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complicados para todos, e a Direção da APPACDM Aveiro vem agradecer a colaboração dos 
técnicos e restantes colaboradores da instituição, que fizeram um excelente trabalho com os 
nossos utentes, evitando a COVID tanto quanto possível. O vosso trabalho tem sido 
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Azurva, 12 de Março de 2022 
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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 Instituição, dos aspetos mais relevantes relacionados com 
a atividade desenvolvida no exercício de 2021. 
 
 
Este ano de 2021 vivemos, mais uma vez, momentos difíceis devido à Pandemia que 
atravessamos, com períodos de confinamento prolongados, em que foi obrigatório limitar as 
atividades do CAO e limitar as deslocações dos utentes dos Lares. Devido ao dever de 
afastamento entre pessoas e obrigatoriedade do uso de máscara, uso de gel desinfetante 
todas as rotinas diárias da instituição continuaram a ser adaptadas à nova realidade. 
 
Infelizmente, e mais uma vez, também devido à Pandemia este ano não conseguimos realizar 
nenhuma das atividades previstas de divulgação da nossa instituição à comunidade. 
Esperamos que num futuro próximo tudo isso seja revertido para um novo normal, sem tanto 
distanciamento e com menos cuidados de higiene exacerbados, que já tanto nos cansam. 
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2 A Organização da APPACDM de Aveiro 

A APPACDM de Aveiro é uma IPSS, com as seguintes valências: um Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO) e três Lares Residenciais localizadas em Santiago, São Bernardo e 
Costa do Valado. 
O CAO acompanhou 60 utentes, 38 dos quais em regime de internato (9 em Santiago, 9 em 
São Bernardo e 20 na Costa do Valado) e os restantes 22 externos, com um quadro de pessoal 
composto em média por 59 funcionários, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 
Diretores, Psicólogas, Técnicos Superiores de Serviço Social, Técnica Superior de Educação 
Especial e Reabilitação Psicomotora, Fisioterapeuta, Técnica Superior de Animação 
Sociocultural, Monitores, Ajudantes de Ação Educativa, Escriturária, Despenseira, 
Cozinheiras, Motoristas, Ajudantes de Ação Direta, Animador Sociocultural e Auxiliares de 
Serviço Geral. Para além destes colaboradores, contamos ainda com a colaboração de 5 
voluntários para as atividades de Rancho e Música. 
A Instituição, conta ainda com o apoio de TOC, Médico, Enfermeira e Jurista que, em regime 
de avença, se encontram afetos às respostas de Lar Residencial e CAO. 
 
 
 
 

  
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 

Os Órgãos Sociais foram constituídos pelos seguintes elementos: 
 
DIREÇÂO 
Presidente: Eng. José Pedro Fernandes 
Vice-Presidente: Enf. Fernando Cardoso 
Tesoureira: D. Maria José Carvalho 
Secretaria: Profª Maria João Santos 
Vogal: Ed. Maria Emília Rebelo Figueira 
 
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente: Dra. Maria da Graça Santos 
Bandola Cardoso 
Vice-Presidente: Dr. Carlos Alberto Almeida 
Ventura 
Secretário: Sr. Óscar Salvador dos Santos Ferreira 
 
CONSELHO FISCAL 
Presidente: Prof. José António dos Santos Rua 
Vogal: Dra. Lília Maria Melo Rosmaninho 
Vogal: Sr. Silvestre Pinto Marques da Cunha 
 
A Direção reuniu sempre que necessário, em regra mensalmente, para tomar conhecimento 
dos problemas que vão surgindo, deliberar soluções para os resolver e planear novas 
estratégias para melhorar os serviços de apoio aos utentes. 
A Assembleia Geral reuniu, a 29 de junho para apreciar e votar o Orçamento e o Programa de 
Ação para 2021, o Balanço, a Demonstração de Resultados, o Relatório e Contas de 2020, e 
o Parecer do Conselho Fiscal. Voltou a reunir em 25 de novembro para apreciar e votar o 
orçamento, do programa de ação para 2022, bem como o parecer do conselho Fiscal; para 
apreciar e votar a proposta de integração de sócios apoiantes como sócios efetivos; e ainda 
para ratificar algumas alterações aos Estatutos da APPACDM Aveiro. 
O Conselho Fiscal reuniu em 11 de Junho para emitir Parecer sobre o Balanço e Relatório de 
Contas de 2020 e Parecer sobre o Programa de ação e Orçamento de 2021. Reuniu ainda em 
9 de novembro para votar o orçamento, do programa de ação para 2022. 
 

 
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), podendo ser desenvolvidas 
tanto no exterior como na própria Associação.  
 
Tem como objetivos:  
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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, 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 e Hidroterapia 
• Terapia Ocupacional 
• Meditação 
• Snoezelen 
• Auto-representação  
• Desenvolvimento Cognitivo  
• Estimulação da comunicação  
 

• Atividade Física Adaptada 
• Natação 
• Expressão Plástica  
• Música  
• Rancho  
• Teatro  
• Cerâmica  
• Reparação e Manutenção Equipamento  
• Atividades Socialmente Úteis – ASU  
• Atividades lúdicas, tais como passeios e 
visitas de estudo.  
• Hipoterapia e Equitação Terapêutica 

 
 

2.3 Lares Residenciais  

O Lar Residencial é definido pela entidade da Tutela, 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 socioprofissional 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 objetivo a promoção de ações, que possibilitem a aquisição e o desenvolvimento 
de competências profissionais, potenciando a empregabilidade das pessoas com deficiência 
e incapacidade e auxiliando a integração das mesmas no mercado de trabalho. 
 
Durante o ano de 2021, decorreram duas ações: 

• Curso 1: Ação 1: Assistente Familiar e Apoio à Comunidade: Projeto POISE: 03-4229-

FSE-000161 

• Curso 2: ação 1: Assistente Familiar e Apoio à Comunidade: Projeto POISE: 03-4229-

FSE-000311 
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3 Atividades nas Respostas Sociais  

3.1 Atividades do CAO  

3.1.1 Atividades de gestão e planeamento 

Na sequência da evolução da situação pandémica, ao longo do ano estivermos sujeitos a uma 
variação de orientações que passaram pela suspensão das atividades presenciais no CAO 
(decretada de 22 janeiro a 4 de abril 2021), pela proibição de eventos ou ajuntamento (Decretos 
Lei e Normas da DGS), assim com a recomendação para que os grupos de utentes funcionassem 
em bolha e apoiados, preferencialmente, pelos mesmos colaboradores (Guião Orientador para a 
Reabertura do CAO). 
 
Todos estes condicionalismos implicaram a impossibilidade de realização de um conjunto de 
atividades previstas em Plano, tais como: 
 
• 1ª Reunião Geral Colaboradores CAO, agendada para 05 de fevereiro 
• Ação de Formação Contínua: Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho – 
conceitos básicos - os destinatários eram 24 colaboradores de CAO e estava prevista para 
ocorrer entre 01 de julho e 30 de setembro; 
• Arraial Convívio – previsto para 2º Trimestre  
• 2ª Reunião Geral Colaboradores CAO, agendada para 02 de julho 
• Bazar de Natal - prevista para dezembro 
• Festa de Natal– agendada para 10 dezembro 
• Passeio Motard – previsto para 2º semestre 
• Almoço Solidário - prevista para 4º Trimestre  
• Espetáculo Musical – prevista para 4º Trimestre  
 
Não obstante os condicionalismos mencionados anteriormente, realizámos as seguintes 
atividades: 
   
• Reuniões para validação Planos de desenvolvimento Individual (PDI) 2021 – durante o 
mês de maio decorreram as reuniões com as famílias para apresentação e validação dos PDI´s 
dos utentes 
 
• Mercadinho de Natal - no dia 13 de dezembro, a convite da Empresa BOSCH, em Cacia, 
participámos nesta iniciativa, na qual divulgámos a nossa Associação junto dos seus 
colaboradores e vendemos alguns artigos produzidos nos nossos ateliers, tendo angariado 
50,70€  
 

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 
Azurva – Aveiro 
3800-737 Eixo 

 234 920110 
  234 933807 
 

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

                                 8 / 32 

 

 
Mercadinho Natal. 

 
 
• Caixinha de Natal – foi entregue no dia 16 de dezembro, na Loja do Continente Bom Dia, 
em Aveiro e surgiu na sequência do desafio lançado pelo Continente, às entidades que apoiam 
com donativos. A caixa representa um Trenó e para a sua construção e decoração foram 
utilizadas apenas materiais reciclados, nomeadamente: 
▪ para o “esqueleto” do trenó, utilizou-se caixotes de cartão 

▪ para o revestimento foi utilizado papel reciclado amarelo e rosas vermelhas elaboradas 

a partir de caixas de ovos.  

▪ os pés do trenó e bolas de natal, foram forradas com cápsulas de café e a base forrada 

com algodão (retirado do interior de almofadas velhas) 

 

 
Caixinha Natal 
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3.1.2 Atividades com os Utentes 

Em 05 de Abril, reabriram as atividades presenciais no CAO, mas mantiveram-se as alterações 
ao funcionamento já implementados e constantes no Guião Orientador para a Reabertura do 
CAO (documento que se manteve em vigor até 23.11.2021).   
Desta forma, o acesso ao interior dos edifícios era apenas permitido aos colaboradores, a quem 
foram atribuídos grupos específicos de utentes, que os acompanham desde os transportes e 
chegada ao CAO. Em relação aos utentes, mantinham-se em grupos mais reduzidos e fixos, com 
acessos diferenciados ao interior do edifício. As salas de atividades, instalações sanitárias e 
espaços de lazer (quer no interior, quer nos espaços exterior), eram também distintos e de 
utilização exclusiva de cada grupo. 
Os utentes de CAO, que residem no Lar da Costa do Valado e São Bernardo, mantiveram-se 
nessas estruturas (os primeiros durante todo o ano e os segundos até ao início do mês de maio), 
pelo que eram os colaboradores de CAO quem se deslocavam aos Lares, mantendo o mesmo 
princípio de “não cruzamento” de equipas e/ou Lares Residenciais.  
Mantiveram-se suspensas as atividades desenvolvidas na comunidade e no que diz respeito aos 
transportes, as famílias com viatura própria continuaram a garantir as deslocações do seu 
familiar, motivo pelo qual foram ajustados os horários de permanência na resposta social para 
cada grupo de utentes, de forma a corresponder às necessidades laborais dos responsáveis. 
 
Tendo em consideração as alterações ao funcionamento, expostas no ponto - Atividades de 
gestão e planeamento, não foi possível a realização das diversas atividades constantes do Plano 
de Atividades, nomeadamente: 
• Concurso Máscaras de Carnaval, agendada para 13 de fevereiro 
• APP Colorida, agendada para 19 de março 
• Confeção de Folares, agendada para ocorrer entre 05 e 09 de abril 
• Atividades de Verão, agendadas para ocorrerem entre 21 de junho e 23 de julho  
• Magusto Tradicional, agendado para 11 de novembro 
 
Tendo sempre como requisito a garantia do distanciamento Social e o cumprimento das restantes 
medidas preventivas, foram realizadas as seguintes atividades: 
  Cantar os Reis – no dia 06 de janeiro o grupo dos “rapazes do Lar de Santiago”, foram 
animar os colegas dos restantes grupos 
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Cantar os Reis 

 
 
 

 
Festa de Carnaval 

 
 Comemorações do Dia Mundial da Atividade Física, no dia 08 de abril, a convite da ANDI 
(Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual) participámos na iniciativa 
#AnddiAtiva2021, através da qual pretendeu chamar a atenção para a necessidade de se incluir 
a atividade física, na rotina diária das pessoas. Desta forma, a 08 de abril, os utentes caminharam 
no espaço exterior da Instituição  
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Caminhada ANDDIATIVA 

 
 
  Páscoa - na última semana de março os utentes realizaram diversos trabalhos alusivos à 
Páscoa, com os quais decoraram as salas de atividade 
 
 

 
Trabalhos dos utentes alusivos à Páscoa 
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 Festa dos Santos Populares - decorreu a 9 de junho e foi de acesso exclusivo aos utentes. 
Cada grupo elaborou diversas decorações, posteriormente utilizadas para decorar o espaço 
exterior onde cada grupo iria permanecer.  
 

 
Festa dos Santos Populares 

 
  Praia, decorreu de14 de junho a 9 de julho, mas apenas para os utentes que frequentam 
também a resposta de Lar. Esta decisão resultou da necessidade de os retirar do espaço físico 
dos lares, onde têm permanecido desde março de 2020. Paralelamente, nesta altura, as praias 
eram locais ainda com poucos veraneantes e suficientemente amplas para que cada grupo de 
utentes pudesse estar à vontade. 
 

 
Idas à Praia em junho e julho 2021 
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  Atividade de Dança para a Inclusão, faz parte de um Projeto BPI Capacitar, que tem como 
entidade “promotora a DCTR - Associação Cultural e entidades parceiras a APPACDM de Aveiro, 
CERCIAV, Associação Pais e Amigos Habilitar e Centro Social e Paroquial Vera Cruz. Pretende-
se com esta iniciativa, promover a melhoria da qualidade de vida, a emancipação e a inclusão 
social de pessoas portadoras de deficiência através da metodologia da dança.  
 

 
Dança para a Inclusão 

 
  Halloween, no dia 29 de outubro a Instituição foi decorada com artigos produzidos nas 
salas de atividade. 
 

 
Decorações do dia de Hallowen 

 
 Dia São Martinho, no dia 11 de novembro foi assinalada esta data, com decorações e a 
preparação das castanhas, e ainda com a confeção de um pudim de castanhas 
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Atividades comemorativas do Dia de São Martinho 

 
Atividades de Natal 

• Decorações de Natal - foram elaboradas 104 peças decorativas em feltro, realizados na 

sala de lavores. Destes, 41 foram vendidos internamente e 63 colocados à venda no 

Salão da Cabeleireira, em Azurva, tendo sido angariados 86,50€ com as vendas no 

exterior.  

 

 
Decorações de Natal 

 

• Boneco de Neve: a convite da Junta de freguesia Eixo- Eirol, foi construído um Boneco, 

a partir de pneus velhos, que foi colocado numa das pracetas do Bairro, em Azurva a 9 

de dezembro 
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Boneco de Neve 

 

• Cabazes de Natal, foram decoradas 28 caixas de madeira, contendo no seu interior 

diversos produtos alimentares e decorativos, tendo sido angariados 420€ com a sua 

venda 

 

 
Cabaz Natal 

 

• Filme de Natal, foi realizada uma pequena filmagem, publicada nas redes socais da 

Instituição, através do qual todos os utentes e colaboradores expressaram os seu Votos 

de Feliz Natal 
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Filme Natal 

 
 
Face ao aumento exponencial casos positivos na comunidade, a 21 de dezembro é divulgado o 
Comunicado do Conselho de Ministros, no qual se determina, mais uma vez, a Suspensão das 
atividades presenciais em CAO, de 27 de dezembro 2021 a 09 de janeiro de 2022. 
 
Apesar de todos os constrangimentos, dificuldades e necessidades de readaptação permanente, 
face à evolução da pandemia, registámos apenas 7 casos “positivos”, distribuídos ao longo do 
ano de 2021, de acordo com a seguinte tabela: 
 

Nº Infetados Mês Resposta Social 

1 fevereiro CAO 

1 setembro CAO 

1 outubro CAO 

3 novembro CAO e Lar Residencial 

1 dezembro CAO 

 
 

3.2 Atividades dos Lares 

3.2.1 Introdução 

 
O ano de 2021 continuou a ser marcado pela persistência da pandemia COVID19, que, não 

obstante da existência de alguns períodos de algum desconfinamento, continuou a condicionar 

o desenvolvimento das atividades e da vida dos utentes e cuidadores. Efetivamente notou-se um 

aumento do estado de ansiedade dos residentes, com reflexos ao nível comportamental. Não 
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obstante as repetidas explicações para a necessidade de permanecerem nos Lares, é muito difícil 

a aceitação da quebra de rotinas, em particular para os utentes com maior deficit cognitivo. 

Apesar de todas as precauções tomadas, no início de novembro três residentes e uma 

colaboradora do Lar de Santiago ficaram em isolamento devido a terem testado positivo. Devido 

ao facto de todos os utentes e colaboradoras terem a dose de reforço e com o envolvimento de 

todos os elementos da equipa e a articulação com os serviços de saúde pública foi possível 

ultrapassar este pequeno surto. 

 

3.2.2 Atividades de gestão e planeamento 

Manteve-se o acompanhamento regular ao funcionamento desta resposta, não obstante as 
regras de distanciamento social impostas. Por este facto, apenas foi possível efetuar quatro 
reuniões com as colaboradoras de Lar, que ocorreram nos dias 06-07-2021 e 21-12-2021 
(Santiago), 29-06-2021 (São Bernardo) e 13-07-2021 (Costa do Valado).  
Com a situação pandémica referida inicialmente houve necessidade de reforçar o quadro de 
pessoal dos Lares, uma vez que três colaboradoras habitualmente contratadas para suprir o 
período de férias foram insuficientes. Devido a casos de isolamento profilático, baixas 
próprias, apoio a menores e férias houve necessidade de contratar uma colaboradora com a 
categoria profissional de Ajudante de Ação Direta. 
 
No dia 4 de março, o Exército realizou, na sala polivalente, uma sessão de sensibilização no 
âmbito da prevenção e combate à pandemia por COVID-19. Foram abordadas as boas 
práticas higiene, o estabelecimento de circuitos independentes e o uso de equipamento de 
equipamentos de proteção individual. A iniciativa, que contou com a participação de 12 
colaboradores, foi realizada em parceria com o Ministério do Trabalho Solidariedade e 
Segurança Social e foi dinamizada pelo 1º Sargento Carlos Faria. 
 
 

 
Sessão de sensibilização para a prevenção e combate à Pandemia  

dinamizada pelo Exército 
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No dia 12-11-2021 foi realizado, na sede, uma ação de sensibilização para as colaboradoras 
do Lar de Santiago. No total estiveram presentes 6 colaboradores. Esta ação, dinamizada pelo 
Enf. Fernando Cardoso, teve como objetivo esclarecer dúvidas e reforçar alguns 
procedimentos tendo em vista a prevenção e contenção de infeções no âmbito do COVID-19. 
 

3.2.3 Atividades com os Utentes 

As atividades, realizadas nos lares e desenvolvidas ou orientadas pelo Técnico de Animação 
Sociocultural, não teriam corrido tão bem se não existisse a interajuda entre as colaboradoras 
de ação direta, e a equipa técnica. Nos períodos de confinamento houve ainda uma 
intervenção direta dos técnicos do CAO nas atividades dos nossos Utentes. Estes técnicos 
deslocaram-se aos Lares de São Bernardo e da Costa do Valado, de modo a que os Utentes 
pudessem continuar as suas rotinas, o mais normal possível. Os Utentes do Lar de Santiago 
foram os únicos que continuaram a deslocar-se ao CAO, por não terem em casa as condições 
necessárias à manutenção das suas atividades. Contudo, desde o início da pandemia Covid-
19 existiu uma paragem obrigatória de algumas atividades realizadas ao fim de semana, 
situação que deixou ao início os utentes um pouco desmotivados e acomodados à monotonia. 
Mais tarde, através do acompanhamento das Psicólogas e com alguns passeios, mesmo 
sendo somente de carrinha, ajudou, dentro dos possíveis, à normalização do estado 
emocional dos utentes. Assim, ao longo do ano, foram desenvolvidas atividades de uma 
maneira diferente, procurando sempre ir ao encontro das necessidades e gostos dos utentes, 
preservando e assegurando sempre as condições de segurança dos mesmos, fazendo com 
que estes não ficassem demasiados preocupados e ansiosos com a situação pandémica.  
Em janeiro de 2021, no dia 8 comemoramos o dia dos Reis nos lares residenciais, havendo 
ainda os ensaios para o pequeno “Cantar os Reis na Escola”, no dia 17 desafiámos os nossos 
utentes a desenharem e pintarem a capa do livro “Os sonhos de Joana” que gentilmente foram 
oferecidos 50 exemplares pelo Engenheiro Lourenço. Nos dias 8, 9, 15 e 16 participámos com 
alguns dos utentes dos três lares no “Virtual Challenge ANDDI 30 anos”, caminhada virtual de 
comemoração dos 30 anos da nossa parceira ANDDI. 
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Atividades dos Utentes dos Lares em janeiro 

 
Em fevereiro realizámos a nossa festinha de Carnaval nos lares, dentro das condições que a 
pandemia obrigava, nos fins de semanas e durante a semana que antecederam o Carnaval 
foi preparado as máscaras e decoração dos três lares. Durante este mês também foi 
preparada a Páscoa. 
 
 

Atividades dos Utentes dos Lares em fevereiro 
 
No domingo de Páscoa, dia 4 de abril, a direção deslocou-se aos três lares, dando um pacote 
de amêndoas de lembrança a todos os utentes. Neste dia e graças à iniciativa de angariação 
da ecónoma da Instituição os residentes tiveram almoço melhorado, nomeadamente leitão. 
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Dia de Páscoa 

 
Em março, devido à pandemia Covid-19, não realizamos a habitual visita à “Feira de março”, 
então a empresa “NUT Chocolate” ofereceu gentilmente farturas aos nossos jovens dos lares, 
uma surpresa que deixou os utentes deliciados, relembrando assim a Feira mais antiga de 
Aveiro. 
 
 

 
Oferta de farturas da Nut Chocolate 

 
Nos mês de agosto, no CAO, os residentes dos lares de São Bernardo e Santiago participaram 
em atividades de Verão, com passeios, idas à piscina, jogos, karaoke, dança, música, sessões 
de cinema, desenhos entre outras diversões. 
 
 

Atividades dos Utentes dos Lares na época de Verão em agosto 
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De setembro a novembro, realizamos passeios de fim de semana para aproveitar o sol que se 
fez sentir neste mês, visitando a Pateira de Fermentelos, a Pateira do Carregal, os Passadiços 
de Esgueira, Parque de Nossa Senhora de Vagos, a zona à beira Ria em Vagos, Parque 
Oudinot, Barra e Costa Nova. Estes passeios fizeram com que os utentes ganhassem novo 
animo em relação às restrições impostas pela continuidade da Pandemia. 
 

 
Passeios de fim de semana dos Utentes dos Lares realizados de setembro a novembro 

 

Em dezembro visitamos as “Boas Festas em Aveiro”, onde durante a primeira quinzena, os 
nossos utentes dos três lares tiveram a possibilidade de visitar o Pai Natal, tirar uma fotografia 
e levar para casa e visualizar a grande Árvore de Natal, passeando pela linda paisagem da 
zona da Fonte Nova em Aveiro. Os grupos de São Bernardo e Santiago também visitaram o 
Jardim do Ega em Vagos e conhecemos o Museu de Brincar na segunda quinzena de 
dezembro. 
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Visita dos Utentes dos Lares às “Boas Festas de Aveiro” 

Na noite de Natal, houve a habitual abertura das prendas, onde a instituição realizou os 
desejos dos utentes e fizeram do momento da consoada, um momento alegre e animado. 
 

 
Noite de Natal 

 
 

3.2.4 Perspetivas futuras 

O funcionamento das respostas e serviços da Instituição, no qual se incluem o tipo de 
atividades anteriormente referidas, continua condicionado pela evolução da pandemia. O facto 
de todos os colaboradores e utentes terem a dose de reforço permite-nos acalentar alguma 
esperança, nomeadamente que o ano de 2022 permita a retoma de alguma “normalidade”, 
em nome do bem-estar físico e emocional de utentes, familiares, colaboradores e voluntários. 
Contudo e confirmando-se a evolução positiva da situação pandémica, um dos maiores 
desafios que no próximo ano teremos de enfrentar será o necessário equilíbrio entre a 
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necessidade de desconfinamento sentida pelos utentes/famílias e a proporcionalidade das 
medidas de segurança, de forma a evitar o aparecimento de novos casos. 
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3.3 Formação Profissional  

Durante o ano de 2021 houve dois cursos de formação profissional: 
 

Curso 1: Ação 1: Assistente Familiar e Apoio à Comunidade: Projeto POISE: 03-4229-

FSE-000161 

 

Na sequência da pandemia por COVID 19, a Formação Profissional esteve sujeita a períodos 

de suspensão e de retoma, geridas por Decretos emitidos pelo Governo, em consonância com 

o Organismo Intermédio, o que implicou procedimentos específicos e alterações permanentes. 

Neste sentido, ficaram 5 jovens por concluir a sua FPCT, em 2020. 

Foram submetidos Pedidos de Alteração, com pedido de prolongamento desta medida durante 

o ano de 2021, e de reforço de verbas, com o objetivo de permitir que estas jovens 

concluíssem o seu Percurso Formativo, situação que veio aprovada e permitiu o 

prolongamento desta ação. 

Assim, a Formação Profissional reiniciou em janeiro de 2021, contudo, pelo agravamento da 

curva de contágios pela Covid19, foi novamente suspensa até abril de 2021, por decreto do 

Governo. Atendendo às condições que a Direção Geral de Saúde agilizou, em articulação com 

a Saúde Pública, com o Plano de vacinação contra a Covid 19 e testagens regulares, em 

março do ano corrente foi possível retomar a atividade. A saber, esta antecipação foi 

autorizada pelo Organismo Intermédio, acordado entre as partes: Formandas, Famílias, 

APPACDM de Aveiro e Entidades Recetoras, com a devida salvaguarda das condições 

sanitárias, de distanciamento social e supervisão das regras de higienização e desinfeção 

pessoal.  

Nesta fase, algumas entidades suspenderam o protocolo de cooperação que tinham com a 

APPACDM de Aveiro, pelas condições dos seus Planos de Contingência, igualmente 

rigorosos e zelosos face à situação pandémica em que nos encontrávamos. neste sentido, 

houve necessidade de novas auscultações, com reajustes de rotinas e de horários. 

As entidades que protocolaram para esta fase de FPCT, foram: ADAV, Florista ParaTi, 

Centro Social e Paroquial de Santo André de Esgueira, Escola Artística do 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Aveiro, Restaurante Saladas + e 

Fundação Creche Helena Albuquerque Quadros. Este projeto terminou a 30 de setembro 

de 2021, com 4 jovens certificadas. Por contingências de saúde, uma das jovens não 

conseguiu retomar a atividade, porém teve autorização por parte do Organismo Intermédio 

para transitar para o projeto que ainda se encontra a decorrer, para terminar o seu percurso 

formativo, sem prejuízo da sua certificação.  

No final deste projeto, as jovens foram encaminhadas para o IEFP de Aveiro e de Águeda, a 

fim de se inscreverem e acederem às propostas de emprego que este serviço oferece, para 

jovens com deficiência e incapacidades. 
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Curso 2: ação 1: Assistente Familiar e Apoio à Comunidade: Projeto POISE: 03-4229-

FSE-000311 

 

Este curso reiniciou em janeiro de 2021, em contexto de sala, porém, à semelhança do 

descrito anteriormente, também foi suspenso nesse mês e retomado em abril de 2021, de 

acordo com as medidas emitidas em Decreto. 

Neste compasso, a Equipa Técnico-pedagógica participou 

na ação dinamizada pelo Exército Português, com 

esclarecimentos acerca da pandemia por Covid19 e 

orientações práticas acerca do uso de equipamentos de 

proteção individual. Esta sessão repetiu-se com o grupo de 

formação, com procedimentos ajustados às (in) 

capacidades dos/as Formandos/as, para reforçar os 

cuidados a ter, pelo bem individual e comunitário onde se 

encontram.  

Neste percurso, também contamos com a participação da 

empresa TSimetria, na dinamização do módulo e Cuidados 

Humanos Básicos, no âmbito da mobilidade, com a possibilidade 

de experimentar algumas ajudas técnicas. Em complemento, a 

formadora fez visitas aos 

espaços exteriores, perto da 

Sede da APPACDM de 

Aveiro, onde o grupo teve 

oportunidade de sentir as 

dificuldades nos acessos e 

experimentar posturas e 

formas de deslocação mais seguras para o próprio e/ou 

para quem possam estar a prestar um serviço de apoio.  

Tendo em conta o Plano de Contingência em vigor, nas 

suas diferentes respostas, o grupo manteve a formação num espaço multiusos, para evitar 

cruzamento de estruturas, sobretudo com os jovens do Lar residencial, mais frágeis e com 

necessidade de cuidado e proteção mais rigorosos. 

Nesta necessidade de mudança, o cronograma e a as atividades foram sendo ajustadas com 

as Formadoras internas e os Formadores Externos por forma a monitorizar alguns módulos 

da forma mais segura possível, pela probabilidade e necessidade de maior contacto ou de 

partilha de espaço. 
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Face às interrupções e necessidade de isolamento de alguns jovens, a Formação ajustou-se 

com recurso a formação online, no intuito de permitir o acesso à formação e a participação 

dos jovens, dentro do possível, ajustada a esta nova realidade. Neste projeto contamos com 

a participação de 2 formadores externos que apoiaram a 

monitoria dos Módulos de Cuidados Humanos Básicos: 

alimentação e mobilidade, Primeiros Socorros e 

Tecnologia de Informação e Comunicação. Em 

complemento, tivemos a cooperação de 2 Bombeiros da 

Corporação dos Bombeiros Novos de Aveiro, na 

dinamização de uma sessão prática do Módulo de 

Primeiros Socorros, com a demonstração de técnicas de 

Suporte Básico de Vida e imobilização em trauma a 

apresentação de uma ambulância de socorro. 

Em dezembro, este grupo participou no vídeo desenvolvido na Entidade para celebrar a época 

natalícia. No módulo de Educação para a Cidadania, trabalhamos de forma mais dirigida a 

exploração dos interesses para a Formação Prática em Contexto de Trabalho, que se avizinha 

para janeiro de 2022.  

Ao longo deste último mês do ano de 2021, foram iniciados vários contactos, no sentido de 

auscultar a comunidade para receber este grupo para a continuidade desta ação, agora em 

contexto de trabalho.  
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3.4 Serviços de Apoio às valências de CAO, Lares e Formação 
Profissional 

 
➢ Gestão de cuidados de saúde - levantamento das consultas e exames de diagnóstico 

nos diferentes meses: 
 

 Consultas Internas 
(inclui enfermagem) 

Consultas Externas MCDT´s a) 

Janeiro 
6 8 6 

Dia 21, 1ª dose vacina covid utentes, colaboradores de lares residenciais e 
colaboradores de CAO em contacto direto com os utentes de lar. 

Fevereiro 

7 13 2 

Dia 18, 2ª dose vacina covid utentes, colaboradores de lares residenciais e 
colaboradores de CAO em contacto direto com os utentes de lar. 

Março 11 15 4 

Abril 15 7 0 

Maio 16 8 8 

Junho 11 6 17 

Julho 10 8 1 

Agosto 
Intervenção apenas em situações agudas, em articulação com o médico e 
enfermeira avençados da instituição, pelos serviços de CAO encerrarem este 
mês. 

Setembro 8 8 com 1 internamento 10 

Outubro 8 17 3 

Outubro Dia 07, vacinação gripe sazonal utentes e colaboradores de lares 
residenciais. Dia 26, 3ª dose vacina covid utentes colaboradores de lares 
residenciais e colaboradores de CAO em contacto direto com os utentes de 
lar. 

Novembro 25 14 21 (com análises 
gerais) 

Dezembro 18 12 6 

 
a) MCDT´s – Meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 

 

o Tarefas associadas ao serviço de saúde: Emissão de credenciais para MCDT´s; 
regularização de receitas mensais (medicação crónica e receitada pontualmente 
em consulta); Pedido de medicação extra-blister semanal; alteração de folhas 
terapêuticas aquando às alterações terapêuticas; registo de ministração de 
medicação CAO mensal; informações de saúde; administração pela enfermeira 
de injetáveis a 7 utentes mensalmente (medicação psiquiátrica). 

 
➢ Gestão de serviços cozinha/refeitório e economato 

 
o Parceria com o grupo “Sonae” através do supermercado “Continente Bom Dia”, 

cooperação com entrega dos excedentes alimentares e outros, como donativo. 

o Validação de ementas em articulação com o médico que presta serviço na 

instituição e respetivas alterações pelos donativos do continente. 

o Verificação mensal de registos de HACCP. 
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o Apoio ao economato e cozinha nas diversas situações que vão surgindo no 

decorrer das atividades. 

o Acompanhamento às Auditorias Internas HACCP (renovação contrato 
01.06.2021 a 31.05.2022): 

 
Estrutura Data 

Lar Costa do Valado e 
CAO 

18.03.2021 

23.07.2021 

11.11.2021 

 
Das auditorias internas são emitidos os relatórios de avaliação higio-sanitária. 
 

o A 27.09.21 tivemos vistoria da Unidade de Saúde Pública, da qual surgiu o 
relatório de vistoria de avaliação das condições higio-sanitárias do setor 
alimentar. 

 
Serviço de Controlo de Pragas (baratas e ratos); (renovação contrato 01.06.2021 a 

31.05.2022) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Banco Alimentar e Donativos 
 

o Gestão dos bens alimentares do banco alimentar nas ementas de CAO e Lares 
Residenciais. 

o Gestão dos bens alimentares e outros do supermercado “Continente Bom Dia” 
nas ementas de CAO e Lares Residenciais. Conferência mensal das guias 
emitidas pela “Sonae” para emissão de recibo. 

 
➢ Outros 

 
o Gestão de horários de colaboradores e validação de registo de ponto mensal. 
o Gestão e contacto com fornecedores: encomendas/fornecimentos/cotação e 

verificação de faturas com a encomenda.  

Estrutura Data Serviço 

CAO 
05.06.2021 

14.09.2021 

Lar Costa do Valado 08.06.2021 

15.09.2021 

Lar São Bernardo 
01.06.2021 

20.10.2021 

Lar Santiago 
08.06.2021 

27.10.2021 
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4 Relatório de Gestão 

4.1 Evolução da atividade da Instituição e análise económico-financeira  

A APPACDM de Aveiro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) constituída 
em 1986. Proveniente da iniciativa de particulares, tem por missão contribuir para a inclusão 
social das pessoas com deficiência, ou doença mental, geradoras de incapacidade.  
 
Em 2021, e dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos exercícios económicos 
anteriores, o foco manteve-se na permanência e consolidação do equilíbrio financeiro da 
Instituição. Para tal, demos prossecução aos planos de angariação de fundos e a uma gestão 
cuidada e criteriosa dos recursos financeiros, adotando as seguintes práticas: 
 

• renegociação de preços de aquisição de bens e serviços; 

• implementação das práticas inerentes à contratação pública;  

• atualização moderada e ponderada das comparticipações familiares dos utentes;   

• pedidos de devolução de 50% do valor do IVA, no que respeita às faturas de 

alimentação e obras;  

• obtenção de consignação de IRS (em 2021 ascendeu a 7.558,03 €);  

• pedido e obtenção de apoio da CMA para a gestão corrente, no valor de 14.600,00 € 

(catorze mil e seiscentos euros), dos quais: 12.100,00 € (doze mil e cem euros), 

canalizados para a “Linha COVID” e 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), 

destinados a apoiar a atividade regular no domínio ação social;  

• cativação de novos “mecenas”; 

• apresentação no final do ano de 2021 de uma candidatura a projetos do INR para 

apoiar as férias de verão dos nossos jovens;  

• formação para os colaboradores, suportada pela medida “Cheque Formação”, 

apoiada pelo IEFP em 2021 e não executada, pelo facto de não estarem reunidas as 

condições resultantes da Pandemia; 

• elaboração de candidaturas a diversos apoios; 

• continuação da execução de um dos projetos de formação e encerramento de outro, 

ambos financiados pelo POISE. 
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Em 2021, registou-se a seguinte evolução na estrutura de gastos e rendimentos:  
 

  
2021 

 
2020 

 
2019 

 Variação 
2021/2020 

 (%) 

Variação 
2020/2019 

(%) 

Gastos 1.278.388,46 € 1.256.032,47 € 1.182.216,18 €  1,78% 6,24% 

Rendimentos 1.426.599,16 € 1.266.202,22 € 1.183.645,45 €  12,67% 6,97% 

Resultado 
Líquido 

148.210,70 € 10.169,75 € 1.429,27 € 
 

1.357,37% 611,53% 

 
A evolução da estrutura de gastos regista um aumento controlado na ordem dos 1,78%, 
destacando-se os que mais contribuíram para este efeito: 
 

• aumento dos gastos com pessoal, resultante das atualizações das tabelas salariais e 

do pagamento de horas extra (ainda que, em montante bastante mais reduzido, 

quando comparado com o ano transato), na ordem dos 26.094,84 €, incluindo 

contribuições ao estado; 

• depreciações e amortizações: registaram um acréscimo com algum impacto, 

resultante da transferência dos ativos fixos tangíveis em curso (Edifícios e Outras 

Construções) para ativos fixos tangíveis; 

• gastos financeiros: evidenciaram um decréscimo na ordem dos 36%, alavancado pela 

redução das taxas de juro e pela redução do montante em dívida. 

      

 
A evolução da estrutura de rendimentos, comparativamente ao ano transato, apresenta uma 
variação positiva na ordem dos 12,67%. Salientam-se como principais impactos desta 
variação: 
 

• aumento das mensalidades dos utentes, ponderadas e calculadas em função dos 

rendimentos do agregado familiar; 

• imputação ao resultado líquido de proveitos diferidos de anos anteriores; 

• subsídios, doações e legados à exploração: registou uma variação positiva na ordem 

dos 6,46%. Das várias rubricas aqui incluídas, destaca-se, o aumento de 18,66% dos 

Donativos e 5,39% das Prestações obtidas do ISS, IP- Centro Distrital.  

 
Analisando a evolução registada, constata-se uma melhoria significativa na situação 
económica da Instituição em 2021, quando comparada com o exercício anterior. Este impacto 
é refletido no resultado líquido do exercício. 
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Em finais de 2020, foram apresentadas três candidaturas ao Programa PARES 3.0, cujo 
montante ultrapassa os dois milhões de euros, tendo como finalidade: 
 

• Conclusão de obras licenciamento do CAO; 

• Conclusão de obras do edifício inacabado para o Lar Residencial, com capacidade para 

30 utentes, substituindo desta forma, os Lares Residenciais de São Bernardo e 

Santiago. Acrescendo a possibilidade, da criação de novas vagas; 

• Construção de Residência Autónoma.  

 

No entanto, em 2021 continuamos a aguardar a aprovação/parecer das mesmas, por forma a 
podermos evoluir na realização das obras e neste contexto, nos licenciamentos quer do CAO 
quer dos Lares Residenciais. 
 
Não obstante e independentemente da aprovação destas candidaturas, a Instituição prevê 
com fundos próprios, concluir as obras no Lar Residencial da Costa do Valado e obter o 
respetivo licenciamento em 2022.  
 
Neste sentido foi possível no final do ano lançar os concursos no âmbito da contratação 
pública e assinar os seguintes contratos: 

• execução das obras previstas no projeto de segurança com vista ao licenciamento do 

Lar Residencial da Costa do Valado no valor de 45.780,37€ + IVA;  

• execução da caixilharia de alumínio e obras na secretaria, no contexto da 

requalificação e licenciamento do CAO - edifício sede, no valor de 69.930,00€ + IVA, 

com um adiantamento feito em 29/12 de 20.979,00 € + IVA. 

 
No que concerne aos dois projetos de formação, cuja tipologia de intervenção é “Qualificação 
de Pessoas com Deficiência e/ou Incapacidade”, ambos financiados pelo POISE, salientamos 
que, um deles foi concluído em setembro de 2021 (POISE 03-4229-FSE-000161), 
encontrando-se o outro em execução (POISE 03-4229-FSE-000311). 
 
  

4.2 Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício  

Não ocorreram acontecimentos subsequentes à data de termo de exercício que impliquem 
ajustamentos e/ou divulgação nas contas do exercício de 2021. 

 

 

4.3 Evolução previsível da atividade  

A APPACDM de Aveiro pretende dar continuidade aos projetos já implementados em 2020. É 

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

 

• continuar numa ótica de melhoria contínua a melhorar o serviço prestado; 

• continuar as obras de adequação das infraestruturas; 

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

Formação”; 
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• continuar o projeto de formação com o código POISE 03-4229-FSE-000311; 

• continuar a pagar gratificações de estímulo a utentes em ASU; 

• continuar a envidar esforços para receber dívidas de alguns utentes; 

• continuar com a implementação de ações de angariação de fundos; 

• estabelecer parcerias que permitam não só a promoção da colocação dos formandos 

em contexto de trabalho, como também a possibilidade dos nossos utentes poderem 

realizar pequenas tarefas que concorram para a obtenção de receitas suplementares; 

• promoção da venda de produtos próprios (cerâmica, teares, lavores, reciclagem e 

biscoitos); 

• formar uma bolsa de mecenas que nos apoiem na realização das obras necessárias 

ao licenciamento solicitado pela Segurança Social; 

• continuar a realizar candidaturas à tipologia de intervenção “Qualificação de Pessoas 

com Deficiência e/ou Incapacidade”. 

 

De uma forma geral, manter e reforçar o bem-estar dos nossos utentes proporcionando-lhes 
a melhoria das condições de vida. Esta estratégia só é possível com o esforço, a dedicação e 
o empenho de todos os nossos colaboradores, parceiros sociais e mecenas. 
 

 

4.4 Dívidas à Administração Fiscal e Segurança Social  

No final do exercício de 2021, a Instituição mantém a sua situação tributária e contributiva 
regularizada perante a administração fiscal e a segurança social. 
 
 

4.5 Proposta de Aplicação de Resultados  

Para os resultados obtidos no exercício de 2021, no montante de 150.814,11 € (cento e 
cinquenta mil oitocentos e catorze euros e onze cêntimos) propomos que a sua totalidade seja 
transferida para resultados transitados.  
 
 
 

5 Contas do Exercício de 2021 

O ficheiro com o conjunto de peças contabilísticas que consubstanciam as contas do exercício 
de 2021, encontra-se aqui: 
 

https://www.appacdmaveiro.com/associados/assembleias-gerais/2022/ 
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