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A Agenda da APPACDM do 
Porto pretende traduzir um 
olhar para a nossa organização
e evidenciar momentos e datas
para mais tarde recordar…

Nota de abertura
Quero falar de equipas! Equipas de voluntários, equipas de colaboradores, equi-
pas de direções técnicas, outras equipas! Falo de coração cheio num momento 
em que o trabalho de equipa tem sido revelador do sucesso que conseguimos 
alcançar quando nos juntamos por um objetivo. 
No mês de junho demos início às reuniões de direções técnicas. Todos os di-
retores técnicos se passam a juntar mensalmente para refletir em conjunto no 
modelo de intervenção, na respetiva monitorização e prestação de contas e no 
sistema de avaliação do impacto gerado pela respetiva intervenção. É também 
um momento de partilha e troca de ideias entre técnicos que procuram a cons-
tante melhoria continua dos seus serviços. E que força tem esta equipa!
Que bom foi testemunhar o arranque dos campos de férias inclusivos 2022! Equi-
pas bem organizadas e coordenadas que com muita tranquilidade e animação 
recebem as crianças e jovens que escolheram passar o mês de julho connosco. 
Recentemente assistimos também a uma grande ação de voluntariado – 210 
voluntários do INEGI, coordenados pela equipa da Briefar e apoiados pela equipa 
de IBC, deram um ar renovado ao nosso Centro Isabel Brito e Cunha. Um dia em 
que o calor imenso não demoveu ninguém e a dedicação e entrega de todos os 
participantes deu nova cor e luz ao nosso centro. Um bem-haja a todos! 
Todos os dias se constroem dinâmicas, atividades e momentos inesquecíveis 
para os nossos clientes com o empenho dos nossos colaboradores, que em 
equipa vão pensando no que é melhor para cada um. Sinto-me privilegiada e 
agradecida por poder testemunhar a alegria com que os nossos clientes são 
recebidos todos os dias nos nossos centros e nas nossas residências! 
Vivam as nossas equipas! Seguimos juntos.

Um abraço a todos,
Teresa Guimarães
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Os jardins sensoriais têm grande influência da cultura 
oriental. 
Atualmente, o objetivo principal destes espaços é a pro-
moção da saúde, seja o envelhecimento saudável e ativo, 
ou a manutenção de capacidades e a reabilitação motora, 
cognitiva e sensorial. O contacto com a natureza e a in-
tegração dos sentidos, hoje em dia pouco estimulados, 
devido à rotina stressante do quotidiano, constitui igual-
mente uma prioridade para estes projetos. 

O nosso Jardim Sensorial já está disponível na nossa 
sede, para bons momentos de diversão, prazer e relaxa-
mento! 
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ÚLTIMA HORA!

T-shirts solidárias 
Zinc-it
A Zinc-it - marca portuguesa de alumínio – juntou-se à 
APPACDM do Porto e tem disponível no site T-shirts solidá-
rias com desenhos estampados que foram criados pelos 
clientes nas oficinas de CACI da APPACDM do Porto.
A compra de cada T-shirt contribui para a manutenção dos 
espaços da APPACDM do Porto. Junte-se a nós nesta causa!  
Obrigado Zinc-it! 

https://loja.zinc-it.eu/product-category/t-shirt-solidaria/

Jardim Sensorial 
APPACDM do Porto
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Os Campos de 
Férias Inclusivos 
da APPACDM 
do Porto já 
começaram!

O livro “Os Planetas de Samu” 

Reabilitação CACI IBC - INEGI

A APPACDM do Porto apoiou o livro “Os 
Planetas de Samu”, da autora Joana 
Cordeiro, tendo-lhe reconhecido impor-
tância social e pedagógica em diferentes 
contextos.
Este livro é inspirado nas vivências da 
autora nos diferentes contextos profis-
sionais, sendo o escolar o mais signi-
ficativo. Esta realidade fez com que se 
inspirasse nas dificuldades sentidas pe-

las crianças ao nível da comunicação e 
interação com os pares, para encontrar 
respostas diferentes para obstáculos 
que vão surgindo. A empatia foi a chave 
para ultrapassar uma grande parte das 
barreiras encontradas, aliada ao conhe-
cimento técnico e experiências prévias.
Pode adquirir o seu livro na sede da AP-
PACDM do Porto com desconto de 20% 
para colaboradores e associados!

Iniciamos o mês de julho com uma 
ação de voluntariado corporativo nas 
nossas instalações que reuniu mais 
de 200 colaboradores da empresa 
INEGI – driving science & innovation. 
De forma a promover e implementar 

projetos de responsabilidade social, 
a INEGI dedicou o seu Dia do Colabo-
rador a viver e participar, ativamente, 
na comunidade, ajudando a APPA-
CDM do Porto. Meteram mãos à obra 
e reabilitaram parte das instalações 

do CACI IBC. Em contrapartida, tive-
ram a oportunidade de participar em 
workshops dinamizados pelos nossos 
colaboradores. Um grande Obrigado 
pelo apoio!
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SURFaddict 
Associação Portuguesa 
de Surf Adaptado

No dia 21 de Maio, um grupo das nossas residências parti-
cipou no evento de convívio, promovido pela SURFaddict - 
Associação Portuguesa de Surf Adaptado, que aconteceu na 
Praia de S. Salvador, em Matosinhos.
O objetivo deste evento visa promover a prática do surf por pes-
soas com deficiência motora, visual e/ou cognitiva. Durante o 
evento, vários surfistas com deficiência demonstraram a moda-
lidade cuja prática esteve aberta a todos os que quisessem ex-
perimentar. Foi um dia muito divertido para os nossos surfistas!

O dia a dia na APPACDM do Porto
Um testemunho: a vida 
independente
“Na origem das ideias de vida inde-
pendente e de inclusão na comuni-
dade estão pessoas com diversida-
de funcional que afirmam o controlo 
sobre a forma como querem viver, 
criando formas de apoio importan-

tes, como a assistência pessoal e 
exigindo que as instalações da co-
munidade estejam de acordo com as 
prerrogativas do desenho universal.
O isolamento e a fragilidade emocio-
nal e financeira são uma realidade 
diária nas suas vidas. Quebrar hábitos 
de dependência, fomentar a autode-
terminação e o empoderamento nas 
pessoas apoiadas são alguns dos 
princípios da minha atuação diária.

Controla a tua vida... a vida indepen-
dente não se esgota e, por isso serás 
sempre apoiada. Ter uma vida inde-
pendente não significa ser indepen-
dente de outras pessoas, mas sim 
ter autonomia individual para a liber-
dade que escolhes.”

Benilde Costa (Assistente Pessoal)



APPnews
N.12 | JULHO 2022

Atividades Socialmente Úteis – Meet Parque

No âmbito das Atividades Socialmen-
te Úteis, o Gonçalo encontra-se atual-
mente a realizar um estágio no bar/
restaurante Meet Parque. Esta ativi-
dade tem como principal objetivo dar 
resposta a expectativas pessoais e 

preparar a pessoa para o trabalho fora 
da instituição, através de experiências 
fora da sua zona de conforto.
Nos últimos dias, alguns colegas do 
Gonçalo deslocaram-se ao seu local 
de trabalho, para o visitar no seu con-

texto profissional e tomarem um cafe-
zinho servido pelo mesmo. 
Obrigado Meet Parque pela oportuni-
dade!

Os nossos residentes participaram na animação “Brinca + Aldoar”, na Escola EB 2/3 Manoel Oliveira, inserida na comemo-
ração do Dia Internacional do Brincar – 28 de maio - promovido pela Associação de Ludotecas do Porto. Foi um evento 
aberto a toda a comunidade, num ambiente de convívio, cor e muita alegria.

Dia Internacional do Brincar
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Visita ao Palácio da Bolsa 
Um grupo do CACI de Rui Abru-
nhosa participou numa visita ao 
Palácio da Bolsa promovida pelo 
guia intérprete Manuel Meneses 
no âmbito do projeto T-Guide. 
Esta atividade teve como ob-
jetivo formar guias com com-
petência e sensibilidade para a 
promoção de visitas acessíveis 
e adaptadas às características 
de todas as pessoas.
Obrigado Manuel Menezes! 

FULL LIFE -  Erasmus+
A partilha de experiências e práticas com os nossos parceiros é sempre muito enriquecedora. No âmbito do projeto FULL 
LIFE, Erasmus+, recebemos a ANARP com um grupo de parceiros europeus.
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O Cantinho na Associação Monte Pedral

Para começar bem o verão, nos dias 4, 5 e 6 de julho abrimos o Cantinho na Associação Monte Pedral e promovemos 
atividades com as pessoas desta instituição. 

A celebração dos Santos Populares 
na APPACDM do Porto
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Pousada dos Rouxinóis... 

Muitos de nós sabemos que existe um Lar que pertence à APPACDM do Porto que se chama Lar Residencial Pousada 
dos Rouxinóis.  Sim, é um nome um pouco peculiar, atribuído pelo Dr. Rui Abrunhosa em 11 de abril de 1983 associando 
a imagem do Rouxinol, que é uma ave pequena e frágil com um canto bonito e encantador às pessoas com deficiência 
intelectual, que mesmo com as suas” fragilidades” e incapacidades conseguem encantar aqueles que os rodeiam.
Inicialmente, a Pousada dos Rouxinóis era uma residência temporária com o objetivo de proporcionar às famílias alguns 
períodos de descanso.
Posteriormente, em setembro de 2011 com a extinção da Residência de Gonçalo Cristóvão procedeu-se à transformação 
da Pousada dos Rouxinóis numa Residência para 15 pessoas (12 lugares permanentes e 3 lugares de estadias temporá-
rias).
Atualmente, devido a vários fatores, existe uma grande procura dos nossos lugares de estadia temporária. Todos os dias 
recebemos vários telefonemas aos quais não conseguimos dar resposta ficando no ar um sentimento de impotência por 
não conseguir ajudar várias famílias que se encontram envelhecidas, cansadas e desgastadas de toda a conjuntura vivida 
nestes últimos dois anos de pandemia.
Aqueles que têm sorte de chegar em primeiro lugar e de conseguir uma estadia, no final, manifestam o seu agradecimento, 
reconhecendo o empenho de toda a equipa que acompanha os seus familiares durante este acolhimento mencionando 
que estes se sentem em casa na Pousada dos Rouxinóis.
Aqui são felizes, mantendo vivo o canto do Rouxinol.

Ana Rita Dias
Diretora Técnica do Lar Residencial Pousada dos Rouxinóis

Olhares…

Colaboradores

As restantes fardas estão a caminho!

Novo Visual nos Lares da APPACDM do Porto!  

226 197 460 · 919 572 410
geral@appacdmporto.com
appacdmporto.com

@appacdmdoporto
/appacdmdoporto
/company/appacdm-do-porto

Sede: Centro Rui Abrunhosa
Travessa da Costibela, 85
4100-186 Porto


