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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…

Neste momento de recomeço de atividades é tempo de desejar a todos
um tempo feliz, tranquilo e com muito sucesso. Se o conseguirmos quem
ficará a ganhar serão certamente os clientes da APPACDM do Porto. Seguimos para este último quadrimestre do ano com algumas conquistas
alcançadas: o prolongamento do projeto piloto do CAVI até maio de 2022;
a aprovação do projeto apresentado à Câmara Municipal do Porto, no
âmbito do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense, que permitirá a
construção de um jardim sensorial na nossa sede; a satisfação das famílias que usufruíram dos campos de férias inclusivos, avaliada em 96%
- deixo aqui o meu agradecimento a toda a equipa que se envolveu neste
projeto, reconhecendo que houve momentos muito difíceis, mas que com
o empenho de todos rapidamente se ultrapassaram.
Aproxima-se também a reta final do nosso Cridem 2020, passando a exposição “Cridem Gallery” para a Biblioteca Municipal de Santo Tirso, onde
estará aberta ao público até novembro. Ficamos muito felizes pelo acolhimento que a Câmara Municipal de Santo Tirso deu a este concurso,
procurando promover a inclusão das pessoas com deficiência intelectual
através da arte plástica.
Reitero os meus votos de bom regresso para todos e desejo de um final
de ano feliz.
Juntos fazemos a diferença!

Um abraço a todos,
Teresa Guimarães
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Última hora…

Um agradecimento especial à Race For Good
e ao Padrinho André Villas-Boas, pelo precioso
contributo para aquisição do baloiço sensorial
já instalado na sede da APPACDM do Porto!

A nova visão da APPACDM do Porto já aplicada
no CACI de Monte Alegre!

Campos de Férias do CeRBE
Uma experiência inovadora repleta de desafios! A felicidade diária das crianças envolvidas e o esforço de
Todos foi relevante para que esta seja uma experiência
a repetir. É de salientar o elevado grau de satisfação
manifestado pelos pais destas crianças e da equipa de
voluntários que participaram no projeto.
Obrigado a Todos!
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Finalmente reabriu o tanque terapêutico da APPACDM
do Porto, voltamos a incluir a hidroterapia nas atividades de CAARPD, uma atividade importantíssima para o
desenvolvimento destas crianças.

O dia a dia na APPACDM
do Porto
APPACDM do Porto no Pedalar Sem Idade
Uma iniciativa que pretende promover uma experiência
única a pessoas com mobilidade reduzida permitindo-lhes passeios pela cidade em bicicletas adaptadas, partilhando as histórias da Invicta.

Visita ao CRIDEM – CACI Antas

Como agosto é tempo de férias, viagens e passeios o CACI Monte Alegre não quis fugir à regra, por isso os nossos clientes passearam diariamente! Visitaram o Centro Português de Fotografia, o Jardim botânico, o
Parque de São Roque…

APPnews
N.07 | SETEMBRO 2021

Sessões de Relation play no CACI IBC

O Relation Play é um método de trabalho inspirado na teoria do movimento humano. É reconhecido como
um método distinto que contribui para
a consciencialização do corpo e do
espaço, do autoconhecimento e da
autoconfiança, promovendo a comunicação e a interação social.

Atividades de Verão do CACI RA
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Espinafres da Horta do Britinho resultaram nuns deliciosos bolinhos – CACI IBC

Clientes do Lar das Antas no
Museu das Marionetas do
Porto - Uma manhã de agosto diferente, com muita alegria à mistura!
Porque é Verão, nada melhor que ir a
banhos refrescantes! - Lar do Cerco

Os fins de semana no LR RA
A construção de um
jogo de bowling com
material reciclado desenvolveu o gosto de
praticar a modalidade.
Este é um jogo bastante inclusivo, que TODOS
conseguem jogar!
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A remodelação coabita no Lar RA, dando uma nova imagem ao espaço. Esta iniciativa reúne o talento dos vários clientes!

A Pousada dos
Rouxinóis foi anfitriã
de um piquenique
para os clientes do
CACI Antas

CAVI
‘’As atividades de apoio em lazer
permitem explorar os interesses
dos destinatários e desenvolver
competências/habilidades a nível
corporal e cognitivo. Nestes casos,
o ato de segurar a caneta e o lápis
de cera para fazer o contorno da
mão permite trabalhar a motricidade fina, que envolve os movimentos
dos braços, mãos e dedos. Uma
atividade simples que possibilitou
a descoberta de que qualquer idade
é ideal para perceber o próprio corpo através do desenho.’’ – Viviane
Mohr, Assistente Pessoal
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Colaboradores

Modelo de Apoio à Vida Independente e
Destinatários com Deficiência Intelectual
ou com Perturbação do Espectro do Autismo
O início de um caminho longo e importante

Desde o primeiro momento percebemos que falar de Vida Independente e Assistência Pessoal para as pessoas com deficiência intelectual e incapacidade seria um enorme desafio. O direito à diversidade pressupõe o apoio de forma diferenciada de acordo com as
necessidades e características individuais.
Assim, quando falamos de deficiência intelectual pretende-se que a Assistência Pessoal potencie e desenvolva competências no destinatário. Por exemplo, na atividade de apoio às deslocações podemos falar de treino de autonomia nos transportes e não apenas de
acompanhamento na deslocação.
Por isso, um dos grandes desafios é garantir aos nossos destinatários o direito à expressão das suas vontades, necessidades, desejos
e sonhos que na maioria das vezes é mediada pelos seus representantes legais ou significativos. Há ainda um longo percurso a fazer no
sentido do empoderamento e da promoção da sua autonomia, essenciais à tomada de decisão e da autorrepresentação.
Por esta razão, nos Planos Individualizados de Assistência Pessoal (PIAPs) pensados para os destinatários com deficiência intelectual ou
perturbação no espetro do autismo, existe uma predominância das atividades de apoio à participação e cidadania e das atividades de apoio
à tomada de decisão.
É de salientar ainda, que o maior desafio é a perceção generalizada de que a Vida Independente não é possível para estes cidadãos, deparando-nos com muitas angústias e receios no que concerne ao futuro. Este foi um dos maiores constrangimentos que encontramos
no início do nosso projeto, visto que, a resposta institucional continua a ser opção mais securizante para os familiares.
Em conclusão, a Assistência Pessoal é um projeto piloto integrado no Modelo de Apoio à Vida independente, assumindo-se como uma
resposta inovadora ainda em processo de reflexão para a definição de um modelo definitivo. É essencial que este Modelo se assuma
como resposta igualmente securizante para as famílias. Para que isso aconteça impõe-se a definição de um Modelo de Apoio à Vida
Independente que seja abrangente e assente em reformas nas Politicas Sociais da Educação, Saúde, Habitação e Sistema Jurídico que
tenham em conta as especificidades das pessoas com deficiência intelectual ou com Perturbação do espetro do autismo.
Eugénia Machado
Assistente Social
Equipa Técnica CAVI
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Capacitação Interna
29-09-2021 às 09h30 – Ação de Sensibilização SGQ
O novo organograma, mapa de processos do SGQ e plano de ação do SGQ, já aprovados. Com o objetivo de
divulgar e esclarecer o conteúdo destes documentos realizar-se-á uma ação de sensibilização temática dirigida
a todos os responsáveis de serviço.
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MAPA DE PROCESSOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DA APPACDM DO PORTO
Gestão
Direção Geral
Serviços de Apoio à Gestão
Processos de Gestão (PG)
PG.O1
Gestão e Melhoria
• DP GT • DP SIC • DP PAR
•DP DOC •DP NC •DP AQ

PG.O2
Gestão de Pessoas
• DP GP

PG.O3
Gestão Financeira
• DP GF
• DP SAF

PG.O4
Comunicação
• DP COM

Apoios Sociais
Processos Operacionais (PO)
PO.01

PO.02

CACI
• DP CACI

LR
• DP LR

PO.03
CAARPD
• DP CAARPD

PO.04
CeRBE
• DP CeRBE

PO.05
CAVI
• DP CAVI

PO . I P
• DP IP

Serviços de Suporte
Processos de Suporte (PS)
PS.O1
Logística
• DP CO
•DP TR
• DP QF
•DP HLA

PS.O2
Manutenção
• DP EI
• DP FR

PS.O3
Informática
• DP INF

Aprovado a 02.08.2021
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