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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
Dando continuidade à APPnews, pretende-se registar os momentos 
ilustrativos da QUALIDADE dos serviços prestados na APPACDM do 
Porto.
A pandemia COVID-19 tem condicionado os contactos, mas reforçou 
o trabalho em EQUIPA que se desenvolve diariamente nos corredores 
desta instituição que há mais de 50 anos transforma vidas!

A Direção

Prémios
1.° lugar no concurso “Chapéus a Gosto” promovido pelo Centro Social 
e Paroquial de Alfena. 

CAO – Rui Abrunhosa, 7 de setembro de 2020
A Direção
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CAVI – Centro de Apoio à Vida
Independente
Numa altura em que entramos no último ano de projeto do CAVI, tor-
na-se evidente que a vida de alguns dos nossos destinatários já se al-
terou consideravelmente. O Bruno é um desses exemplos! Depois de 
utilizar o nosso apoio para a concretização de objetivos e sonhos pes-
soais, como por exemplo, fazer artes visuais e performativas, está agora 
numa nova fase: a de ter uma profissão. Ser jardineiro na cidade do 
Porto agrada-lhe e é uma oportunidade que, com certeza, não deixará 
escapar.  Também para promover esse sucesso continua a ter assistên-
cia pessoal para acompanhar o trabalho e ajudar a lidar com algumas 
situações que lhe causam ansiedade. 

Se encontrarem flores com perfume a Vida Independente, pela nossa 
cidade, foi o Bruno que as regou!

MURAL – “O essencial é
invisível aos olhos. Só se
vê bem com o coração.”
Tal como Antoine de Saint-Exupéry reforça no livro “O Princi-
pezinho” devemos valorizar o interior das pessoas em detri-
mento das superficialidades do quotidiano. Esta mensagem 
surge reforçada com o trabalho realizado com os utentes da 
Residência Dr. Rui Abrunhosa, em setembro, numa das pare-
des exteriores da residência. 

O “retrato” do grupo no MURAL emoldura a IDENTIDADE tão 
especial dos seus autores.

APPnews
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Desconfinamento…
Após longo período de confinamento, o ar livre trouxe aos residentes de 
Lar Residencial do Cerco e Lar Residencial das Antas praia, passeios, 
natureza, convívio, piqueniques, muita tranquilidade e diversão... 
Sempre com a máxima segurança!
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1. O Banco BPI respondeu, gentilmente, à 
solicitação da APPACDM do Porto finan-
ciando quatro computadores portáteis e 
quatro Smart TVs que serão instalados 
nos Lares Residenciais da nossa insti-
tuição. Este donativo servirá para melho-
rar o ambiente de confinamento exigido 
pela pandemia, para além de facilitar a 
comunicação com as famílias.  
Obrigado, BPI! 

2. Candidatamo-nos a uma Parceria com o 
IEFP, no âmbito da Medida de Apoio ao Refor-
ço de Emergência de Equipamentos Sociais e 
de Saúde (MAREES), uma medida temporária 
e excecional, que consiste no apoio à realiza-
ção de trabalho socialmente necessário, para 
assegurar a capacidade de resposta das ins-
tituições públicas e do setor solidário com 
atividade na área social e da saúde, durante 
a pandemia da doença COVID-19.

Testemunhos da boa disposição reinante no CAO de Monte Alegre, no passeio à Quinta do Covelo.

ÚLTIMA
HORA…
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Às equipas que se mostram unidas e garantem a
continuidade do apoio às pessoas com deficiência

e às famílias que nos procuram! 

 ÀQUELES QUE FAZEM DA SUA PROFISSÃO UMA MISSÃO! 

OBRIGADO!

É bom contar com toda a equipa da APPACDM do Porto unida
nesta fase difícil para todos! 

#SomosAPPACDMPorto
#VamosTodosFicarBem




