apoios 

    NA  

Refeição  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Aquisição e preparação de 
medicação 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Diagnóstico de 
necessidades, resolução de 
problemas, sensibilização à 
prevenção covid 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  
 

Combate ao isolamento 
social e relacional 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Materiais e cadernos 
ocupacionais, de 
estimulação sensorial, 
motora, musical 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  
 

Fóruns de participação 
online (radio, temáticos) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Apoio de música ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Apoio de fisioterapia ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Apoio de desporto ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   
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Observações/ Sugestões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apoio de terapia 
ocupacional 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Apoio de psicologia ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Acompanhamento diurno ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Articulação e mediação com 
serviços subordinadas à 
pandemia 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Acompanhamento Serviço 
Social 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

Apoio Terapia da fala ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝   

 


