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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
O início deste segundo trimestre de 2021 ficou marcado com o início do 
plano de desconfinamento, tão desejado por todos. No dia 6 de abril os 
nossos Centros reabriram portas e foi muito bom podermos testemunhar 
a alegria do reencontro dos nossos amigos, cheios de saudades uns dos 
outros e carentes de voltar a algum normal que este desconfinamento 
possa permitir.

Este período também ficou assinalado com a publicação da Portaria 
70/2021 de 26 de março que regulamenta a resposta social do Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) que vem revogar a legisla-
ção do Centro de Atividades Ocupacionais. Assim, a partir de 29 de março 
o CAO passou a ser CACI e teremos agora 18 meses para proceder à ade-
quação desta resposta à nova legislação. 

Trata-se de uma regulamentação que vai ao encontro dos princípios da 
Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
procurando centrar a intervenção na promoção da autonomia, da vida in-
dependente, da qualidade de vida, da valorização pessoal, profissional e da 
inclusão social. 

Será um período exigente, por obrigar a algumas alterações importantes 
na reorganização desta resposta, mas tenho a certeza de que estaremos 
à altura deste desafio, como já provámos saber estar noutras ocasiões. 
Aproveito este meio para desejar a todos muita saúde e que venham tem-
pos mais descontraídos para todos. 

Pela Direção
Teresa Guimarães

news



N.05 | MAIO 2021

André Villas Boas participa no Rali de Vieira
do Minho com as cores da APPACDM do Porto
O nosso padrinho André Villas-Boas e a Race for Good estão de volta aos ralis a favor das causas da APPACDM do Porto. O 
treinador de futebol André Villas-Boas e o seu movimento Race for Good vão juntar forças com a Sports&You, para utilizar 
o desporto motorizado como plataforma de comunicação e promoção de ações de cariz social e humanitário. No fim de 
semana de 18 de abril, André Villas-Boas e José Pedro Fontes, piloto oficial do Citroen Vodafone Team, participaram no 
Rali Vieira do Minho promovendo a Race for Good. A Race for Good, movimento que utiliza o desporto automóvel como 
meio de chamar a atenção às problemáticas sociais levou o seu Citroen C3 Rally2 decorado com as cores da APPACDM 
do Porto no sentido de sensibilizar as pessoas para as dificuldades e desafios que estão inerentes à vida do cidadão com 
deficiência mental. Com esta parceria André Villas Boas, José Pedro Fontes e a Sports&You esperam envolver ainda mais 
gente a favor da nossa causa e que as mesmas contribuam financeiramente com o que possam para ajudar a instituição. 
Esta foi a primeira de muitas iniciativas que a Race for Good e a Sports&you estão a preparar para 2021.

ULTIMAS NOTÍCIAS!

APPnews

O Programa 500 MILES é uma parceria entre a Fundação Manuel Violante 
e a CUF. É um programa que tem como objetivo promover o desenvolvi-
mento de competências de gestão na direção e equipas das organizações 
sociais, potenciando a sua sustentabilidade e impacto.
Com este programa a APPCDM do Porto pretende implementar boas prá-
ticas evoluindo enquanto estrutura social. 
Será um desafio a ser cumprido em 8 meses de capacitação envolvendo 
colaboradores de diversos serviços. 

O Centro de Reabilitação e Bem-Estar passou a ter 
uma nova designação – CeRBE – e um novo logótipo. 
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O dia a dia na nossa APPACDM do Porto

8 de março de 2021 – Dia da Mulher no LR Antas 

Regresso à 
normalidade
com muita
originalidade!
– CACI RA
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A chegada da Primavera à Pousada dos Rouxinóis! 

O Mural que marcou 
o início da Primavera 
no Lar do Cerco
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CACI IBC ainda
mais doce com os
seus chocolates
da Páscoa 

Potenciar a autonomia criando a decoração das mesas de Páscoa do Lar das Antas utilizando cascas de ovos que se 
tornaram em sementeiras.
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A Páscoa animada no LR Rui Abrunhosa
Com o apoio da Animadora Cultural Rita Costa, os clientes realizaram diversas decorações alusivas à Páscoa, recorrendo a 
diferentes materiais e técnicas de expressão plástica. Os clientes elaboraram cestos em feltro que utilizaram para guardar 
as suas amêndoas e ovos de chocolate numa “Caça aos Ovos” realizada no domingo de Páscoa, no espaço interior e ex-
terior da residência, envolvendo, deste modo, todos os clientes. Nesse mesmo dia, para um lanche especial, eles próprios 
confecionaram pizzas. Além disso, previamente, os clientes de RA realizaram postais da Páscoa, que foram entregues aos 
colaboradores da APPACDM do Porto. 

Apesar de longe das famílias biológicas, para os colaboradores e 
clientes deste lar residencial, esta altura festiva não deixou de ser 
passada “em família”, com muita alegria, música, jogos, boa comi-
da e animação!



No dia Mundial da Arte a 15 Abril a nossa artista 
Cândida fez este maravilhoso desenho, cheio de 
cor e alegria! – CACI IBC

LR Antas – Peça de teatro ‘’Um Abraço’’ 
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Hora do conto repleta de surpresas e desafios. Desta vez acolheu a peça de teatro ‘’Um Abraço’’ que foi ensaiada e repre-
sentada pelos clientes do lar das Antas. Primeiro escolheram a história, leram-na, pesquisaram na internet animais diver-
sos, que depois foram pintados e a atribuídos a cada cliente. Os ensaios e a representação foram um sucesso! 



N.05 | MAIO 2021
APPnews

CACI RA 

Carimbos em suporte têxtil no CACI RA 
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“De 22 de janeiro a 5 de abril foram semanas 
de confinamento, mas as pessoas apoia-
das pelo CACI de Monte Alegre não ficaram 
inativas: houve sessões de desenvolvimento 
pessoal e leitura de livros via whatsApp e 
zoom, caminhadas alegres e bem dispostas, 
atividades de criatividade e de estimulação e 
muitas conversas telefónicas. 
Mas a verdadeira boa disposição e ani-
mação foi quando se voltou para o centro: 
dança, conversa, alegria e convívio voltaram 
a fazer parte do dia-a-dia de todos!” 

‘’Enquanto se faz exercício físico, 
apreendem-se novos conceitos 
e porque o apoio da psicologia é 
sempre importante para ajudar a 
organizar as ideias, continuamos 
a trabalhar todas as vertentes no 
CAARPD.’’
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Formação em Ação 

Equipas já em Formação e… Evolução!  
Com o intuito de fortalecer o conhecimento das equipas da APPACDM do Porto, realizou-se a UFCD 3553 - Saúde mental 
na 3.ª idade, com a duração de 25 horas, promovida pela entidade formadora Competências.
Esta formação presente no Catálogo Nacional de Qualificações, teve como principais objetivos:
•  Identificar o conceito e princípios fundamentais relacionados com a deficiência.
•  Identificar as questões relacionados com a saúde mental em geral.
•  Enunciar as noções de psicopatologia da pessoa idosa.
•  Identificar o conceito de inclusão e o papel da família e dos profissionais de apoio familiar na sua promoção.
•  Identificar estratégias psicológicas e afetivas no cuidado de pessoas com deficiência e seu envelhecimento.

Dado o número signifi-
cativo de formandos é 
de enaltecer a adesão a 
mais um desafio lança-
do à grande equipa da 
APPACDM do Porto!

Este foi uma oportuni-
dade abraçada por to-
dos, outras se seguirão 
e encontram-se em pro-
cesso de planificação!

A APPACDM do Porto tem cada vez 
mais apostado na formação dos 
seus colaboradores e equipas como 
forma de promover o seu desenvol-
vimento e dos serviços! No âmbito 
da reorganização interna, a gestão 
da formação da APPACDM do Porto, 
integrou-se no Serviço de Gestão de 
Pessoas. Dando cumprimento a um 
plano de intervenção mais profícuo, 
a equipa reuniu com o objetivo de 
delinear um plano anual de forma-
ção adequado às necessidades dos 
nossos colaboradores. 
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Gestão de Desempenho e Competências
Foi dado o pontapé de saída para a implementação do Sistema de Gestão de Desempenho e Competências na APPACDM 
do Porto! Durante este ano, 2021, a equipa do projeto piloto testará o modelo que foi fruto de um grande trabalho e dedi-
cação por parte do serviço de Gestão de Pessoas e equipa de consultores voluntários Making People Matter. Os principais 
objetivos deste sistema 
passam por acompanhar 
e reconhecer o desempe-
nho, promovendo parale-
lamente o desenvolvimen-
to de competências dos 
colaborador e das equipas 
da APPACDM do Porto. 




