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O Programa CAO: 
Centro de Atividades Ocupacionais 

■ É frequentado por 90 jovens e adultos que apresentam 
condicionamentos na sua funcionalidade (alterações cognitivas e/ou 
motoras), com idades a partir dos 16 anos. 
 
 
■ Tem como objetivo dinamizar recursos para assegurar aos clientes 
condições de bem-estar físico e psicológico, estimulando-os a 
reconhecerem-se como cidadãos de pleno direito, contribuindo para a 
redução da sua dependência funcional e social.  

 



PROBLEMA:  

existe a necessidade nova 

metodologia de intervenção em 

diferentes áreas do 

desenvolvimento cognitivo e da 

relação interpessoal. 

 
Mais de 50% dos clientes apresentam 
graves alterações na funcionalidade 

 

 
Que se traduzem em dificuldades 

acentuadas no processamento sensorial e  
 

 
Que comprometem o seu desenvolvimento 

a nível cognitivo e emocional 
 

O Programa CAO: 
Centro de Atividades Ocupacionais 



Proposta de Resolução 

A solução: a Sala Snoezelen 



Proposta de Resolução 

O QUE É? 
■ Um método terapêutico, originário da Holanda, que 
integra uma seleção especializada de equipamentos e 
materiais, que permitem ajudar os clientes a adaptar as 
suas respostas a estímulos sensoriais, podendo esta 
intervenção ser realizada individualmente ou em grupo 
 
 
■ Esta metodologia de trabalho tem também impactos 
nos utilizadores, ao nível do relaxamento, da 
autorregulação e da libertação de stress, aspetos 
fundamentais para a melhoria da qualidade de vida deste 
tipo de população. 

A solução: uma Sala Snoezelen no CAO 

OBJETIVO 
 

Dotar o Programa CAO de 
recursos especializados, que 
possibilitem uma intervenção 

mais adequada junto da 
população com 

multideficiência, e contribuir 
para o seu desenvolvimento 

global e melhoria da 
qualidade de vida.  

 



Destinatários 

90 clientes do Centro de Atividades Ocupacionais com idades compreendidas 
entre os 16 e os 50 anos de idade,  Ocupacionais, com alterações da 
funcionalidade 



EQUIPA CAO composta por: 

 

Ana Maria Rodrigues - Terapeuta Ocupacional 

Helena Portela - Médica Fisiatra 

Isabel Amaro - Psicóloga 

Mafalda Malveiro - Terapeuta Ocupacional 

Nuno Galrito - T. S. de Educação Especial e Reabilitação 

Impacto do Projeto 

- Melhoria global da intervenção junto de pessoas com multideficiência; 
- Aumento de competências de diferenciação sensorial; 

- Capacitação dos profissionais com 
novas estratégias de intervenção 
junto deste público 
 

Clientes 

Equipa 



■ Alargamento da 
utilização deste espaço por 
clientes de outros 
Programas da Organização, 
como a Intervenção Precoce 
na Infância e Saúde e (Re) 
Habilitação. 

Perspetivas Futuras 



■ Empresa parceira da Fundação 
LIGA desde 2008, nas seguintes 
áreas: 
 
- Inserção profissional de pessoas 
com deficiência 
-Remodelação de espaços 
-Atribuição de Apoios Financeiros 
-Aquisição de Produtos realizados 
pelos Clientes da Fundação para 
Ofertas da empresa  

A parceria REPSOL 

■ Projeto Sala Snoezelen 
 
Investimento de 15 800€ atribuído 
pela Fundação Repsol e pela Repsol 
Portuguesa 
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