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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
Neste mês que se completa um ano desde que confinamos pela primei-
ra vez, impõe-se fazermos um balanço deste último ano. Mergulhávamos 
num mundo completamente desconhecido, uma doença nova que apa-
recia sem pedir licença e se multiplicava indiscriminadamente, deixando 
arrasado qualquer um que tinha de se cruzar com ela. Debaixo de todo o 
nervosismo e ansiedade que este vírus provocava, levantou-se uma união 
e solidariedade que revelaram uma APPACDM do Porto mais forte. Foram 
tempos duros, exigentes e incertos, mas a dedicação e entrega de todas 
as equipas para proteger aqueles que nos são confiados, venceu. É tempo 
de estar grato, de agradecer … agradecer a todos os colaboradores que 
se confinaram nos lares com os nossos clientes, agradecer aos colabora-
dores que ficaram cá fora a apoiar quem estava lá dentro, agradecer aos 
colaboradores que organizavam as equipas durante longas horas, agra-
decer aos colaboradores que presentes ou à distância se esforçaram para 
manter as rotinas dentro de alguma normalidade; agradecer aos médicos 
e enfermeiros da Saúde Pública que sempre nos atenderam o telefone, 
7 dias por semana, e que muito empenhadamente nos “levavam ao colo”; 
agradecer aos nossos clientes que estão confinados nos seus lares há 
tanto tempo, que se viram privados de tantas coisas importantes nas 
suas vidas e que, pacientemente, aguardam pela ordem para sair de casa. 
O nosso forte e sentido abraço para todos!

O tempo que se segue ainda é incerto, mas é de esperança! Sonhamos 
com o dia em que nos possamos abraçar todos, mas até lá vamos manter 
esta força que nos tem ajudado a vencer. Juntos fazemos a diferença!

Pela Direção
Teresa Guimarães

news

Covid-19: Início do Plano de  
Vacinação na APPACDM do 
Porto
Agradecemos às equipas das Unidades de Saúde Pública da ACES Porto 
Oriental e Ocidental todo o carinho e atenção com que nos acompanharam 
nestes últimos meses, tão determinantes para a manutenção do bem-es-
tar e saúde dos nossos clientes e colaboradores, que já estão vacinados!
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Divulgação do Serviço de  
Comunicação da APPACDM do Porto
A Comunicação Institucional é responsável pela formação da identidade e imagem positiva 
da APPACDM do Porto, ressaltando perspetivas relacionadas com a missão e a ideologia 
desta organização. A importância da comunicação interna é cada vez mais um dos pilares 
da boa gestão e articulação entre os recursos.
Sendo a APPACDM do Porto uma instituição que ocupa um lugar significativo na região, 
surgiu a necessidade de criar um serviço de comunicação, constituído por duas colabora-
doras, Mariana Vicente e Verónica Meireles.
É de salientar que este serviço de comunicação da APPACDM do Porto só funcionará em 
pleno em estreita articulação com os demais serviços da organização. O trabalho em rede 
deve ser privilegiado num sistema de comunicação que retrata o desempenho de Todos.
Principais funções do serviço: promoção da comunicação interna e externa; APPnews; 
gestão das redes sociais/site e edição de imagem.
A equipa da comunicação só crescerá com a ajuda e a partilha de Todos! 

2.° Aniversário do nosso CAVI
“No passado dia 29 de janeiro, o CAVI da APPACDM do Porto, comemorou o seu segundo 
aniversário através de um Webinar. Poucos anos, poder-se-ia pensar. Todavia, as mais de 
80 pessoas que visitaram o evento, tiveram a oportunidade de constatar que o trabalho tem 
sido intenso e repleto de aprendizagens, nesta nova forma de apoio a pessoas com deficiên-
cia e incapacidade. Destinatários, familiares, assistentes pessoais e equipa técnica deram 
conta das suas experiências e tornaram evidente a importância do projeto, em particular, 
para as pessoas com deficiência intelectual ou com perturbação do espectro do autismo. 
O webinar contou com a ilustre presença do Dr. Humberto Santos, Presidente do Instituto 
Nacional para a Reabilitação.”

APPnews
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Novo Projeto: APPeco

O dia a dia na nossa APPACDM do Porto

Os reis na Pousada
dos Rouxinóis
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O Jantar de Reis no nosso Lar Rui Abrunhosa

Devido à pandemia a hipoterapia 
do CAARPD está suspensa… uma 
fotografia do cavaleiro e o seu es-
cudeiro, para mais tarde recordar!
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As atividades no lar das Antas
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Acompanhamento à distância
‘’Neste momento particular das nossas vidas é essencial mantermos, tanto quanto 
possível, os laços que nos aproximam e que nos fortalecem como pessoas. Nem que 
seja de forma mais distante, nos ambientes que nos fazem sentir seguros.’’
Assim, os CAO’s organizaram um plano de atividades à distância que envolve as fa-
mílias e os clientes da APPACDM do Porto.

“Às 4as feiras o espaço Livros e Leituras, um apoio através 
da plataforma Zoom, leva até aos clientes da APPACDM di-
versas leituras e animação. 

No dia 24 foi a vez do livro A Senhora Alegria e do poema de 
Fernando Pessoa Poemas para Lili.”



Atividades ao ar livre
Semanalmente praticamos exercício físico e ‘’quebramos’’ 
o confinamento de alguns clientes de CAO.

Uma lembrança com carinho
Nos últimos dias, os nossos clientes dos Centros de Atividades Ocu-
pacionais, que se encontram confinados, foram surpreendidos com um 
pedacinho do nosso afeto nas suas casas.
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‘’Na Pousada optamos por re-
ciclar e utilizar o que a Natureza 
nos oferece para partilhar Amor 
e gentileza entre os clientes. Fica 
aqui o registo dos trabalhados 
realizados apenas com elemen-
tos naturais e cartão reciclado.’’

O Dia dos Afetos no Lar Residencial Rui Abrunhosa

E agora… Os Afetos no Lar das Antas
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O Carnaval no Lar Residencial do Cerco … Confinados, mas animados!

O Carnaval
No Lar Residencial Pousada dos Rouxinóis festejou-se 
o Carnaval com muita alegria e boa disposição.
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No nosso Lar Residencial das Antas também houve muita brincadeira neste dia de Carnaval.

Na comemoração do Carnaval no Lar Residencial Rui Abrunhosa, para além da realização prévia das 
máscaras com o tema “Animais Selvagens”, os clientes puderam disfrutar de uma festa com um lanche 
especial, muita música e muita animação.
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“Kit Básico de Doenças Mentais”
A ManifestaMente é uma associação sem fins lucrativos, que se define como 
uma Iniciativa Cidadã pela Saúde Mental e disponibiliza um mini curso em regi-
me de e-learning com o objetivo de dar a conhecer o que há a aprender sobre a 
saúde mental, denominado de “Kit Básico de Doenças Mentais”.

Este curso tem a duração de 1h30, é gratuito e disponibiliza um diploma de par-
ticipação. Tem ainda a possibilidade de realizar o curso a qualquer hora, visto 
que se trata de uma sessão assíncrona.

Participe!




