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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
Com o ano 2022 à espreita, novembro é o mês escolhido para apre-
sentação do plano de ação e orçamento para o ano seguinte. Estando 
o documento em fase de construção foram ouvidos todos os diretores 
técnicos para a construção dos objetivos e estratégia para o próximo 
ano. Seguimos em frente, cumprindo a nossa missão, procurando que 
todas as pessoas que apoiamos se sintam felizes connosco e con-
quistem uma melhor qualidade de vida. 

Este mês ficará marcado também pelo lançamento da nossa loja so-
cial O Cantinho, com a apresentação da nova caravana no dia 19. Este 
equipamento, adquirido com o apoio do orçamento colaborativo da 
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, servirá de 
loja itinerante para venda dos artigos produzidos nas oficinas dos 
nossos centros. Esperamos poder contar com a visita de todos os 
nossos amigos – pais, associados, colaboradores, voluntários, par-
ceiros e vizinhos da comunidade – para que venham conhecer este 
projeto inovador. 

No âmbito do projeto “Porque Sim”, financiado pelo INR, está a decor-
rer a exposição de fotografias apresentadas pelos nossos clientes no 
Centro Dr. Rui Abrunhosa. Este projeto pretende preparar as pessoas 
envolvidas para a sua autorrepresentação, tendo incidido na reflexão 
sobre os direitos das pessoas com deficiência, plasmados nas foto-
grafias que agora se apresentam. No decorrer do projeto estão a ser 
desenvolvidas ações de formação para pais e demais familiares sobre 
o mesmo tema, estando estas a ser muito bem-sucedidas.

Que esta newsletter, que já vai na 8ª edição, nos aproxime cada vez 
mais! Estamos juntos e juntos faremos a diferença!

Um abraço a todos,
Teresa Guimarães
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ÚLTIMA HORA!

APPnews

A APPACDM do Porto concorre 
com a diversidade criada de forma 
criativa pelo CACI RA!

Concurso  
ao Prémio 
Cartaz – INR

O Prémio Cartaz 3 de Dezembro dis-
tingue o trabalho gráfico que, através 
de um cartaz, sensibilize e mobilize 
a opinião pública para o reconheci-
mento dos direitos das Pessoas com 
Deficiência, celebrado, anualmente, 
no dia 3 de dezembro - Dia Interna-
cional das Pessoas com Deficiência. 
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PARABÉNS!
O nosso cliente Nuno Fernandes, esteve em Itália, no SUDS Open Euro Trigames, e trouxe a medalha de prata na modali-
dade de atletismo!

OBRIGADO pelo donativo Cetelem!

N.08 | NOVEMBRO 2021



APPnews
N.08 | NOVEMBRO 2021

Caramulo MotorFestival Um fantástico autorretra-
to que perpetua a dedica-
ção de uma equipa! –  
Lar Residencial  
Rui Abrunhosa

O dia a dia na nossa APPACDM do Porto

No dia 4 de setembro, a AP-
PACDM do Porto participou 
no MotorFestival, a convite 
da Race for Good. Foi um 
dia muito especial para os 
clientes participantes onde 
partilharam ótimos mo-
mentos de convívio, acom-
panhados pelo padrinho 
André Villas Boas. Na tenda 
da Race for Good foram 
vendidos blocos de notas 
realizados pelos clientes do 
CACI Monte Alegre!
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Os Surfistas da APPACDM do Porto

APPACDM do Porto no Magical Garden

A Nossa Horta

Os nossos residentes na exposição “Magical Garden” no Jardim Botânico do Porto. Foi um ótimo contacto com a botânica e a natureza, numa 
experiência sensorial noturna única, cheia de luz, som e cor. Uma viagem inesquecível “À volta do mundo”, com passagem pelo Egipto, Japão, 
Índia, pela selva e até ao tempo dos dinossauros! A satisfação dos nossos clientes nesta atividade manifestou-se através dos enormes sorrisos!

Na Horta do Britinho situada no CACI IBC fizemos plantação de pencas, grelos, bróco-
los e alface. Os clientes estiveram a colher chuchus e malagueta chupeta!
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Visita ao Cantinho das Aromáticas 

A chegada do Outono ao CACI Antas 

Durante o mês de outubro, o CACI RA e o CACI IBC realizaram visitas ao Cantinho das Aromáticas, em Gaia!
Estas visitas levaram a um donativo de dois tabuleiros de perpétuas prontas a serem plantadas na APPACDM do Porto!
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Tempo de Halloween 

CACI RA 

LR Antas

CACI RA Pousada dos Rouxinóis 

CACI IBC

APPeco

No âmbito da APPeco estamos a pre-
parar um teatro de marionetes com 
5 personagens de animais que se 
encontram em perigo de extinção no 
nosso país: o saramugo, o lince-ibé-
rico, a águia-imperial-ibérica, o abu-
tre-preto e o lobo-ibérico. Já temos 
as personagens prontas, num traba-
lho conjunto de todos os CACI!
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A relação social começa pela observação. Ainda antes de se saber o nome da outra pessoa, frequentemente e de modo natural e incons-
ciente, tecemos uma série de considerações acerca de quem se nos apresenta. Os pormenores são absorvidos rapidamente e o rosto é 
o primeiro local onde pousa o nosso olhar, dado que é o elemento que permite a mais fácil identificação. Acrescenta-se essa informação 
ao catálogo das nossas “fotografias mentais” das pessoas e, junta-se-lhe um nome. À medida que o tempo decorre, nesse primeiro 
contacto, aumentamos o leque de observação para outros elementos. A roupa, os gestos, o modo de falar, as mãos. A imagem mental e 
o nosso julgamento tornam-se mais completos, mas nem por isso mais certos.

Este processo depende da utilização dos sentidos. A “boa” observação requer, pois, “bons” sentidos. Depende também das nossas ca-
pacidades cognitivas, para uma correcta integração e interpretação do que se viu, ouviu, cheirou. E depois de tudo isto, toda essa infor-
mação é tratada e manipulada pela vida. Quer isto dizer que as nossas experiências individuais do passado vão moldar o que pensamos 
acerca da outra pessoa. E isso, se não estivermos atentos, pode-nos levar para a “despersonalização” do outro. Ou seja, “esquece-se” 
o nome e algumas características antes observadas, para se incluir aquela pessoa num grupo mais ou menos abrangente, em que a 
representatividade social funciona por grupo, e não por individuo.

Remetendo estas considerações apenas para a deficiência intelectual (DI), temos assim que podemos incorrer, principalmente, em dois 
grandes riscos: 
1.  Esta pessoa que agora conheço funciona (pensa, sabe, age, vive, fala, etc.), como os demais que são “parecidos com ela”. E este “pa-

recido” torna-se mais evidente quando as pessoas partilham determinadas síndromes que as tornam visualmente… parecidas.
2.  E isto leva-me a pensar que sei falar (comunicar), agir (comportar-me) e saber o que é melhor para ela (ter atitudes e tomar decisões), 

mesmo sem a conhecer.

Se estes riscos são já de evitar num contexto meramente social, muito mais devem estar presentes em quem tem a responsabilidade 
profissional de intervir com as pessoas com DI. E a responsabilidade profissional inclui, especificamente, todos os colaboradores da 
APPACDM do Porto, independentemente das suas funções.

Para além do maior ou menor conhecimento acerca da Planificação Centrada na Pessoa, ou do Modelo da Qualidade de Vida, dois 
grandes vectores da nossa “filosofia de trabalho”, IMPORTA VERDADEIRAMENTE termos o tempo, a disponibilidade e o interesse em 
conhecermos o outro, em igual medida que exigimos que nos conheçam a nós. 

É talvez este mecanismo de “espelho” o caminho mais directo para o respeito pela singularidade, pelos gostos, pelas preferências, ne-
cessidades e sonhos de cada pessoa apoiada.

Rui Duarte
Psicólogo e Diretor Técnico CACI RA 1 e 3

Olhares…
Para além do óbvio

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

O modelo de funcionamento dos CACI foi ajustado às 
novas exigências pós-pandemia, assim como aos re-
quisitos da nova legislação. Cada sala de CACI passa a 
ter um monitor responsável pela sua organização e fun-
cionamento. Assim, a partir de 1 de outubro, os seguin-
tes colaboradores assumiram funções de monitores:

Com o intuito de enriquecer os conhecimentos dos colaboradores da APPACDM do Porto, realizou-se a UFCD 7215 - 
Abordagem Geral Sobre a Pessoa com Deficiência, com a duração de 25 horas, promovida pela entidade formadora Com-
petências. É de salientar as respostas francamente positivas dadas nos questionários de satisfação, o que demonstra a 
qualidade formativa partilhada pelo grupo.

Nome Serviço/Função E-mail

Gonçalo Silva CACI RA goncalosilva@appacdmporto.com

Tiago Costa CACI RA tiagocosta@appacdmporto.com

Elvira Guedes CACI MA elviraguedes@appacdmporto.com

Rafael Silva CACI IBC rafaelsilva@appacdmporto.com

Novos Monitores…

Capacitação - Abordagem Geral Sobre a Pessoa com Deficiência 

Novos Colaboradores

Colaborador Serviço Função Data de Admissão

Jéssica Gomes CeRBE Terapeuta Ocupacional 01-10-2021
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Aniversários – Antiguidade na Organização:

Nome Serviço Antiguidade Data Admissão

Mª Fernanda Santos Lar Residencial 30 anos 15-10-1991

Mª Helena Teixeira CACI 30 anos 01-11-1991

Ricardo Peixoto CACI 30 anos 01-11-1991

Mª Margarida Monteiro Lar Residencial 25 anos 01-10-1996

Rute Fernandes Lar Residencial 25 anos 04-11-1996

Helena Vilar Soares ELI 20 anos 01-09-2001

Esmeraldina Silva CACI 20 anos 01-09-2001

Vânia Almeida CACI 5 anos 03-10-2016

Maria João Gomes Serviço de Gestão de Pessoas 5 anos 16-11-2016


