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Agradecimentos 

 

A Direção da APPACDM Aveiro vem antes de mais agradecer toda a colaboração dos técnicos da 

instituição, que trabalham diariamente com os nossos utentes. É sem dúvida o vosso esforço que 

permite manter a instituição a funcionar plenamente como tem funcionado até à presente data. 

Gostaríamos ainda de expressar uma palavra de apreço aos nossos associados, e a todos os amigos 

da instituição que sempre nos apoiaram ao longo deste ano de 2017. Fazemos votos que continuem 

a apoiar-nos nos próximos tempos. 

 

 

Azurva, 10 de Março de 2018. 

 

 

A Direção 
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1 Introdução 

 

A Direção em observância dos preceitos normativos legais, vem apresentar o RELATÓRIO E 

CONTAS, no qual presta informação aos Associados e a todos aqueles que possuem relações 

operacionais e institucionais com a Associação, os aspetos mais relevantes relacionados com a 

atividade desenvolvida, no exercício de 2017. 

A APPACDM no ano de 2017 continuou com os mesmos Órgãos Sociais e Direção em relação a 

2016. 

O pedido de Socorro efetuado à Segurança Social chegou no ano de 2017, e permitiu pagar os 

subsídios de férias em atraso aos funcionários já há 4 anos. A situação financeira da instituição 

melhorou significativamente com este subsídio, e com todos os esforços realizados na otimização de 

custos de funcionamento da instituição. 

No dia 20 de Abril sofremos um assalto à instituição, pessoas sem escrúpulos entraram 

ilicitamente nas instalações da APPACDM. Para além do que furtaram, deixaram um rasto de 

vandalismo inqualificável. Foram subtraídos talheres, alimentos, máquinas agrícolas, televisão, 

instrumentos musicais. Ficaram vários milhares de euros de prejuízo, para repor os artigos furtados e 

reparar os danos. 

Este ano foi marcado ainda por outro infeliz acontecimento, faleceu o Presidente da 

Assembleia Geral, Eng. Vítor José Pedroso da Silva, vítima de doença prolongada, com grande pesar 

nosso, pois já nos acompanhava desde a fundação da instituição, e ao qual gostaríamos de prestar 

aqui uma última homenagem por tudo que nos proporcionou ao longo de tantos anos. 

Outros acontecimentos importantes em 2017 foram as Ações Solidárias e de Divulgação à 

sociedade civil da instituição levadas a cabo: o Almoço Solidário este ano no Solar das Estátuas; o 

Passeio Motard Solidário à Serra de São Macário, em São Pedro do Sul; o Espetáculo Solidário na UA; 

e ainda a Exposição “Três décadas da APPACDM Aveiro” realizada ainda no âmbito das 

Comemorações dos 30 Anos da APPACDM Aveiro, com exposição de trabalhos dos utentes no Museu 

de Aveiro Santa Joana. 
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2 A Organização da APPACDM de Aveiro 

A APPACDM de Aveiro é uma IPSS, constituída por 3 Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) 

e 3 Lares Residenciais, um em Santiago, outro em São Bernardo, e outro na Costa do Valado. 

O CAO acompanhou este ano 60 utentes, e funcionou com 25 colaboradores distribuídos pelas 

seguintes categorias profissionais: Diretora Técnica, Psicóloga, Técnicos Superiores de Serviço Social, 

Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação Psicomotora, Fisioterapeuta, Técnica Superior 

de Animação Sócio-cultural; Monitores, Ajudantes de Ação Educativa, Escriturária, Despenseira, 

Cozinheiras, Motoristas e Auxiliares de Serviço Geral. 

A Formação Profissional acompanhou 10 formandos e teve como colaboradores a tempo 

inteiro: 1 monitora e 1 Psicóloga. 

Os Lares alojaram 38 utentes, 9 em Santiago, 10 em São Bernardo e 19 na Costa do Valado. 

Deram apoio aos Lares um total de 34 funcionários, sendo 14 a tempo parcial e 20 a tempo inteiro, 

incluindo: Diretor Técnico Lar, Encarregada de Lar, Psicólogo, Técnico Serviço Social, Fisioterapeuta, 

Ajudante Ação Direta, Animadora Sociocultural, Auxiliar de Serviços Gerais, Contabilista, Escriturário, 

Despenseira, e Cozinheira. 

A APPACDM, conta ainda com o apoio de TOC, Médico, Enfermeira e Jurista que, em regime de 

avença, parcialmente afetos à resposta de Lar Residencial, CAO, e gestão da Instituição. 

 

 
 
 

  
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) Lar Residencial de Santiago 

 

  
Lar Residencial de São Bernardo Lar Residencial da Costa do Valado 
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2.1 Órgãos Sociais 

Em 2017 os Órgãos Sociais apresentaram a mesma constituição de 2016, que foi: 

 

DIREÇÂO 

Presidente: Eng. José Pedro Fernandes 

Vice-Presidente: Enf. Fernando Cardoso 

Tesoureira: Dra Mª João Santos 

Secretaria: D. Maria José Carvalho 

Vogal: Ed. Emília Figueiredo 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: Eng. Vítor José Pedroso da Silva 

1º Secretário: Carlos Alberto Pereira Ferrão 

1º Secretário: Ed. Maria da Graça Santos Cardoso 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: António José da Rocha Dias 

Vogal: Hernâni Maria Avó Amaral 

Vogal: Silvestre Pinto Marques da Cunha 

 

A Direção reuniu quinzenal ou mensalmente para tomar conhecimento dos problemas que vão 

surgindo e deliberar soluções para os resolver, e planear novas estratégias para melhorar os serviços 

de apoio aos utentes. 

A Assembleia Geral reuniu 2 vezes: a primeira a 30/3/2017 para apreciar o Balanço e Relatório 

de Contas de 2016 e substituir o Vogal do Conselho Fiscal, Sr. Hernani Amaral, pela 2ª Suplente, Dra 

Lilia Rosmaninho, bem como o parecer do Conselho Fiscal de 14/03/2017; e a segunda em 

27/11/2017 para aprovação do orçamento e do programa de ação para 2018, bem como o parecer 

do Conselho Fiscal de 10/11/2017. 

O Conselho Fiscal reuniu em Março e Novembro para emitir Parecer sobre o Balanço e 

Relatório de Contas de 2016 e Parecer sobre o programa de ação e orçamento de 2018. 
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2.2 Centro de Atividades Ocupacional 

 
O Centro de Atividades Ocupacional ou CAO é, por definição, uma estrutura de apoio a 

pessoas com idade superior a 18 anos, portadores de deficiência severa ou profunda ou cujas 

capacidades não lhes permitem a integração profissional. Neste sentido, tem essencialmente fins 

terapêuticos e de bem-estar, com os quais se pretende assegurar condições de equilíbrio físico e 

psicológico. Sempre que possível são desenvolvidas tarefas simples, de carácter produtivo, 

apelidadas de Atividades Socialmente Úteis (ASU), eventualmente desenvolvidas no exterior da 

Associação.  

Tem como objectivos:  

a) Estimular e facilitar o desenvolvimento possível das capacidades remanescentes das pessoas 

com deficiência grave;  

b) Facilitar a sua integração social;  

c) Facilitar, sempre que possível, o seu encaminhamento para programas de integração sócio-

profissional. 

De acordo com o nível etário, as competências e expectativas expressas, cada utente é 

encaminhado para uma ou mais áreas de atividades existentes no CAO, através das quais se procura 

promover a sua autonomia e bem-estar.  

• Atividades de Vida Diária ou AVD  

• Reciclagem de Papel  

• Lavores  

• Teares  

• Fisioterapia  

• Yoga  

• Auto-representação  

• Desenvolvimento Cognitivo  

• Estimulação da comunicação  

• Expressão Plástica  

• Música  

• Rancho  

• Teatro  

• Cerâmica  

• Reparação e Manutenção Equipamento  
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• Atividades Socialmente Úteis – ASU  

• Atividades lúdicas, tais como passeios e visitas de estudo.  

 Hipoterapia e Equitação Terapêutica 

 Meditação 

 

2.3 Lares Residenciais  

O Lar Residencial é definido pela Segurança Social como uma Resposta social, desenvolvida em 
equipamento, destinada a alojar jovens e adultos com deficiência, que se encontrem impedidos 
temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar 
 

2.4 Formação Profissional  

A formação Profissional visa a qualificação e integração socio-profissional das pessoas com 

deficiências ou incapacidades e é desenvolvida no âmbito do POISE: Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego, na Medida 3.01 - Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade 

 

Tem como objectivos: 

a) A promoção de ações que possibilitem a aquisição e o desenvolvimento de competências 

profissionais, tem em vista potenciar a empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade, 

orientadas para o exercício de uma atividade no mercado de trabalho. 

 

Durante o ano de 2017, decorreram as acções inerentes ao Curso de Assistente Familiar e 

de Apoio à Comunidade, em Percurso C. Este percurso não tem equivalência académica, antes 

procura promover ações que possibilitem a aquisição e o desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais, capazes de corresponder, de forma orientada, às oportunidades e 

exigências do mercado de trabalho.  

 

O grupo de formandos foi constituído por 10 elementos, 2 masculinos e 8 femininos, com 

idades compreendidas entre os 20 e os 47 anos, o qual se mantém sem desistências e/ou 

necessidade de substituições. 

Em Dezembro de 2017, os formandos completaram a sua formação teórica, pelo que 

iniciarão os estágios em Contexto de Trabalho, em Entidades Externas no decurso do próximo 

ano civil. 
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3 Atividades nas Respostas Sociais  

3.1 Atividades do CAO  

3.1.1 Atividades de gestão e planeamento  

 

Em 27 de Fevereiro foram apresentadas as candidaturas, no âmbito da Medida Cheque 

Formação, para as Unidades de Formação de Curta Duração -UFCD´s: Primeiros socorros (ano 2017) e 

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho – conceitos básicos (ano 2018), destinados a 28 

colaboradores de CAO. A resposta a esta candidatura veio a 04 e a 22 de Outubro, na qual fomos 

informado pelo IEFP, que a mesma havia sido objeto de Aprovação Parcial. Ou seja, pelo facto de se 

ter "esgotado o limite de apoio", dos 28 colaboradores candidatos, apenas 6 foram contemplados: 1 

Despenseira / 2 Motorista / 1 escriturária / 1 Cozinheira / 1 Psicóloga.  

 

Em Abril foram terminadas as Avaliações Finais 2016 e elaborado novo PI para o 1º Semestre 

2017 de 38 utentes dos LARES e de 60 utentes do CAO. Porém a análise/ discussão e entrega das 

avaliações dos PI´s 2016 e Validação dos PI´s 2017 às Famílias não chegou a ser realizada. Mais tarde, 

em Outubro realizou-se uma reunião do Grupo Técnico Pedagógico (GTP) com os Técnicos / 

representante dos Monitores / representante das Ajudantes Ação Educativa, com o objetivo de 

Avaliação Final dos Planos Individuais de 2017 e Elaboração PI 2018, onde foi debatida a 

subjetividade, a dificuldade de preenchimento, de monitorização e consequentemente de avaliação 

dos PI´s em vigor. Assim, está a ser elaborado um novo modelo, mais objetivo e de fácil 

preenchimento, avaliação e compreensão. A avaliação não chegou ainda até às Famílias dos utentes. 

 

A 12 de Abril decorreu a 1ª Reunião geral de Colaboradores de CAO, na qual participaram 23 

pessoas e onde se definiu a data de 02 de Junho, para a organização do Arraial. Nesta reunião foram 

ainda tratadas as questões de logística e a atribuição de tarefas. 

 

Em 19 Abril, das 26 famílias com utentes que frequentam apenas a Resposta Social de CAO, 23 

famílias já assinaram os novos Contratos de Prestação de Serviços. Faltavam as restantes 3 famílias, 

assim como aquelas que têm utentes nas respostas de CAO e Lar Residencial. 

 

Este ano não houve Feira Medieval, em sua substituição, a Junta Freguesia Eixo-Eirol, 
organizou outra atividade, as "Verbenas", na qual participámos, com outras IPSS da freguesia. Esta 
iniciativa decorreu nos dias 24 e 25 de Junho e foi angariado um valor de 522,02€. Houve pouca 
adesão da população, ao evento, uma vez que nessas mesmas datas, haviam outras festividades nas 
proximidades, que já têm muita "tradição": Festa São João Loure; Marchas Populares em Esgueira; 
Festa em Santa Joana 

 

Foi realizada a 2ª reunião Geral de Colaboradores do CAO, em 21 de Julho, que contou com a 

presença de 18 colaboradores. 
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A candidatura entregue em 27 de Fevereiro, para promoção da Formação dos colaboradores 

de CAO, no âmbito da Medida Cheque Formação, continuou sem resposta, por parte do IEFP. Assim, 

foi organizada internamente, uma Formação de Curta Duração –UFCD de Primeiros Socorros que 

abrangeu os 28 colaboradores de CAO. Teve como formador o Enfermeiro Manuel Cordeiro e 

decorreu em duas ações: primeiro grupo de 17 a 20 e Julho e segundo grupo de 25 a 28 de Julho. 

 

Em meados de Julho foram publicadas pelo INR, as listas definitivas dos projetos aprovados, no 

qual se encontrava a candidatura da Instituição submetida a 06 de Março, intitulada "Um Espaço 

Para Todos", com o Nº de Projecto 393/2017. Esta iniciativa, inicialmente prevista para o dia 07 de 

Julho, teve de ser adiada para o dia 09 de Outubro. Relativamente aos apoios solicitados, no valor de 

492,00€, foi concedido pelo INR, apenas 201,42€, o que correspondeu a 41,02% do valor global. 

Foram dinamizados dois espetáculos consecutivos (com 30+30 participantes, cada), com a duração 

de aproximadamente 60 minutos. Nos primeiros 30 minutos decorrerá o espetáculo de sons e luzes, 

tendo os participantes, a possibilidade de explorarem os materiais, nos 30 minutos restante, com o 

apoio do Técnicos Snoezelen. 

 

Na sequência da candidatura ao Programa EDP Solidária 2017, para Instalação de Sala 

Snoezelen, intitulado "UM ESPAÇO PARA TODOS", a Fundação EDP, informou-nos, em 23 de 

Outubro: "Na sequência desta apreciação, lamentamos informar que a vossa proposta não foi 

selecionada". 

 

De 13 Novembro a 07 de Dezembro, decorreu a primeira Ação de Formação Contínua de 

Colaboradores CAO, no âmbito da Medida Cheque Formação 2016, de 25 horas, intitulada 

"Abordagem Geral Sobre A Pessoa Com Deficiência". Esta ação abrangeu os 20 colaboradores de CAO 

e teve como entidade formadora a Multiaveiro. 

 

Não foi realizada a preparação para o Bazar Natal de Postais Agenda e Calendário para 2018, 

dado que a Instituição teve uma Exposição de Trabalhos, no Museu de Aveiro, durante o Mês de 

Dezembro, todas as áreas procuraram intensificar a produção de trabalhos para essa atividade, 

motivo pelo qual a produção de postais /agenda e/ou calendário, ficou suspensa. 

 

Participação no Bazar de Natal - Atividade que decorreu de 14 a 17 de Dezembro, na qual 

colaboraram na diretamente 10 familiares (8 CAO e 2 FP); 4 colaboradores (em regime de 

voluntariado) e 2 voluntário. Uma vez mais, o Bazar teve pouca adesão por parte do público, tendo 

sido angariado 267,70€. 

 

3.1.2 Atividades com os Utentes  

1º Trimestre (Janeiro-Março) 
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CANTAR DAS JANEIRAS - pretendia-se abrir o ano civil com esta atividade a realizar fora da 

Instituição, porém a chuva limitou esta ação que acabou por não se realizar no exterior, mas em 

alternativa, os utentes percorreram as salas e gabinetes do CAO, cantando as Janeiras na instituição. 

 

BAILE DE CARNAVAL – realizou-se a 24 Fevereiro, no salão dos Bombeiros Velhos. Estiveram 

presentes um total de 100 pessoas: 77 da APPACDM de Aveiro + 12 alunos da EPA + 11 utentes dos 

Pais em Rede. O tema das fantasias foi "À Roda dos Alimentos". O CASCI e a CERCIAV foram 

convidadas, mas não puderam participar. 

 

APP COLORIDA - de 1 a 17 de Março, foram construídos seis puf´s, a partir da reciclagem de 

pneus, que foram decorados pelas salas dos Lavores, Expressão Plástica, sala de Profundos (Paula 

Serra e Sandra Ferreira). O monitor de Cerâmica também colaborou na atividade.  

 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL -No dia 20 de Março, da parte da manhã decorreu esta 

ação promovida pelo Núcleo da Escola Segura da GNR. Da parte da tarde, foi instalada uma "horta de 

Ervas Aromáticas, no Jardim Interior. Todos os utentes participaram. 

 

MEDITAÇÃO MINDFULNESS – a 16 de Março realizou-se esta atividade, estabelecida no âmbito 

de um Protocolo com o Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga, e dinamizada pelo 

Enfermeiro Alexandre, nas primeiras e terceiras Quintas-feiras de cada mês. 

 

LANCHE CONVÍVIO - No dia 21 de março, realizou-se um lanche que contou com a presença de 

um total de 107 pessoas: 60 utentes CAO; 10 FP; 27 Colaboradores CAO; 10 familiares. 

 

 

  
Pufs 

 

Baile de Carnaval 
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Baile de Carnava 

l 

Baile de Carnaval 

 

2º Trimestre (Abril-Junho)  

 

ESTÁGIO DE OBSERVAÇÂO - de 03 a 07 de Abril, o CAO recebeu 6 alunos da de Enfermagem da 

UA, que vieram fazer um estágio de Observação. Ficaram distribuídos pelas seguintes salas 

atividades- Ana Rosa Pinto -Teares; Helder Alegrete -Cerâmica; Tó-Zé Serra - Manutenção e 

Reparação, Lurdes Loura - FP; Adelaide Martins e Maria João Mota - Desenvolvimento Cognitivo e 

Fisioterapia. Durante a semana tiveram a oportunidade de acompanhar os diversos utentes pelas 

respetivas atividades. No dia 07 - Dia Mundial da Saúde, organizaram uma atividade subordinada ao 

tema da Alimentação. 

 

CONFEÇÃO DE FOLARES - Atividade realizada a 12 de Abril, na qual tivemos a participação da 

D. Lurdes (voluntária) que nos veio ensinar a amassar os folares. Todos os utentes participaram. Os 

Folares foram comidos no lanche do CAO no dia 13 de Abril. 

 

VISITA À FEIRA DE MARÇO - Foram realizadas visitas à Feira de Março em 04, 11 e 18 e 21 de 

Abril, atividades em que participaram 48 utentes de CAO. Dos restantes 12 utentes: 2 as famílias não 

autorizaram a sua participação; 2 o Grupo Técnico Pedagógico considerou que a atividade não se 

adequava aos mesmos; e 8 estão integrados em ASUS e tiveram a oportunidade de ir à Feira de 

Março, durante o fim-de-semana. 

 

ARRAIAL CONVÍVIO - Atividade realizada a 02 de Junho, contou com a participação, em regime 

de voluntariado, 96% dos colaboradores de CAO e 21 % colaboradoras Lares. Foram servidas 314 

refeições e foi angariado um valor de 1.962,49€, o que corresponde a um acréscimo de 145,3%, 

relativamente ao valor indicado no plano inicial. 
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Confeção de folares Visita à feira de Março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arraial convívio 

 

3º Trimestre (Julho-Setembro)  

 

Foram organizadas um conjunto de atividades, apelidadas de Atividades de Verão, que 

abrangeram todos os utentes e que decorreram de 26 de Junho a 14 de Julho, nomeadamente: 

 Participar ou assistir ao Torneio de Natação, na Piscina de São João de Loure 

 Praia e Pic-Nic no Parque Oudinot  
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 Piscina e  Pic-Nic no Parque do Vieiro, em Oiã 

 Passeio no Parque da Fonte Nova 

 Visita à Funceramics, para efetuar atelier de modelação de pastas cerâmicas 

 Atelier de Gelados 

 Atelier de Biscoitos 

 Atelier de Cerâmica 

 Sessão Karaoke 

 Minigolfe 

 Visita ao CMIA – Centro Municipal De Interpretação Ambiental de Aveiro, para assistir a acão 

de Sensibilização Proteção solar e Saúde Ambiental 

 Sessão de Estimulação Multissensorial, em sala Snoezelen na Sta Casa Misericórdia de Aveiro 

 Sessões de Cinema 

 Atelier de Música  
 Atelier Culinária 

 

 

Actividades de Verão 

 

 

UM DIA NA QUINTA PEDAGÓGICA DE AVEIRO – a 21 de Setembro os jovens da APPACDM 

tiveram oportunidade de usufruir de um dia na quinta, puderam fazer as seguintes atividades, desde 

montar a cavalo, ver animais recém-nascidos, dar festinhas aos animais e fazer um piquenique, 

desfrutando da natureza. 
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Quinta pedagógica Quinta pedagógica 

 

 

4º Trimestre (Outubro-Dezembro)  

 

ESPECTÁCULOS DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL SNOEZELEN – a 9 de Outubro foram dinamizados 

dois espetáculos consecutivos (com 30+30 participantes, cada), com a duração de aproximadamente 

60 minutos. Nos primeiros 30 minutos decorreu o espetáculo de sons e luzes, tendo os participantes, 

a possibilidade de explorarem os materiais nos 30 minutos restantes, com o apoio dos Técnicos de 

Snoezelen. 

 

MAGUSTO TRADICIONAL - Atividade realizada na manhã de dia 09 de Novembro. Participaram 

todos os utentes de CAO, os formandos da FP, e os colaboradores. Estiveram ainda presente os 

voluntários Sr. Sizenando e Sr. Armando (rancho), e ainda alguns elementos do grupo "Ganda 

Malucos", que nos vieram oferecer roupa angariada pelos mesmos. 

 

ATELIERS DE CERÂMICA E PINTURA DE AZULEJOS / RECICLAGEM DE PAPEL NO MUSEU DE 

AVEIRO - Integrada na Exposição, intitulada "Três décadas da APPACDM Aveiro” (que decorreu de 07 

de Dezembro de 2017 a 07 de Janeiro de 2018, no Museu de Aveiro,), foram dinamizados pela 

APPACDM de Aveiro estas Oficinas Inclusivas de 12 a 14 de Dezembro. Nos mesmos participaram 

utentes da Instituição, e Idosos de Centro de Dia e da Academia de Saberes. 

 

FESTA DE NATAL - Atividade realizada na tarde de dia 16 de Dezembro, na qual participaram 

cerca de 150 pessoas, entre utentes, famílias, colaboradores, voluntários e amigos. 
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Espetáculo de estimulação sensorial de Snoezelen 

 
Espetáculo de estimulação sensorial de Snoezelen 

 
 

 
Magusto Atelier no Museu de Aveiro 

 

 

 

Atelier no Museu de Aveiro Festa de Natal 
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Festa de Natal Festa de Natal 

 

 

3.2 Atividades dos Lares  

3.2.1 Atividades de gestão e planeamento 

Foi realizado um almoço de Natal em 27 de Janeiro com todas as funcionárias do Lar, Diretor, 
Encarregada, e com todos os membros da Direção. 
 
Foram realizadas reuniões gerais e reuniões mais restritas ou individualmente, sempre que 
necessário. As datas das reuniões gerais foram: Lar Costa do Valado: 15 de Maio, Lar de São 
Bernardo: 22 de Maio, e Lar de Santiago: 29 de Maio 
 

3.2.2 Atividades com os Utentes  

Ao longo do ano os Lares Residenciais da APPACDM desenvolveram as atividades de apoio 
previstas aos residentes: 

 
Em 09 de Fevereiro, da parte da manhã, foi realizada uma ação de formação nos Bombeiros 

“velhos”, relativamente à utilização de extintores. 
 

  
Ação de Formação Ação de Formação 

mailto:geral@appacdmaveiro.com
http://www.appacdmaveiro.com/


 Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Aveiro 

 
 
Rua Padre Luís Pereira, nº1  Tlf:234920110        –geral@appacdmaveiro.com 
Azurva - Aveiro Fax: 234933807 http://www.appacdmaveiro.com 
3800-737 Eixo    

Pág 15 

 
No dia 17 de março, foram plantadas cerca de 51 árvores de fruto, no terreno do Lar da Costa 

do Valado. As árvores são: ameixoeiras, figueiras, damasqueiros, pereiras, nespereiras, macieiras e 
citrinos (laranjeira, clementina, limoeiros). Quando produzirem, vão permitir reduzir a compra de 
frutos e assim reduzir os custos de funcionamento. 

 
Durante o período de 31 de Julho a 27 de Agosto (em que o CAO esteve encerrado) os três 

lares funcionaram autonomamente. 
 
Foi-nos concedido financiamento para o Projeto "Vamos conhecer Lisboa", Projeto este 

cofinanciado pelo Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P., 2017. Deste modo, 
de 8 a 10 de Agosto um grupo de 17 utentes teve oportunidade de conhecer alguns locais de Lisboa 
emblemáticos da cidade: Parque das Nações, Oceanário de Lisboa, Planetário Calouste Gulbenkian, 
Museu da Marinha, Museu dos Coches. 

As deslocações foram efetuadas de comboio e o alojamento foi garantido na Pousada da 
Juventude. 

 

  
Estação de Aveiro Viagem de comboio 

 
 

 

  
Visita ao Oceanário de Lisboa Visita ao Oceanário de Lisboa 
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Visita ao Museu dos Coches 

 

Passeio no teleférico da Expo 98 

 
Ainda em termos das atividades previstas e realizadas em Agosto, para além das atividades 

desenvolvidas nos Lares, foram efetuados passeios a alguns dos locais identificados: 
 

 

  
Atividades no Lar 

 

Parque Carreiro Velho 

 

  
Parque de Espinhel 

 

Parque do Buçaquinho 
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Passeio a Águeda 

 
Passeio ao Luso 

 

 

  
Passeio no Rossio em Aveiro 

 

Ida à Praia da Barra 

 

  
Praia fluvial da Redonda 

 
Parque Oudinout 

 

  
Canal de São Roque 

 
Canal de São Roque 
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3.3 Formação Profissional  

Durante o ano de 2017 realizaram-se os seguintes Módulos: 

Módulos Nº Horas 

Comunicação interpessoal e comunicação assertiva 50 

Cuidados Humanos Básicos - Alimentação e Mobilidade 100 

Práticas Segurança, Higiene e Saúde 100 

Decoração de Espaços 50 

Higienização de espaços e equipamentos 100 

Aquisição, armazenagem e conservação de produtos 50 

Sistema HACCP (Hazard Analysis anda Critical Control Points 25 

Primeiros Socorros 50 

Produção alimentar - Cuidados higiene pessoal e dos materiais 100 

Lavandaria e tratamento de roupa 100 

Produção alimentar - aquisição e armazenagem 75 

Produção alimentar  miseenplace 75 

Produção alimentar  pastelaria e sobremesas 100 

Produção alimentar  confeção de alimentos 100 

Ética profissional e legislação laboral 50 

Cuidados continuados 75 

Acompanhamento da criança 75 

Atendimento personalizado 50 

Recepção e encaminhamento 50 

Animação e lazer 50 

 

Ao longo do ano, foram organizadas algumas atividades práticas, no sentido de consolidar os 

conhecimentos e de os experimentar em contexto real, com contacto com diferentes respostas na 

comunidade. Assim, em: 

Janeiro: realizou-se a sessão de esclarecimento sobre “Violência Doméstica” dinamizada pelo NIAVE: 

núcleo de intervenção e apoio à vítima específica da GNR de Aveiro, no âmbito do módulo de 

Comunicação interpessoal e Comunicação Assertiva; 

Fevereiro: os formandos participaram no Baile de Carnaval da APPACDM, tendo sido responsáveis 

pela decoração do espaço, no salão dos Bombeiros Velhos de Aveiro 
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Março: foi dinamizada a sessão se sensibilização ambiental promovida pela Escola Segura da GNR de 

Aveiro. Também neste mês, os formandos participaram nos preparativos para o lanche convívio do 

dia 21. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril: efetuaram visita ao quartel dos Bombeiros Velhos de Aveiro, no âmbito do Módulo de 

Primeiros Socorros 
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Junho: Participaram na decoração e organização do espaço exterior do Arraial Convívio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho: Realizaram visita à Cidade de Aveiro, para integração de conhecimentos dos módulos de 

Aquisição e Armazenagem e de Educação para a Cidadania  
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Outubro: Efetuaram uma visita de estudo à Segurança Social e ao Centro Social e Paroquial Vera 

Cruz, no âmbito dos Módulos de Educação para a Cidadania, Ética Profissional e Legislação Laboral e 

Acompanhamento da Criança. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De salientar que estas visitas, para além da consolidação prática dos conhecimentos teóricos 

transmitidos em sala, também tiveram resultados positivos ao nível da divulgação da formação 

profissional no exterior, pelos sítios que visitamos, e na desmistificação de alguns preconceitos 

sociais associados à problemática da pessoa com deficiência. 

No geral, o grupo sentiu que estas saídas também foram uma forma de conhecerem melhor os 

recursos locais (Segurança Social), o Património natural e histórico, de se sentirem parte da 

comunidade onde vivem, respeitando as necessidades e características de cada um, na sua 

individualidade enquanto pessoas com necessidades especiais.  
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4 Ações Solidárias e Exposição “Três décadas da APPACDM Aveiro” 

Ainda no âmbito das Comemorações dos 30 ANOS da instituição organizamos este ano civil 
uma Exposição intitulada “Três décadas da APPACDM Aveiro” que se realizou no Museu de Aveiro – 
Santa Joana em Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018. Esta exposição foi organizada 
fundamentalmente pelo Professor Hélder Alegrete que reuniu trabalhos de várias valências desde os 
Lavores, ao Papel reciclado, até aos Teares. Integrada nesta exposição houve também Ateliers de 
Cerâmica / Pintura de azulejo, e de Papel reciclado que foram organizados em conjunto pelo Museu 
e pela APPACDM, e onde participaram utentes da APPACDM e outros utentes de outras instituições, 
nomeadamente Idosos do Centro de Dia e da Academia dos Saberes, que resultaram numa 
experiência de partilha única. 

PASSEIO MOTARD SOLIDÁRIO à Serra de São Macário, em São Pedro do Sul realizado a 25 de 
Junho, organizado pelo Enfermeiro Fernando Cardoso, onde participaram 22 motociclistas, teve 
almoço típico em Covas do Monte, e deste reuniu-se das inscrições um valor de 440€. 

ALMOÇO SOLIDÁRIO – 15 de Outubro realizado no Restaurante Solar das Estátuas, estiveram 
presentes 71 adultos e 6 crianças, e reuniu-se um valor de 693,70 €. 

ESPETÁCULO SOLIDÁRIO – 30 de Novembro realizado no Auditório da Reitoria da Universidade 
de Aveiro, venderam-se 326 bilhetes, num total de 1.367,50 €. 

3ª Regata de Vela Solidária organizada pelo Rotary Club de Aveiro, que decorreu a 22 e 23 de 
Setembro, escolheu como instituição solidária a APPACDM Aveiro para lhe oferecer um donativo. 

 
 

  
Espetáculo Solidário 

 
Espetáculo Solidário 

 

  
Almoço Solidário Almoço Solidário 
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5 Relatório de Gestão  

5.1 Evolução da atividade da Associação e análise económico-financeira  

 

A APPACDM de Aveiro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social constituída em 

1986. É uma Associação sem fins lucrativos, de solidariedade social e da iniciativa de particulares que 

tem por missão contribuir para a inclusão social das pessoas com deficiência ou doença mental 

geradoras de incapacidade. 

Em 2017, e em continuidade com a estratégia já implementada no ano anterior, o foco foi o 

equilíbrio financeiro consubstanciado no controlo de custos e na implementação de iniciativas de 

angariação de fundos. Referimo-nos, nomeadamente ao pedido de devolução de 50% do valor do 

IVA constante das facturas de alimentação e obras, à obtenção de consignação de IRS (em 2017 

recebemos o montante de 5.893 € e em 2018 já recebemos 7.357 €), à obtenção do Fundo de 

Socorro Social (no montante de 150.000 €), ao apoio da CMA para o licenciamento das instalações 

das unidades residenciais e CAO (no valor de 19.500 €), à cativação de novos “mecenas” como a 

organização da corrida OLI – S. Silvestre (cujos donativos ascenderam a 7.500 €) e a formação para os 

colaboradores suportada pela medida “Cheque formação” concedida pelo IEFP.  

Tal estratégia e actuação permitiram realizar o pagamento dos subsídios de férias dos anos de 

2013 a 2015 em atraso aos trabalhadores e a regularização parcial de dívidas também em atraso a 

fornecedores que em 2017 ascendeu a 12.440 € (Mafirol e Bernardes e Araújo). Adicionalmente, e 

por forma a renegociar o crédito bancário da Associação foi liquidado o empréstimo bancário 

constituído para pagamento do imóvel de S. Bernardo e negociado com outra instituição bancária um 

crédito com condições mais vantajosas para a Associação. Este processo de renegociação já se 

encontra concluído à presente data.   

 

Relativamente à análise económica, destacamos a evolução positiva dos resultados 

possibilitada, essencialmente, pelos apoios recebidos da Segurança Social (Fundo de Socorro) e de 

outras entidades públicas (Câmara Municipal de Aveiro, INR, IEFP) e privadas (organização da corrida 

OLI - S. Silvestre) permitindo aumentar os resultados em cerca de 62%, não obstante o aumento do 

valor despendido em obras necessárias para o licenciamento das instalações (que em 2017 ascendeu 

a cerca de 96.000 €) em cumprimento das exigências da Segurança Social. A esta situação acrescem 

também os recursos financeiros obtidos com as acções de angariação de fundos supra divulgadas e a 

continuação do esforço de controlo e redução de custos necessária e indispensável à obtenção de 

resultados económicos positivos.  

 

Com base no exposto podemos constatar que foi preservada a tão necessária situação de 

controlo financeiro da Instituição, todavia são necessários avultados recursos financeiros para 

avançar com as obras de adequação das infraestruturas, pelo que continuaremos o nosso esforço de 

candidatura a projectos de financiamento de entidades públicas. Estamos neste momento a preparar 

a candidatura do projecto das obras de requalificação do CAO ao Portugal 2020. 
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Em 2017 a Instituição promoveu o desenvolvimento do projecto de formação para inserção de 

jovens com deficiência na vida activa apoiado pelo FSE (no âmbito do PO ISE) tendo terminado a 

formação em sala de aula a 31/12/2017, estando actualmente os jovens a efectuar estágio. Durante 

o ano candidatou-se também a um novo projecto, o qual foi aceite e terá a duração de 27 meses. 

Este projecto terá início no próximo mês de Maio.     

 

As rubricas de proveitos apresentaram a evolução abaixo apresentada, sendo de destacar a 

evolução de 20%:  

 nos subsídios à exploração, devido ao Fundo de Socorro Social obtido (150.000 €) e a 

um apoio da CMA para licenciamento (19.500 €);  

 e dos ganhos operacionais resultantes da obtenção de donativos (dos quais 

destacamos os 7.500 € obtidos da corrida OLI - S. Silvestre) e do valor obtido do PO ISE. 

 

 

  Rubricas    EXERCÍCIO 2017   EXERCÍCIO 2016   % 

 
Prestações de serviços  

             

182.584,58€  176.802,47€  3% 

 
Subsídios à exploração  

1.019.722,03€  851.964,51€  20% 

 
Outros proveitos/ganhos operacionais 

61.815,41 €  51.445,68 €  20% 

   

 

Total 1.264.122,02€   1.080.212,66€  17% 

 

 

Proveitos e ganhos financeiros 82,04 €  4,17 €   

 TOTAL DOS PROVEITOS  1.264.204,06€  1.080.216,83€  17% 

 

 

 

 

Relativamente aos custos, as componentes que apresentaram uma variação mais significativa foi   

a de fornecimentos e serviços externos (aumento de 127%) devido ao valor dos gastos com as obras 

para obtenção do licenciamento do CAO e da unidade residencial da Costa do Valado. O aumento de  

113% na rubrica de outros gastos refere-se a gastos com bolsas do projecto de formação, no âmbito  

do PO ISE, correspondente a um ano inteiro de execução comparativamente a apenas um trimestre 

do ano anterior.        
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  Rubricas    EXERCÍCIO 2017   EXERCÍCIO 2016   % 

         

 Fornecimentos e serviços externos                  396.653,43 €       174.392,67 €  127% 

 Custos com o pessoal         747.404,98 €  813.697,61 €  -8% 

 Imparidade de dívidas a receber           19.203,64 €       4.883,83 €   

 Outros gastos            34.706,23 €     16.303,58 €  113% 

 Depreciações/amortizações             46.346,20 €     47.514,49 €  -2% 

   

 

Total    1.244.314,48 €  1.056.792,48 €  18% 

 Juros e gastos suportados         14.032,78 €     19.846,22 €  -29% 

 TOTAL DOS CUSTOS           1.258.347,26 €  1.076.638,70 €  17% 

         

         

         

 Os Resultados apresentaram a seguinte evolução:     

 

 

        

  Rubricas    EXERCÍCIO 2017   EXERCÍCIO 2016   % 

         

 Resultados antes de impostos 5.856,80 €  3.578,13 €  64% 

 Imposto sobre o rendimento do exercício 0,00 €  0,00 €   

                 

         

 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 5.856,80 €  3.578,13 €  64% 
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A Situação Líquida da Associação é a que resulta dos capitais próprios, conforme o quadro que se 

segue: 

         

  Rubricas    EXERCÍCIO 2017   EXERCÍCIO 2016   % 

         

 Capital - Fundos   131.382,53 €  131.382,53 €   

 Resultados transitados  343.137,99 €  339.559,86 €  1% 

 Subsídios 693.851,08 €  705.058,65 €  -1% 

 Doações   60.140,00 €     60.140,00 €   

 Resultado líquido do exercício                      5.856,80 €  3.578,13 €  64% 

 TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 1.234.368,40 €  1.239.719,17 €   

         

 

No quadro seguinte, apresentamos os Resultados Operacionais e Correntes, o imposto sobre 

o rendimento e os Resultados Líquidos: 

         

  Rubricas    EXERCÍCIO 2017   EXERCÍCIO 2016   % 

         

 Resultados operacionais e correntes      5.856,80 €  3.578,13 €  64% 

 Imposto sobre o rendimento do exercício 0,00 €  0,00 €   

 Resultado líquido do exercício 5.856,80 €  3.578,13 €  64% 

 

 Os resultados do exercício apresentaram uma evolução positiva de 64%, o que deverá ser 

relativizado pela sua análise em termos absolutos, pois não obstante tal percentagem indiciar 

uma evolução de elevada magnitude, na prática, a Instituição registou um aumento de cerca de 

2.200 €, valor de reduzida relevância material. No entanto, a Instituição continua a fazer um 

significativo esforço, em concretizar novos meios de angariação de fundos, manter os custos 

controlados e apostar no desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados, requisitos 

essenciais à continuidade da sua actividade e ao equilíbrio financeiro da Associação. 
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5.2 Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício  

 

Para além da aprovação do novo projecto de formação financiado pelo FSE (PO ISE) a iniciar 

em 2018 e que não tem qualquer impacto nas contas do exercício de 2017, e a renegociação de parte 

da divida bancária para condições mais favoráveis à Instituição, não ocorreram acontecimentos 

subsequentes à data de termo de exercício que impliquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas 

do exercício de 2017. 

 

 

5.3 Evolução previsível da atividade  

 

A APPACDM de Aveiro pretende dar continuidade aos projectos já implementados em 2017. É 

nossa intenção dar continuidade à estratégia já encetada por forma a: 

 continuar com a formação aos seus colaboradores financiada pela medida “Cheque 

Formação”, 

 continuar e concluir o primeiro projecto de formação no âmbito do PO ISE; 

 iniciar em Maio o segundo projecto de formação no âmbito do PO ISE; 

 continuar as obras de adequação das infraestruturas; 

 continuar a pagar gratificações de estimulo a utentes em ASUS; 

 continuar a envidar esforços para receber dividas de alguns utentes; 

 concluir o pagamento de uma divida antiga ao fornecedor Bernardes & Araújo.     

 

Em suma pretendemos continuar a lutar pelo bem-estar dos nossos utentes promovendo-lhe a 

melhoria das condições de vida só possível com muito esforço, dedicação e empenhamento de todos 

os nossos colaboradores, parceiros sociais e mecenas. 

 

 

5.4 Dívidas à Administração Fiscal e Segurança Social  

 

À data de final de exercício, a Associação não possui qualquer valor em mora ao Estado. 

A Associação tem em mora dívidas à Segurança Social, no montante de dezoito mil, 

quatrocentos e trinta e três euros e trinta e um cêntimos, objecto de plano de pagamento em 

prestações, que se encontra a ser cumprido, pelo que à presente data ascende a dezassete mil e 

oitenta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos.  
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5.5 Proposta de Aplicação de Resultados  

 

Para os resultados obtidos no exercício de 2017, no montante de 5.856,80€ (cinco mil, 

oitocentos e cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos) propomos a seguinte aplicação: 

 para resultados transitados o valor de 5.456,80€ (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis 

euros e oitenta cêntimos); e 

 para Gratificação por aplicação de resultados, a atribuir ao pessoal durante 2018, o valor de 

400,00€ (quatrocentos euros).  

 

6 Contas do Exercício de 2016  

Os ficheiros com o conjunto de peças contabilísticas que consubstanciam as contas do 

exercício de 2017, encontram-se no nosso site, junto a este relatório. 
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