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

Avançamos pelo mês de maio, quase a entrar no Verão, com um sabor agridoce. Felizes por estarmos juntos e por tantas atividades
que nos têm trazido momentos de alegre convívio, mas preocupados
com esta possível sexta vaga que avança rapidamente sobre o nosso país. Queremos acreditar que este avanço não vai de novo tomar
conta das nossas vidas!
Encerram-se capítulos e abrem-se outros e neste desenrolar de
acontecimentos a entrega das nossas equipas tem feito nascer uma
renovada dinâmica, que muito me orgulho de testemunhar.
Hoje estou feliz por fazer parte desta APPACDM do Porto e pelos capítulos que, juntamente com os 180 colaboradores, escrevemos na
nossa história. Seguimos juntos!

Um abraço a todos,
Teresa Guimarães
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Rui de Seixas
Abrunhosa Vasconcelos

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Senhor Dr. Rui Abrunhosa, que durante muitos anos fez parte dos
órgãos sociais da APPACDM e foi um dos responsáveis pela
abertura da delegação do Porto em 1969.
O nosso sentido reconhecimento para com este associado que
tanto deu a esta causa e que ajudou a construir esta APPACDM
do Porto. O nosso edifício sede foi batizado com o seu nome
como forma de perpetuar a nossa gratidão pelo trabalho que
desenvolveu junto de nós. Descanse em paz.

ÚLTIMA HORA!

Ainda não
preencheu a
sua declaração
de IRS?
Não se esqueça de consignar! Ajude a sua
APPACDM do Porto, em apenas 10 segundos e sem
qualquer custo acrescido, uma vez que o valor já
foi pago ao Estado e não interfere com o acerto!
No portal das finanças, em entidade a consignar,
selecione a APPACDM do Porto, escolhendo o NIF
504 646 842.
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Pequeno-almoço Inclusivo

No passado dia 31 de Março, em parceria com a Somos
Nós e com o apoio de algumas entidades e parceiros,
nomeadamente um grupo de alunos da Pós-graduação
em desenvolvimento comunitário da UCP, realizou-se um
Pequeno-almoço Inclusivo em que os convidados foram
empresários do norte. O pequeno-almoço foi servido pelos
clientes da Somos Nós e da APPACDM do Porto e a adesão
dos convidados foi fantástica.
Pretendeu-se sensibilizar os empresários para a importância da contratação de pessoas com deficiência intelectual
nas suas empresas, apresentando-se as diferentes moda-

lidades de contratação ou integração. Tivemos testemunhos de clientes que já trabalham em empresas e de empresários que já têm pessoas com deficiência intelectual
nas suas equipas. Foi um excelente momento de convívio
e reflexão. Estiveram presentes alguns órgãos sociais que
nos ajudaram a divulgar a iniciativa. Daqui esperamos que
saiam boas parcerias pelo bem das pessoas que apoiamos
e que querem ter esta oportunidade.
Deixamos aqui o convite para assistir ao vídeo promocional
desta iniciativa na nossa página do youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=DszL6eHkQTQ

Corrida dos Reis

O antigo Grande Prémio dos Reis, agora denominado Grande
Prémio de Matosinhos, é uma prova de atletismo em estrada
com quase três décadas, sendo destinada a jovens atletas
com deficiência intelectual e do desporto escolar, oriundos
de várias zonas do país.

Este evento realizou-se no passado dia 19 de março, onde
participaram clientes da APPACDM do Porto. Tiago Rodrigues, Nuno Fernandes e Cristina Soares foram medalhados com o primeiro lugar nas diversas categorias!
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Cridem’22
Ao longo do mês de abril rececionamos
obras de instituições de todo o país
para a 17ª edição do concurso Cridem.
Algumas vieram pela mão dos próprios
artistas. A adesão foi fantástica!
É com grande satisfação que lançamos
mais uma edição deste Concurso Nacional de Obras de Expressão Plástica
de pessoas com deficiência intelectual,
só possível porque temos o apoio das
Fundações Manuel António da Mota e
Montepio, que com grande entusiasmo,
promovem connosco esta iniciativa. O
curador Rui Mateus e a sua empresa
Letras Encantadas serão mais uma vez
os dinamizadores deste concurso.

Parcerias com a comunidade!
O Miguel, do CACI Monte Alegre, está a realizar um estágio na Mercearia Doce Coração. Tem sido uma experiência enriquecedora de crescimento das suas competências pessoais e profissionais.
Obrigado Mercearia Doce Coração pelo acolhimento do nosso Miguel

Lar das Antas – 7 km de caminhada
Museu da imprensa < > Casa branca de Gramido (ida e volta)
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CAARPD

Dia Mundial da Síndrome de
Down no Alameda Shop & Spot
A APPACDM do Porto foi convidada pelo Alameda Shop & Spot, para participar na ação alusiva ao Dia Mundial da Síndrome de Down. Este evento
decorreu com a presença de alguns dos nossos clientes, que fizeram toda a
diferença. Apresentaram e venderam produtos da nossa loja Social “O Cantinho”, que esteve também muito bem apresentada e representada!

‘’Uma sessão de psicologia de
CAARPD onde a criatividade impera. A sessão só pode correr bem...
conversar enquanto se está ocupado com algo que gostamos torna-se muito mais fácil!’’

CACI Isabel Brito
e Cunha
O Cantinho esteve no CACI Isabel Brito e Cunha
aberto ao público para as vendas da Páscoa!

CACI Antas
Preparação das sobremesas para o almoço comemorativo da
Páscoa no CACI Antas.
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Pousada dos Rouxinóis
No fim de semana da Páscoa os clientes da Pousada dos Rouxinóis estiveram a limpar e a organizar o jardim de casa com o objetivo de preparar o local ideal para o jogo da caça aos ovos.

Lar do Cerco

CACI RA

No Lar do Cerco aconteceu a comemoração dos 68 anos do nosso querido Heitor!

Pintar é uma forma de expressão que permite experiências sensoriais
com meios novos e diferentes.”
Os clientes do CACI RA adoraram misturar cores, utilizando diferentes
materiais. Os papéis de embrulho utilizados como suporte tornam-se
telas, resultando em verdadeiras obras de arte!
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Colaboradores
Olhares…
DESAFIOS…
Trabalhar com pessoas especiais…
É trabalhar sonhos e emoções que todos os dias nos batem à
porta e nos põem à prova.
Habitualmente sentimos centenas de emoções diárias. Elas
organizam-se, desorganizam-se e reorganizam-se num processo contínuo inevitável.
Tentamos estimular comportamentos, preencher sonhos e
proporcionar uma melhor qualidade de vida.
Sim, este é o nosso desafio…
Obrigada a todas as pessoas apoiadas que nos deixam fazer
parte da sua vida!
Esmeraldina Silva
Psicóloga e Diretora Técnica CACI IBC

2.ª fase Piloto: Sistema de Gestão de Desempenho
Para dar inicio à segunda fase do
projeto piloto do sistema de Gestão
de Desempenho, a equipa de Gestão
de Pessoas terminou em abril o ciclo de formação e sensibilização a
47 colaboradores.
Agradecemos a toda a equipa que
aceitou o desafio ao participar neste
projeto piloto!
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Welcome Day… em breve!
O Welcome Day é um dia destinado aos novos colaboradores da APPACDM do Porto que tem como objetivo uma
maior integração dos mesmos, ouvindo-os pela partilha
das suas experiências, até ao momento, e, por outro lado,
promover esclarecimentos sobre o que ainda falta saber!

WELCOME
DAY

Todos os dias pretendemos que os nossos profissionais
sejam empenhados, comprometidos e que ‘’vistam a camisola’’, acreditamos que para isso é importante relembrar
a missão, visão e valores da APPACDM do Porto, quais os
serviços e processos internos.
Este será mais um momento que potencia a partilha e o
envolvimento dos nossos colaboradores e serviços, conduzindo a uma melhoria contínua!

Ação de Sensibilização – Gentopia
No passado dia 26 de abril, recebemos a Gentopia - Associação para a Diversidade e Igualdade de Género para
uma reflexão e capacitação. A Gentopia veio sensibilizar
os nossos profissionais para a diversidade das experiências humanas abordando as questões e identidades LGB-

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

TI na sua interseção com a diversidade funcional.
Foi uma aprendizagem intensa, em que todos saímos
com uma sensação de missão para uma sociedade mais
afirmativa e inclusiva!

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

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

