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RELATÓRIO ATIVIDADES E CONTAS
APPDA - Norte 2021
1. Apresentação
O primeiro semestre de 2021 foi marcado por um novo período de confinamento com a duração de 94
dias (de 15 de Janeiro a 19 de Abril). Após o seu termo, foram introduzidas em Junho novas restrições
que se prolongaram para além do semestre. No mês de junho, verificou-se um agravamento da situação
pandémica nacional devido à disseminação da variante Delta e à dificuldade de calibrar a abertura da
economia com a variação do número de infetados, tendo sido decretadas novas condicionantes a nível
regional, consoante os graus de incidência e de transmissibilidade da doença, que condicionaram o
ritmo de recuperação das atividades. Porém, ao longo do terceiro trimestre verificou-se uma melhoria
substancial no controlo da pandemia, por efeito da aceleração do ritmo de vacinação em Portugal.
Iniciamos o ano com uma boa notícia, o plano de vacinação iria englobar a APPDA-Norte já no mês de
Janeiro, e assim ocorreu, no dia 21 de Janeiro todos os clientes do CACI e Lar residencial e colaboradores
aptos foram vacinados.
Depois de em setembro do ano anterior já termos retomado as atividades no exterior com o grupo dos
clientes externos, iniciamos o ano com o mesmo registo de funcionamento, no entanto, no dia 26 de
Janeiro registou-se o primeiro caso positivo de Covid 19 na Associação. Após ter sido relatado este caso
à Unidade de Saúde Pública iniciou-se o rastreio com testes de PCR o que demonstrou um grande
aumento do número de casos positivos tanto em clientes como em colaboradores.
O período de confinamento, os isolamentos profiláticos e as necessidades de apoio dos colaboradores
às suas famílias, levaram a muitas ausências ao trabalho, contudo o apoio prestado aos nossos clientes e
famílias foi mantido e respeitados os níveis máximos de acompanhamento.
A parceria com a Câmara de Vila Nova de Gaia, no programa Gaia Aprende+i na área da música e da
formação teve uma grande procura por parte dos agrupamentos para continuarmos a dar apoio aos
alunos com NEE abrangidos desde o Jardim-de-infância até ao Secundário.
Em 2021 o INR - Instituto Nacional para a Reabilitação. apoiou o projeto Grupos para a Autonomia e
Socialização em Contexto - GASC
Portanto, foi um ano de grande exigência para todos nós, implicando muitos ajustes e um esforço muito
grande de todos, tendo o plano de atividades sofrido profundas alterações. A crise social e económica
agravou-se.
O défice corrente continua a ser preocupante e o futuro da Associação continua a estar em risco.
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2. Recursos Humanos
A APPDA – Norte tinha em 31 de dezembro 67 trabalhadores com contrato de trabalho, nas mais
variadas funções, distribuídos pelas diversas respostas sociais e projetos, de forma a responder a todas
as solicitações e necessidades dos clientes. A estes é necessário acrescentar 3 colaboradores em regime
de trabalho independente.

3. Formação
Os colaboradores da APPDA-Norte intervieram quer como formandos quer como formadores em várias
ações de que salientamos:
 Reuniões da equipa técnica com os colaboradores;
 Dinâmica de autoformação dos colaboradores para diversificarem e inovarem nos trabalhos
realizados com os clientes;
 Formação contínua sobre a problemática da Covid-19.

4. Parcerias
 Polícia de Segurança Pública da Área Metropolitana do Porto;
 FADEUP – Faculdade de Desporto da Universidade do Porto;
 Câmara Municipal de Gaia- Renovamos o protocolo do Programa Gaia Aprende+i, aumentando o
número de escolas e de horas, havendo a necessidade de contratar mais 2 técnicos de música
para dar resposta a todas as solicitações;
 Câmara Municipal de Gaia- Utilização das infra estruturas (Piscina Municipal de Vila D´Este,
Complexo Desportivo do Parque da Lavandeira);
 Parceria com a CerciGaia e APPACDM-Gaia no âmbito do Projecto “Bando das Cordas” (standby);
 Pony Club do Porto –Friends Forever- Associação Solidária (standby);
 IEFP- Porto.
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5. Atividades das Valências e das Respostas Sociais

5.1. Centro de Estudos e Apoio à Criança e à Família (CEACF)
O ano de 2020-21 foi um ano, por si só, exigente, tendo em conta que ainda atravessamos uma
pandemia. Ocorreu a integração de duas novas técnicas, na área da terapia ocupacional, obrigando a
uma reestruturação terapêutica da área, bem como adaptação terapêutica nos processos individuais. O
CEACF continuou a exercer a sua atividade e missão, com estabilidade e foco da equipa na intervenção à
criança e à sua família. O Serviço de Apoio às Famílias (SAF) continuou a ganhar espaço, como um apoio
que suportou as angústias e preocupações da família, ao mesmo tempo que respondíamos às
necessidades da criança no seu processo de intervenção terapêutica.
O CEACF manteve as vagas comparticipadas (20) completas no início do ano e ocupou vagas deixadas
por famílias que optaram por outras respostas, que não se alinhavam com a nossa visão terapêutica:
foco nas intervenções sócio-afetivas, onde a família e os contextos relevantes ocupam um papel tão
primordial quanto a intervenção direta. As formações a pais ganharam um novo espaço com respeito
pelos princípios do modelo DIR-floortime, onde o parental coaching e a habilitação das famílias ocupa
um papel central. Deste modo, para além das intervenções diretas, o SAF prestou todo o apoio
necessário às famílias, acolhendo as suas angústias e suportando-as na sua disponibilidade para o
processo de intervenção com as crianças. O papel do Serviço Social foi também de extrema importância
para assegurar apoios financeiros e alimentação a algumas famílias que passavam por privações. É
também importante ressalvar o apoio da APPDA-Norte no seu todo para que pudessemos ultrapassar
esta fase, garantindo-nos os meios e a autonomia necessários para agilizar os processos de intervenção.
A articulação com a ELI-Gaia e ELI-Espinho permanece ativa e estável, mantendo-se uma respeitosa
articulação, que traduz uma relação de respeito mútuo e reconhecimento do CEACF como recurso
específico para crianças com PEA e suas famílias.
A abordagem teórico-clínica, com ênfase na abordagem Humanista-Desenvolvimental com objetivo de
promover competências de Relação e Comunicação, tendo em conta o Perfil Sensorial e Competências
Motoras globais, atendendo ao nível de funcionamento global em todos os contextos significativos da
criança continua a ser, em conjunto com as normas gerais de Intervenção Precoce, o grande eixo
orientador do modelo de intervenção do CEACF.
Em resumo, 2020-2021 continuou a ser um ano desafiante, com grande exigência e dedicação de toda a
equipa.

Pág. 4/8

5.2. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)
O CACI é uma resposta social da APPDA – Norte com a missão de promover a qualidade de vida das
pessoas com PEA com mais de 18 anos. Atualmente o CACI conta com 30 clientes, com idades
compreendidas entre os 22 e os 53 anos.
Tendo como valores a: Especialização dos Serviços, a Melhoria Contínua, a Solidariedade e a Orientação
para as necessidades dos clientes e das suas famílias.
O ano de 2021, infelizmente, continuou na mesma toada do ano de 2020, em que a pandemia
provocada pelo SARSCOV2 continuou a limitar seriamente o normal funcionamento de todo o mundo e
como é óbvio do CACI.
O primeiro caso positivo de Covid 19 registado na APPDA- Norte aconteceu no dia 26 de Janeiro.
Devido a este surto tivemos de suspender novamente as atividades dos nossos clientes que não
usufruíam de apoio do lar residencial, tendo de ficar em casa enquanto os clientes “internos” eram
apoiados pelos colaboradores do CACI no período das 09 às 17 horas. Foram criadas equipas que
trabalharam “em espelho” por forma evitar contacto desnecessário com os clientes infectados. O CACI
voltou a funcionar em duas zonas distintas e estanques para recebermos os clientes COVID” e “Não
COVID”. Foram também criados dois circuitos distintos de entrada e saída de ambos os grupos. É de
referir que os clientes “externos” durante o período em que se encontravam em casa foram
contactados telefonicamente com uma periodicidade semanal, para averiguar o seu estado de saúde e
despistar qualquer sintoma de COVID.
Este surto e as restrições por ele impostas estenderam-se por volta de 4 meses, no entanto, apesar de
ainda termos o surto ativo, todos aqueles que testaram negativo foram inoculados com a segunda dose
a 3 de março. Depois de ser decretada a extinção do surto começamos a receber novamente os nossos
clientes “externos”, em abril.
Retomamos algumas atividades tanto na associação como no exterior sempre que era possível e
respeitando escrupulosamente as directrizes da DGS. Em Setembro começamos com todas as atividades
a 100%, apesar de muitos dos colaboradores sentirem algum receio de contágio, especialmente na
piscina pois os balneários apresentam condições de contágio elevado.
Até ao fim de dezembro conseguiu-se manter os clientes estáveis tanto física como comportamental
apesar destas alterações de rotinas e do novo enquadramento que se vive.
Outro aspecto que deve ser referido é que neste ano houve um grande desgaste tanto físico como
psicológico em todos os colaboradores que fizeram de tudo para que os clientes estivessem bem e que a
dinâmica na APPDA- Norte se mantivesse mesmo com um decréscimo grande de colaboradores devido
a infeção ou ao isolamento profilático.
A área de Olaria que foi interrompida em março de 2020 retomou em setembro deste ano tendo estado
a funcionar plenamente e com uma produção acima da média.
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5.3. Lar Residencial
A resposta social Lar Residencial tem como missão promover a qualidade de vida das pessoas com PEA
com mais de 16 anos e suas famílias. Esta valência, com 20 clientes, tem a sua capacidade de resposta
esgotada.
O Lar Residencial teve sempre como cuidado garantir um funcionamento equilibrado da resposta social,
tentando ir de encontro às especificidades da população alvo, nomeadamente à necessidade de
ambientes estruturados, protegidos e adequados às características da deficiência, bem como a
necessidade de monitorizar o estado físico e emocional dos seus clientes. O Lar Residencial pretendeu
com esta organização, e modo de funcionamento, evitar uma deterioração do estado geral dos seus
clientes, facilitar e promover a sua integração social, o seu desenvolvimento pessoal ao nível da
autonomia, da comunicação e da relação interpessoal, e ainda promover o seu bem-estar emocional,
físico e social.
O ano de 2021 foi, mais uma vez, um ano atípico, devido à situação pandémica causada pelo vírus
SARSCOV2. A realidade presente impediu a concretização de vários objectivos propostos no plano de
actividades de 2021.
Como vem sendo sua prática, o Lar Residencial reforçou a importância da existência de uma Equipa
estável como um dos pilares da qualidade do seu serviço. Procurou conseguir uma equipa de
colaboradores, adequada aos objectivos da resposta social, bem como uma equipa sólida. Para
consegui-lo procurou o aperfeiçoamento do desempenho de cada AAD através da supervisão, da
formação, da partilha de informação, de reuniões individuais e de equipa.
Durante o ano de 2021, e com o objectivo de promover a diminuição dos custos inerentes ao número
distinto de recursos humanos existente na resposta social, o Lar Residencial procurou encontrar uma
escala de serviço que permitisse reduzir 2 dos colaboradores da equipa, já no início de 2022. Esta
redução irá exigir do Lar Residencial uma racionalização e gestão extremas da equipa de colaboradores,
mas visará contribuir para o equilíbrio financeiro da resposta.
O Lar Residencial funcionou apenas com 3 residências, de Janeiro a Outubro de 2021, sendo que a
quarta residência esteve designada como residência de isolamento. Esta realidade permitiu uma gestão
dos recursos existentes, sem ter havido necessidade de recorrer a novas contratações, mesmo nos
períodos habitualmente problemáticos e que, durante os quais, por norma, há necessidade de integrar,
transitoriamente, novos elementos.
Ainda durante o ano de 2021, o Lar Residencial passou a acolher, em regime temporário, clientes de
CACI.
Apesar do contexto pandémico, o Lar Residencial procurou sempre manter um funcionamento estável,
um ambiente tranquilo e familiar, e procurou corresponder a todas as necessidades físicas e emocionais
dos seus clientes. Para isso contou com uma Equipa muito disponível e empenhada.
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5.4. Grupos para a Autonomia e Socialização em Contexto (GASC)
Em 2021 este projeto foi apoiado pelo INR- Instituto Nacional para a Reabilitação, no valor de
16.538,24 € na Área Prioritária do Projeto: Qualidade de Vida das Pessoas com Deficiências

O GASC é um serviço especialmente vocacionado para o desenvolvimento de competências sociais e
promoção da independência em crianças e jovens com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA). A
intervenção educativa e terapêutica tem como principal objetivo a promoção da autonomia e
funcionalidade em diferentes áreas, nomeadamente, comunicação e linguagem, interação e
socialização, comportamento e regulação emocional, desenvolvimento motor e atividades da vida
diária.
Princípios orientadores da intervenção:
✓ Intervenção em grupo;
✓ Intervenção em contexto natural;
✓ Autonomia e socialização como principais áreas a serem trabalhadas;
✓ Desenvolvimento de competências funcionais.
Objetivos gerais de intervenção:
✓ Diversificar experiências em contextos variados para promover uma adequada adaptação e
independência nos diferentes ambientes naturais;
✓ Promover a interação, desenvolver a noção de grupo e o respeito pelas suas regras de
funcionamento;
✓ Promover a autonomia e a funcionalidade nas atividades da vida diária;
✓ Desenvolver competências sociais e relacionais;
✓ Preparar para a vida adulta.
Atividades realizadas em contexto GASC:
✓ Treino de competências nas Atividades de Vida Diária: alimentação, higiene pessoal,
vestir/despir e tarefas domésticas
✓ Treino de competências na Comunidade: utilização de diferentes serviços e equipamentos
públicos, utilização de transportes públicos e deslocações pedonais (segurança e regras
rodoviárias)
✓ Treino de Competências Sociais: Role Play e Jogos Cooperativos
✓ Atividades Motoras
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✓ Horta Pedagógica
✓ Atividades no Meio Aquático
✓ Atividades recreativas com clientes e respetivas Famílias
✓ Serviço de acompanhamento e articulação com o contexto natural: contemplou o desenvolvimento
de atividades de avaliação, orientação, intervenção terapêutica e socioeducativa em contexto natural.
Portanto, contou com momentos de apoio direto e indireto à família e adaptação dos diferentes
contextos (casa, escola, etc.). O objetivo final deste tipo de articulação foi promover o bem-estar dos
nossos utentes, assim como os seus níveis de funcionalidade nos diferentes contextos. Implicou a
passagem de estratégias de intervenção entre os vários contextos, assim como, Grupos de Discussão
com Famílias de crianças e jovens com Perturbação do Espectro do Autismo, acompanhadas na APPDANorte, para debate da nova legislação que pretende tornar a Escola mais Inclusiva (percebendo quais
são as novas medidas de apoios e como são aplicadas, quais os seus direitos e deveres, etc.)
Paralelamente ao trabalho realizado em contexto GASC, o serviço efetuou uma parceria na área da
formação no programa Gaia Aprende+ (i) do Município de V.N.GAIA.
O GASC é efetivamente um serviço de referência na área das Perturbações do Espectro do Autismo,
existindo um crescente reconhecimento do trabalho realizado e um progressivo aumento do número de
pedidos de informação e posterior integração. Consideramos, por isso, fundamental continuar a investir
neste serviço e acreditamos que este tem um elevado potencial de crescimento e expansão.
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5.5. Centro Local de Intervenção no Desenvolvimento (CLID)
O CLID, Serviço criado em Janeiro de 2011, cuja missão visa proporcionar a cada vez mais famílias de
crianças e jovens com Perturbações do Desenvolvimento um apoio e intervenção terapêutica
adequados e de acordo com as suas necessidades idiossincráticas, numa perspetiva de apoio alargado
aos familiares e contextos de vida.
O CliD procura responder de forma afirmativa ao número crescente de pedidos de apoio que têm vindo
a ser efetuados nos últimos anos e à diversificação de respostas que a APPDA-Norte tem vindo a colocar
ao dispor da comunidade. Permite o encontro entre a consolidada e reconhecida experiência
profissional e formativa dos profissionais especializados da APPDA-Norte e as necessidades/desafios das
Famílias. Assim, viabiliza o acesso a uma intervenção de qualidade, devidamente reconhecida e
validada, contribuindo decisivamente para a nossa Missão de melhorar a Qualidade de Vida das
Famílias. Neste sentido e face ao período pandémico causado pelo COVID-19, a equipa CliD tem unido
esforços procurando dar uma resposta a mais ajustada possível para que o acompanhamento
terapêutico se mantenha assegurado dentro da “nova normalidade”. Assim, temos vindo a cumprir o
acompanhamento presencial conjugando-o com outras modalidades de intervenção nas situações que
se aplique. Desta forma, mantivemos o regime de telesessões disponibilizado por via de diferentes
modalidades: I) vídeo-consulta, II) envio de filmagens de atividades propostas e respetiva análise e
discussão, bem como através de III) contactos telefónicos com objetivo de suporte, apoio e
monitorização para as Famílias que necessitaram (ex: situações de doença/isolamento) e o trabalho à
distância para articulação com os contextos de vida dos utentes (ex: escolas).
O reconhecimento atual pelo serviço é notório, tendo por base a continuidade dos encaminhamentos
das entidades de saúde e da educação, e os relatos das famílias que procuram o serviço.
Durante mais um ano letivo, o CliD foi capaz de demonstrar um trabalho de rigor e qualidade,
cumprindo com os objetivos aos quais se destina. Apesar de assistirmos anualmente a saídas de utentes
pelos mais diversos motivos (ex: alta médica, identificação de outro tipo de necessidades terapêuticas
de acordo com casos específicos, transição para apoios no serviço CEACF), todos os anos denota-se que
o CliD é um serviço crescentemente procurado e digno de encaminhamentos dos mais diversos técnicos
da área da saúde e da educação, assim como um suporte às restantes valências da instituição,
nomeadamente CEACF e GASC, para continuidade de intervenção ou complementaridade, tendo-se este
ano letivo assistido a um crescimento de 35% entre os meses de setembro de 2020 a julho de 2021 por
comparação ao número de clientes no final do ano letivo 2019.2020. Deste modo, é de referir que o
valor supracitado indica, mais do que uma taxa de crescimento, uma capacidade de recuperação do
serviço face às saídas e possibilidades de vagas de integração que a equipa consegue assegurar com os
recursos humanos atuais. Precisaria, assim, de mais recursos técnicos para um efetivo crescimento.
É com grande prazer e orgulho que assistimos na nossa prática ao alcançar, em mais um ano, dos
desafios e solicitações extraordinárias que este período atípico nos tem causado a todos, contribuindo
não só para a promoção da satisfação das Famílias, cujo os índices voltam a ilustrar uma taxa global
significativamente elevada, mas principalmente o seu bem–estar.

Pág. 9/8

6. Contas
Comparando os resultados de 2021 com exercício anterior verifica-se uma melhoria do Resultado
Líquido de 4.420,87€.

A rubrica “Subsídios, doações e legados à exploração” teve um aumento de cerca de 8,5%, onde se
verificou uma atualização da comparticipação da Segurança Social de cerca de 2,4%, e um acréscimo
muito significativo de “Subsídios de outras entidades” pelo subsídio extraordinário do Município de Vila
Nova de Gaia, renovação do protocolo GAIAaprende+(i), e o subsídio extraordinário do INR- Instituto
Nacional para a Reabilitação, de 16.538,24 € pelo projeto GASC (Grupos para a Autonomia e
Socialização em Contexto), na Área Prioritária do Projeto: Qualidade de Vida das Pessoas com
Deficiências.
Os gastos com pessoal tiveram um aumento de cerca de 4,9 %, justificado essencialmente pelo aumento
da Retribuição Mínima Garantida e adaptação da tabela de retribuições mínimas.
A rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” aumentou cerca de 12,6 %, devido ao acréscimo dos
“Materiais”, “Conservação e Reparação” e “Honorários”.

6.1. Proposta de aplicação de resultados
A Direção da APPDA-Norte, propõe que o Resultado Líquido do Período de 2021 no montante
de -10.668,63 €, seja levado a Resultados Transitados.

Vila Nova de Gaia, 14 de março de 2022

A Direção

