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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

 

Através do presente relatório de gestão, a Direção da Eu Cãosigo, vem na Assembleia-Geral, dar 

conhecimento ao Conselho Fiscal e cooperantes presentes, da atividade desenvolvida pela nossa 

Cooperativa no ano de 2021 

 

1 – História da Eu Cãosigo 

 

A Eu Cãosigo é uma cooperativa sem fins lucrativos, que cria, promove e executar Programas de 

Intervenções Assistidas por Animais, onde a inclusão dos animais funciona como agente motivador, 

para promover a saúde física e emocional dos grupos mais vulneráveis da nossa sociedade, 

nomeadamente Crianças, Adolescentes, Idosos e Indivíduos com dificuldades físicas, intelectuais, 

emocionais ou psicológicas, criando momentos mágicos de empatia entre pessoas e animais e 

proporcionando uma experiência maravilhosa e inesquecível para todos os intervenientes. 

 

A nossa Missão é promover a inclusão, respeito, qualidade de vida e bem-estar físico e emocional da 

pessoa, através do vínculo com o cão. 

 

Temos como Visão ser uma organização de referência na área das intervenções assistidas por cães, 

com a valorização de pessoas e animais. 

 

E os nosso Valores são R.E.A.I.S. - Respeito, Ética, Altruísmo, Inclusão, Solidariedade. 

 

A Eu Cãosigo foi fundada em outubro de 2018. Obteve o estatuto de Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) em dezembro de 2018. 

 

Em 2019 solicitamos à Autoridade Tributária e Aduaneira a possibilidade de ingressar na lista de 

entidades autorizadas para a consignação do IRS. O ano de 2021 foi o primeiro ano onde foi possível 

consignar o IRS à nossa Cooperativa, relativo ao ano de 2020. 

  

 

2 – Atividade da Cooperativa 

 

Para 2021, destacam-se as principais atividades desenvolvidas: 

 

2.1. – Crescer Cãofiante  

 

O Programa Crescer Cãofiante consiste na implementação dum conjunto de intervenções assistidas 

por cães, para crianças do 1º ciclo. da EB1 Alto do Moinho, pertencente ao Agrupamento de Escolas 

Almeida Garrett, para responder à necessidade de combater o insucesso e abandono escolar, numa 

ótica de integração social. 

 

Este programa pretende promover o reforço educativo, junto de 100 crianças, que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social e foi realizado em parceria com a Cooperactiva - Cooperativa de 

Desenvolvimento Social e um dos vencedores do prémio Caixa Social 2020 da CGD. 

 

O arranque das atividades estava previsto para março de 2020, mas em virtude da situação de 

pandemia, o seu início só viria a ocorrer no ano letivo de 2020/2021. 
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Os objetivos gerais:  

1) Reduzir o insucesso e abandono escolar,  

2) Potenciar atitudes positivas em relação à escola,  

3) Promover a integração social.  

 

Os objetivos específicos:  

1.1) Aumentar o número de crianças com aproveitamento escolar,  

1.2) Aumentar as competências escolares,  

1.3) Reduzir o abandono escolar;  

2.1) Aumentar o interesse e motivação para o estudo e escola,  

2.2) Reduzir o absentismo;  

3.1) Aumentar a autoestima,  

3.2) Reduzir sentimento de discriminação social,  

3.3) Reduzir conflitos 

 

O programa Crescer Cãofiante pretendeu potenciar o desenvolvimento social, emocional e educativo 

dos alunos, contribuindo para a sua participação ativa nas atividades escolares, consequente 
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socialização entre pares, melhorar as competências de comunicação e aumentar as atitudes positivas 

em relação à escola e as emoções positivas relacionadas com a aprendizagem. 

 

No decurso das atividades durante o ano letivo verificou-se: 

• Aumento da motivação para a leitura e desempenho das atividades escolares; 

• Participação ativa por parte dos alunos, nas atividades propostas ao longo das sessões 

• Aumento da autoconfiança nas interações com os cães - todas as crianças que no início do 

programa tinham medo de cães, ultrapassaram o medo e conseguiram interagir com os 

animais 

• Um aumento do sentimento boa disposição geral – não só entre alunos, mas também pelos 

docentes e restantes funcionários da escola  

• Uma aprendizagem por parte dos alunos para a compreensão da comunicação animal, 

através da observação e da abordagem de temas relacionados com o bem-estar animal, que 

se refletiu num cuidado e respeito por parte dos alunos, para as necessidades dos cães 

participantes (e cães no geral) 

• Desenvolvimento de um sentimento de pertença pelos cães da Eu Cãosigo, que se tornaram 

os “cães da escola” 

 

Testemunho Coordenadora da Escola do Alto do Moinho: 

“Foi com muita satisfação que a EB1/JI do Alto do Moinho respondeu aos desafios 

lançados pelo Programa Crescer Cãofiante. 

A presença assídua de novas pessoas e dos seus queridos cães tornaram a escola num 

espaço ainda mais familiar e acolhedor. Houve um espírito de grupo e de pertença que foi 

impossível disfarçar e cada minuto do Programa foi aproveitado ao máximo. 

Orgulho-me da forma como as crianças, docentes, assistentes operacionais, técnicos e 

encarregados de educação acarinharam este Programa. Devo também enaltecer a 

simpatia e a dedicação das equipas de trabalho refletidas, naturalmente, nos resultados 

que foram conseguidos. 

As vivências e as aprendizagens promovidas pelo Programa foram uma mais-valia no 

percurso escolar de cada um dos nossos alunos e, por isso, seria muito importante que 

esta caminhada “cãotinuasse” no próximo ano letivo. 

Muito obrigada pela oportunidade e até breve!” 

 

No âmbito do projeto Moradas Coletivas, financiado pelo Programa Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS) foi celebrado contrato de prestação de Serviços com a 

Cooperactiva – Cooperativa de Desenvolvimento Social, CRL para a realização de 80 

sessões do Cão de Biblioteca e 48 Sessões do Cão no Bairro, a decorrerem entre o período 

de 2021 e 2023. 

 

Assim, durante 2021 realizaram-se as seguintes atividades: 
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2.2 – Cão de Biblioteca – EB Artur Bual e EB Alto do Moinho 

Foram realizadas 30 sessões na EB Artur Bual e 11 Sessões na EB Alto do Moinho, com o 

objetivo de promover as competências de leitura a crianças dos Bairros 

 

2.3 - Cão de Bairro 

Durante os meses de Julho a Setembro, foram desenvolvidas atividades diretamente nos 

Bairros do Zambujal e Casal do Silva, nas instalações da Cooperactiva. Para além de 

atividades direcionadas para as crianças, forma também realizadas atividades para a família 

que contaram com a participação de um dos progenitores. 

 

Outras Atividades Pontuais 

 

SuperaCão 

 

Em 2021 iniciámos sessões de terapia para tratamento da cinofobia. Em virtude da pandemia 

e respetivas restrições, estas sessões foram realizadas individualmente.  

 

No ano de 2021, tivemos 12 contactos relativos a este programa, com 3 utentes a realizar um 

total de 16 sessões. 

 

Estas sessões foram realizadas por uma psicóloga e uma equipa Eu Cãosigo. 

 

 

Centro Social e Paroquial do Campo Grande – Na sequência de contacto desta instituição 

que também participou no Programa Miles, relizámos 4 Sessões de Atividades Assistidas por 

Cães - 2 Sessões com população Sénior e 2 Sessões com Crianças e Jovens – mês de 

agosto 

 

SPEM – Fomos contactados para realizar um 1 Sessão de Atividades Assistidas por Cães, 

alusiva à celebração do dia do animal em outubro. 

 

 

Outros acontecimentos relevantes: 

 

Concursos 

Durante o ano de 2021 concorremos aos concursos Mais Ajuda LIDL, BPI Infância e BPI 

Séniores, não tendo sido apurados. 

 

Formação 

O Programa Miles, da Fundação Manuel Violante (iniciado em setembro 2020) teve a sua 

continuação durante 2021 e decorreu até setembro de 2021.  

 

Foi uma oportunidade de percorrer as diferentes áreas de uma organização do setor social 

permitindo uma partilha de experiências entre diferentes instituições. 
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Recursos Humanos 

 

Em dezembro de 2020, ingressou para um estágio de 9 meses na Eu Cãosigo, uma  estagiária 

com formação na área da Animação Social para apoiar o projeto Crescer Cãofiante e a área 

de Marketing e Comunicação. 

 

No projeto Crescer Cãofiante - A sua atuação foi muito importante no diálogo entre equipas 

da Eu Cãosigo, Cooperactiva e EB do Alto do Moinho, bem como na preparação e sugestão 

de dinâmicas e atividades. 

 

Foi também capaz de dinamizar as redes sociais da Eu Cãosigo – Facebook, Instagram e 

Youtube, com publicações regulares no Facebook e Instagram e criar conteúdo para o 

Youtube. 

 

A partir do mês de setembro de 2021, o estágio foi suspenso por motivos de baixa médica 

por gravidez de risco clínico.  

 

Sede 

Em janeiro de 2021 foi possível cancelar o arrendamento do espaço que tínhamos como sede 

e passar novamente para a solução de domiciliação de morada da sede, na Amadora Inova, 

reduzindo assim os custos fixos anuais. 

 

3 – Resultados 

 

No ano de 2021, o Resultado do Exercício foi de €41,57.  

 

 

4 – Factos Relevantes Ocorridos Após o Termo do Exercício  

 

Não o ocorrem acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e /ou divulgação 

nas contas do exercício.  

 

5 – Proposta de Aplicação de Resultados 

 

A Direção propõe que o Resultado Positivo do Exercício, de €41,57 transite para o ano 

seguinte. 

 

6- Agradecimentos  

 

A Direção agradece a todos os colaboradores, cooperantes, parceiros e demais entidades 

individuais e empresariais que se relacionaram com a Eu Cãosigo, cuja colaboração, 

incentivo e apoio permitiram dar continuidade à nossa missão e desenvolver um trabalho de 

qualidade, valorizando Pessoas e Animais. 
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Amadora, 24 de março de 2021 

 

 

A Direção 

Margarida Fonseca 

 

 

 
























