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41 Anos ao Serviço da Pessoa com Deficiência e suas Famílias

Editorial

"DEUS QUER. O HOMEM SONHA. A OBRA NASCE"
Para conseguirmos um objetivo, uma boa parte do caminho está feito, quando o querer é muito
forte.
Sem esquecer as exigências do normal funcionamento da nossa Instituição, no último semestre
de 2013, fomos conquistados pela grande preocupação e ansiedade, de conseguirmos ter pronta
para acolher os clientes mais necessitados, antes do final do ano, o novo equipamento do
Cartaxo- CASA JOÃO MANUEL.
Conseguiu-se, finalmente, e o último Natal foi diferente na “nossa casa”, tendo sido vivido por
clientes e colaboradores, naquela nova Estrutura, em ambiente familiar alargado.
Contra ventos e marés, por vezes muito desfavoráveis, o desânimo nunca nos derrotou, e os que
mais de perto sentiram as dificuldades, sentirão agora maior satisfação ao ver concretizado este
nosso sonho.
Mas importa não esquecer que todos contribuíram. Alguns ao longo de anos, e por isso
perspetivando agora a inauguração oficial, no âmbito das comemorações do aniversário da
Instituição, no mês de Março, merecem não só um grande obrigado, mas também os sinceros
PARABÉNS. Àqueles que não sendo da “nossa casa” e que contribuíram, de alguma forma, com a
sua ajuda, ficaremos para sempre particularmente gratos.
Porque tudo isto foi a concretização dum sonho, importa continuar a sonhar. Estão à nossa frente
novos desafios. É fundamental querer.
Luís Amaral
Presidente da Direção da APPACDM
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INAUGURAÇÃO DA ESTRUTURA RESIDENCIAL CASA JOÃO MANUEL

No passado dia 27 de Março foi inaugurada a Estrutura Residencial Casa João Manuel (Lar
Residencial e Residência Autónoma), no Cartaxo. Dezassete pessoas ganham um novo futuro, um
novo lar, afectos, amor e, porque não dizê-lo, felicidade, usando as palavras da Dr.ª Helena
Freire (benemérita). No seu discurso lembrou os anos de felicidade, passados na Casa João
Manuel com a sua família e, agora com a nova família, a família da Casa João Manuel, da
APPACDM de Santarém. A inauguração contou com inúmeros convidados, entre eles a benemérita
Dr.ª Maria Helena Freire e outros elementos da sua família, que doaram casa e terreno onde foi
erguida a nova valência. Igualmente presentes as Entidades Tutelares (Segurança Social e IEFP),
Parceiros, Autarcas dos concelhos do Cartaxo e de Santarém, o representante da União Distrital
das Instituições de Solidariedade Social (IPSS), representantes de entidades das áreas da saúde,
educação, acção social e segurança, a equipa que fez parte da construção da casa, bem como
muitos clientes, familiares, colaboradores e amigos da Associação. Um dia de muitas emoções,
para recordar e registar na memória de um sonho concretizado.
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DESTAQUES – Formação e Emprego

Inscrições Abertas! Um
projeto que pode ser o
teu!
Tens 18 anos? Andas confuso/a? Não sabes
o que fazer e queres dar um rumo à tua
vida? Queres passar à prática?
Podes sentir-te bem aqui!

Cursos:
· Serralheiro/a Civil
· Operador/a de acabamentos de
madeira e mobiliário
· Empregado/a de Andares
· Operador/a de Jardinagem
· Cozinheiro/a
Atividades curriculares:
· Formação de Base (600h ou 75h)
· Formação para Integração (200h ou 75h)
· Formação tecnológica (1600h ou 1550h)
· Formação Prática em Contexto de
Trabalho (1200h)

Na nossa Associação - APPACDM - que fica
no Vale de Santarém, temos uma Valência
de Formação Profissional com os cursos já
referidos. Muito do tempo de formação é
passado em oficinas (serralharia e
carpintaria)... Na quinta (jardinagem) ou...
em cozinhas, refeitórios; lavandarias e
residências.
É importante que em 2 ou 3 anos possas
aprender técnicas como soldar, serrar,
engomar, podar, preparar alimentos...
Podíamos dizer-te mais uma centena de
técnicas, mas… mais importante é que
aprendas bons comportamentos para
conseguires mais facilmente arranjar um
emprego.
Boa sorte e bons projetos!

Atividades Complementares:
· Educação Física/Natação
· Reabilitação Funcional (Psicologia/Terapia
Ocupacional / Fisioterapia)
Regalias:
· Bolsas de Profissionalização (de acordo
com os rendimentos)
· Subsídio de Refeição
· Subsídio de Transporte
· Seguro de Acidentes Pessoais
· Vestuário adequado à área de Formação
· Certificado de Frequência
Nota: Os cursos iniciam-se em várias
alturas do ano civil, informa-te!
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DESTAQUES – Quinta Pedagógica
Quinta Pedagógica da Bica
A APPACDM de Santarém tem, na sua
Quinta Nossa Senhora do Rosário, a “Quinta
Pedagógica da Bica”, implementada com o
apoio da APRODER.
O nome de Quinta da Bica surgiu devido a
uma bica que existia no refeitório do Jardim
de Infância “Joaninha”, que foi casa de
habitação dos primeiros donos. Quando a
Ordem da Congregação das Irmãs do
Santíssimo Salvador adquiriu o espaço, em
1963, alterou o nome para Quinta N. Sr.ª
do Rosário. Em consequência desta
situação e para não se perder as suas
origens foi decidido atribuir o nome de
Quinta Pedagógica da Bica, a esta Quinta.
É um espaço composto por 5 ha, está
situado na encosta de um monte, no Vale
de Santarém. Possui diferentes zonas
(pecuária, zona agrícola e parque de
merendas) que estão localizadas em
socalcos.
A marcação para as visitas pode ser por
e’mail, fax ou telefone.
Os visitantes têm oportunidade de:
- Contatar com os animais existentes
- Conhecer diversas espécies de árvores
- trabalhar a terra e envasar flores
- Realizar atividades lúdicas, desportivas e
jogos tradicionais
- Admirar a Lezíria, através do miradouro
- Confecionar pão
Os recursos humanos que participam no
acompanhamento dos visitantes incluem
clientes e colaboradores afetos ao trabalho
desenvolvido na quinta e/ou outros a
destacar de acordo com as necessidades e
o nº de visitantes.
O seu horário de funcionamento é das
10h30 às 16h30 de 2a a 6a feira e ao
fim- de-semana o horário será a
acordar com os visitantes.
O preço da visita é de 2,50€ para as
crianças 3,50€ para os adultos, com direito
a pão e planta envasada.

Página 4 de 13

DESTAQUES - Terapias
Departamento de Terapias e
Reabilitação

Intervém em diferentes contextos e
valências:

O Departamento participa ativa e
diretamente na Visão e Missão da
APPACDM de Santarém indo de encontro
aos Valores da mesma.

Intervenção Precoce na Infância
Centro Socioeducativo
Formação e Emprego
Centro de Actividades Ocupacionais
Estruturas Residenciais
Centro de Recursos para a Inclusão (CRI’s)
Apoios a Clientes Externos.

Os objetivos gerais são: desenvolver
atividades terapêuticas que promovam a
aquisição, melhoria e manutenção de
capacidades da pessoa com
deficiência/incapacidade, visando uma
maior qualidade de vida e de participação
na vida social e comunidade.

O CRI da APPACDM apoia cinco
agrupamentos escolares nos concelhos de
Santarém e Cartaxo e nele estão integrados
mais seis técnicos/terapeutas.

O Departamento é constituído pelos
seguintes elementos fixos:

A parceria com Escolas Superiores da
região e do país (estágios curriculares e
profissionais, formações, etc.) é uma
constante ao longo do ano.

Coordenador: Bruno Cunha
(Fisioterapeuta)
Equipa técnica

Divulgamos o trabalho desenvolvido pela
Instituição, procuramos consolidar a sua
imagem, mas sobretudo damos a conhecer
o mundo da pessoa com deficiência, pois tal
constitui fator facilitador da sua inserção na
comunidade.

Ana Catarina Santos (Terapeuta
Ocupacional)
Elisabete Patrício (Técnica Sup. Educação
Especial e Reabilitação)
Paula Rondão (Terapeuta da Fala)
Áreas de intervenção:

Aperfeiçoar, dar novos saberes e
competências, refletir, criticamente, sobre
as práticas diárias são preocupações
constantes que se refletem na formação
dada aos diferentes colaboradores.

Fisioterapia, Terapia da Fala, Terapia
Psicomotora, Terapia Ocupacional,
Atividade Motora Adaptada, Hidroterapia,
Adaptação ao Meio Aquático, Natação
Adaptada, Hipoterapia, Equitação
Terapêutica e Snoezelen…
Atualmente, o Dep. de Terapias apoia
diretamente 113 pessoas.
As pessoas apoiadas apresentam um leque
diversificado de problemáticas, incluindo
multideficiência, com dificuldades
específicas (cognitivas, aprendizagem,
linguagem, motora (entre outras), com
distúrbios de comportamento, em risco de
abandono escolar precoce e/ou social.

Todos os apoios prestado pelo Dep. de
Terapias são facultados aos clientes nas
nossas instalações, exceto em áreas muito
específicas que requerem equipamentos
próprios (Equitação Especial) e os apoios
prestados nas escolas.
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Reabilitar é viver e fazer viver.
Bruno Cunha

DESTAQUES - Projetos
Projeto Treinar para Vencer

Projeto Parceria em Movimento

O projeto "Treinar para Vencer"
pretende contribuir para a intensificação,
qualidade e melhoria dos treinos de 40
atletas da APPACDM de Santarém, dos
quais, alguns, detém recordes. Salientamos
o recorde europeu de dardo, mundial em
marcha, nacional nos 1000 e nos 800
metros marcha, nacional de veteranos nas
modalidades de pista, entre outros
segundos e terceiros lugares. Pretendemos
intensificar a prática do Triatlo e de outras
modalidades isoladas. Com vista a
desenvolver esta prática, iniciámos a
atividade de bicicleta com os clientes com
capacidades para o fazer.
As atividades do projeto centram-se,
essencialmente, no treino de competências
na modalidade de triatlo para pessoas com
deficiência de modo a podermos participar
cada vez mais e melhor em diversos
encontros nacionais e até mesmo
internacionais, tal como tem
acontecido em anos anteriores.
O Projeto foi cofinanciado pelo Programa de
Financiamento a Projetos pelo INR, I. P."

Este projeto "Parceria em Movimento"
destinou-se a clientes com deficiência,
integrados nas Estruturas Residenciais da
APPACDM de Santarém, teve lugar no hotel
social de Vila Nova de Mil Fontes - Odemira.
Este grupo de clientes é composto por
vários elementos com várias idades e de
ambos os sexos, com autonomia
comprovada, visto alguns deles estarem
integrados no mercado de trabalho. A
permanência em meios/ambientes não
institucionais, representa uma oportunidade
de convívio inter - geracional, de
desenvolvimento global, conhecimento de
novos locais no país e sensibilização da
comunidade para as
capacidades/potencialidades/sensibilidade
destas pessoas.
A oportunidade dada aos clientes de
experienciarem momentos de
praia/diversão noturna, de lazer intergrupos (com e sem deficiência), compras,
visitas, piscina, caminhadas, idas aos café e
esplanadas, contribuem para o
enriquecimento pessoal e social, recreando,
por vezes, o que não podem fazer em
família.
“Projeto cofinanciado pelo Programa de
Financiamento a Projetos pelo INR, I. P.”.

O conteúdo desta notícia é da exclusiva
responsabilidade da APPACDM de
Santarém.
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DESTAQUES - Projetos
“Nós, em atividades no campo” - a
semana de atividades em Coimbra que
decorrerá em Julho de 2014.
Este projeto contribuirá para que um
conjunto de 12 clientes da Associação, com
elevado grau de dependência, em termos
de mobilidade (na sua grande maioria em
cadeira de rodas), possa usufruir de
atividades ao ar livre com outros grupos,
fora do seu ambiente diário - em Instituição
ou em família.
“Projeto cofinanciado pelo Programa de
Financiamento a Projetos pelo INR, I. P.”.

O conteúdo desta notícia é da exclusiva
responsabilidade da APPACDM de Santarém.

DESTAQUES – CLDS+
O Programa CLDS+ é financiado pelo Fundo
Estrutural (FSE) e pela Segurança Social e tem
por finalidade promover a inclusão social dos
cidadãos através de ações, a executar em
parceria, que tem como objetivo contribuir para
o aumento da empregabilidade, para o combate
das situações críticas de pobreza, especialmente
a infantil, da exclusão social em territórios
vulneráveis, envelhecidos ou fortemente
atingidos por calamidades, tendo igualmente,
especial atenção na concretização de medidas
que promovam a inclusão ativa das pessoas com
deficiência e incapacidade.
O Programa CLDS+ apresenta três eixos de
intervenção:
Eixo 1 - Emprego, Formação e Qualificação
em parceria com IEFP, IP
Criação de CACI (Centro de Apoio ao
Conhecimento e Integração) em parceria com as
diversas Juntas de Freguesia, com atendimento
quinzenal.
Os CACI têm como objetivo, prestar
acompanhamento individual, na área do
emprego e/ou formação, apoiando as pessoas
no processo de procura ativa de emprego/
formação, na construção da documentação de
suporte à apresentação de candidatura a
emprego, no treino para a entrevista de seleção
e no apoio com sessões de grupo sobre

Marketing profissional. Tem ainda uma vertente
dirigida a públicos jovens com sinalização e
encaminhamento de alunos que abandonem ou
concluam o sistema educativo.
O CLDS+ fará, ainda, um estudo e
caracterização do tecido empresarial, no sentido
de recolher informação das necessidades
formativas contando com parcerias com a
Nersant, para além de dar a conhecer as
necessidades de qualificação identificadas pelas
empresas.
Será construído um roteiro para o
empreendedorismo – Ideias em Ação e
constituição de uma bolsa de voluntários de
acompanhamento das ideias, como modelo de
acompanhamento com as entidades Nersant,
Gabinete de Apoio ao Investidor da Câmara de
Santarém e EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza.
Outro dos objetivos que se pretende alcançar é
a sensibilização para a prestação de trabalho
socialmente necessário ou desenvolvimento de
atividade socialmente útil em entidades
públicas, privadas sem fins lucrativos ou
solidárias.
Será ainda desenvolvida a “Crescer ideia de
negócio” junto dos alunos do ensino secundário
em parceria com a Nersant e o IPDJ – Instituto
Português do Desporto e Juventude.
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DESTAQUES – CLDS+

Eixo 2 - Intervenção familiar e parental,
preventiva da pobreza infantil;
Criação de Centro de Recursos com apoio a 30
famílias. Será um espaço que garanta a
prestação de serviços de psicoterapia individual
e em grupo e terapia familiar, com
desenvolvimento de atividades adequadas ao
perfil (crianças/ jovens) a fim de estimular a
coesão e colaboração intrafamiliar. Será ainda
realizado aconselhamento e encaminhamento
para estrutura local adequada, em situação de
crise familiar. Este eixo conta com a parceria das
seguintes instituições: Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, Ajuda de Mãe, Intervenção
Precoce na Infância, Equipas do Rendimento
Social de Inserção, entre outras.
Será ainda constituído um grupo de trabalho
com entidades com competência em matéria de
Infância e Juventude, a fim de trabalhar as
competências de 30 profissionais do Concelho.
Eixo 3 – Capacitação da comunidade e das
organizações
Como ações, estão programadas o apoio à autoorganização dos habitantes, sendo uma das
zonas com incidência, a localidade de Santa Iria
da Ribeira de Santarém com a abertura de um
Espaço de Trocas, criação de Hortas
Comunitárias e estímulo à limpeza e
requalificação do espaço.
É ainda objetivo, apoiar e incentivar voluntários
na articulação da procura de emprego.
Na ação de criação/ revitalização de
associações, pretende-se ainda capacitar as
organizações formais e não formais para a
conceção e gestão de projetos, bem como para
as questões da sustentabilidade. Será realizado
um encontro entre as organizações, com mostra
e divulgação de produtos e resultados. Esta ação
conta com a parceria do IPD.
Para mais informações, contatar:
Maria João Santos
CLDS+
243302153
968 124 633
Morada da Sede do Projeto: Rua Frei Luís de Sousa, nº10, 1º andar Santarém
appacdm.santarem.cldsmais@gmail.com
Facebook address –
https://www.facebook.com/CLDSMAISSANTAREMACRESCER
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Já aconteceram estas atividades desde Janeiro de 2014
Encontro de Natação em Benavente

Corfebol para todos, em Ourém

XI Concurso de Equitação Especial
Campeonatos Nacionais de Pista
Coberta da ANDDI, em Braga

Demonstração de equitação
terapêutica na Feira Nacional da
Agricultura

Encontro de Equitação em Vila N. da
Barquinha

Campeonato Europeu de Atletismo
de S. Down IAADS, com 2 medalhas
de ouro, 1 de prata e 1 de bronze

Colónia de Férias

Colónia de férias

Página 9 de 13

Já aconteceram estas atividades desde Janeiro de 2014

I Encontro Experimental de Rugby
adaptado em Almeirim

Uma Noite de Fados, de
solidariedade e de muito mais…

Encontro de Natação da
UNICRISANO

XIII FESTIVAL EXTREMUS - Teatro
FantasiaAPPACDM

Uma Quinta para Todos, no Museu
da Eletricidade!

Visitas à Quinta Pedagógica da
Bica, na APPACDM
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PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS - 2013

Indicadores

Meta

Execução Anual
2010

2011

2012

2013

Grau de cumprimento médio
dos PDI’s

100%

78,2%

78,2%

74,21%

84,7%

Grau de Satisfação dos
Clientes

≥60%

76%

86,5%

89,5%

87,8%

Grau de Satisfação das
Famílias

≥60%

80%

83,4%

80,8%

83,1%

Grau de cumprimento dos
Planos de Atividades das
Valências

≥80%

90,3%

88,1%

90,48%

92,2%

Grau de cumprimento do Plano
de Atividades Técnicopedagógicas da APPACDM

≥80%

90,3%

80,3%

87,37%

88,6%

Taxa de execução orçamental

≥80%

95%

100,65%

108,65%

108%

Taxa global de sucesso dos
serviços

≥80%

84,96%

86,19%

88,5%

90,73%

Grau de satisfação dos Clientes e outras Partes Interessadas
Parte Interessada

Resultado

Clientes

89%

Clientes – questionário em comunicação aumentativa
e alternativa

77,6%

Famílias/Significativos

83,1%

Colaboradores

73,8%

Entidades Tutelares

100%

Parcerias

90,5%

Voluntários

100%

Fornecedores

78,6%

Utilizadores da Piscina AG

92%
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PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS
Planos de Melhorias e Sugestões e Reclamações
Indicadores

Taxa de Execução

Nº de sugestões

5

Tempo médio de resposta das sugestões

3

Nº de reclamações

5

Tempo médio de resposta das reclamações

8

Nº de auditorias

1

Nº de ações de melhoria decorrentes da auditoria

44

Formação e desenvolvimento das Pessoas
Volume de formação

1427

Nº de colaboradores que frequentaram ações de formação

55

Nº médio de horas de formação por Colaborador

25

Nº de ações frequentadas

34

Nº de colaboradores que realizaram o nº de horas no ciclo de
referência (35h)
Nº de colaboradores avaliados

7
88

Valor médio da avaliação dos colaboradores
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4 (Bom)

FAÇA PARTE DA NOSSA ASSOCIAÇÃO E COLABORE CONNOSCO:

Para melhor executarmos a nossa missão contamos com o seu apoio.
Ajude uma causa. Torne-se Sócio da APPACDM!
Sempre consigo. Crescemos juntos.

Contactos:
APPACDM de Santarém
Quinta Nossa Senhora do Rosário
2005-032 Vale de Santarém

Telefone: 243 767 050
Fax: 243 767 059
E-mail: appacdm.santarem@mail.telepac.pt
Site: http://appacdmsantareminfo.wxi.com/site

Edição:
APPACDM de Santarém

Facebook.com/APPACDM de Santarém

Esta Newsletter é uma edição do Serviço de Qualidade, destinada aos Clientes e seus
Familiares/Significativos, Colaboradores, Parceiros, Entidades Tutelares, Amigos da
APPACDM de Santarém e para a Comunidade em geral.
LEIA E DIVULGE PELOS SEUS AMIGOS
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