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O Papel da APAC no Contexto da COVID-19 
 
 

A pandemia COVID-19 colocou às Instituições de terceiro setor um desafio  

muito exigente - o desafio de criar estratégias de adaptação, redução ou suspensão      

temporária da atividade, sem deixar de cuidar dos seus utentes, grupos                 

particularmente vulneráveis. 

 

A APAC confrontou-se com a necessidade de aumentar a resiliência daqueles que 

acompanham, utentes e famílias, favorecendo a resolução de problemas e facilitar o 

período subsequente à pandemia. Funcionar como agente mobilizador da prevenção 

e promoção da saúde psicológica dos utentes e famílias; manter, de forma adaptada, 

atividades que se constituam como formas facilitadoras de uma comunicação       

honesta e transparente; apoio na gestão de afetos e reações negativas expetáveis e 

naturais neste momento de crise, são algumas das exigências que se colocam na 

atualidade e para as quais a APAC tem respondido de forma eficiente. 

Formação de Colaboradores 
 

Com vista a potenciar melhoria, numa lógica de uma resposta assertiva às           

necessidades emergentes, a APAC aposta na formação dos seus colaboradores 

através do desenvolvimento de ações de formação sobre temáticas atuais.  

Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 
 
 

A APAC enquanto entidade com responsabilidade em matéria de infância e           

juventude, juntou-se à CPCJ de Barcelos assinalando o mês da Prevenção dos 

Maus Tratos na Infância. 

Ao longo do mês de abril a Casa dos Sonhos desenvolveu várias iniciativas neste 

âmbito partilhando com a comunidade um momento cheio de simbologia. 

                                                           ABRIL   

JUNHO   

 

                                                             MARÇO   

                                                              JANEIRO   

Visita à Casa de Acolhimento 
 
A Casa de Acolhimento “Casa dos Sonhos” recebeu, no dia 29 de janeiro de 2020, 

a visita do Sr. Diretor do Centro Distrital da Segurança Social, Dr. João Ferreira, do 

Dr. José Manuel Sá, da Dr.ª Sílvia Soares e da Dr.ª Ana Paula Cruz. Este        

momento pretendeu reforçar a proximidade entre estas duas entidades,                

conjugando-se sinergias em prol do trabalho desenvolvido junto da comunidade.   

 

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais APAC 
 
 

Realizou-se no dia 9 de janeiro de 2020, pelas 18h00, a cerimónia de Tomada de 

Posse dos Órgãos Sociais da APAC para o quadriénio 2020/2023. 

A Direção da APAC convidou os seus colaboradores a assistirem à cerimónia,     

seguindo-se um momento de convívio e de diversão no Verde Honra. 

Foi uma celebração bastante emotiva se se considerar os vintes e cinco anos de 

história da Instituição e a participação ativa e responsável dos elementos dirigentes, 

fazendo da APAC uma entidade de referência na comunidade. 

25 Anos a Fazer a Diferença 
 
 

Em 24 de maio de 1995 surgiu a APAC, uma instituição que teve como objetivo    

primordial a criação de respostas diferenciadas em prol da comunidade barcelense.  

São 25 anos de trabalho credível, sustentável e proactivo, de crescimento       

baseado numa gestão rigorosa e no elevado profissionalismo e competência dos 

seus colaboradores. 

Hoje, com cinco respostas sociais e várias atividades secundárias, a APAC apoia 

cerca de 500 utentes nas mais variadas áreas e serviços de âmbito psicossocial, 

medico-funcional e terapêutico.  

Novos desafios estão a emergir, novos projetos que vêm melhorar e capacitar a vida 

daqueles que são a nossa razão de existir e a nossa Missão Maior. 

Aos Órgãos Sociais, Colaboradores, Utentes, Famílias, Parceiros e Sócios, um   

agradecimento especial.  

PARABÉNS APAC 

 

 

Projeto Olh@r 
 

A APAC, através do “Projeto Olh@r”, financiado pela Fundação Altice Portugal, 

adquiriu novos equipamentos no âmbito das tecnologias de apoio às pessoas com 

deficiência, em especial o PC EYE Mini. Este equipamento destina-se a pessoas que 

não conseguem utilizar os membros superiores (por exemplo tetraplégicos ou      

pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica) ou com graves limitações neuro-motoras 

(por exemplo pessoas com paralisia cerebral) permitindo o acesso ao computador       

através do olhar. Constitui-se, assim, como facilitador de inclusão do utilizador nos 

seus diversos contextos de vida, como o escolar, social, laboral e lazer.  

 





Apresentação do Estudo Exploratório “Caracterização epidemiológica na                sin-

tomatologia ansiosa e depressiva em CAT e LIJ” 

No 

  

  

 

 

 



“Snoezelen para Todos” 

Este projeto, cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR,       I. P., 

visa o desenvolvimento de sessões lúdico-terapêuticas aos utentes da APAC com mobilida-

de reduzida e/ou severamente dependentes, pretendendo-se criar          igualdade de oportu-

nidades no acesso aos equipamentos da sala de Snoezelen. 

 

 

 

 

 

 

* 

 



II Curso Avançado Conceito Bobath em Pediatria – TND 

Nos passados dias 9, 10, 11, 17 e 18 outubro decorreu nas instalações da APAC o Curso 

Avançado Conceito Bobath em Pediatria – TND com o tema (Re)organização neuro-

plástica – recurso a técnicas de facilitação com duração de trinta e cinco horas). Este curso 

teve a parceria da Equipa Nacional de Tutores Bobath em Pediatria (Ana Moreira - fisiotera-

peuta, Lourdes Tavares - Terapeuta da fala e Elisabete Dias - terapeuta ocupacional) e da 

Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, sendo o mesmo certi-

ficado pela European Bobath Tutors Association – EBTA. Estiveram ainda presentes duas 

fisioterapeutas convidadas, Alice Beja – Lisboa e Marisa Frontera Avellana – Barcelona - 

Coordenadora da Equipa de tutores Bobath em Pediatria em Espanha. 

Participaram neste curso quinze formandos, sendo entre estes, nove fisioterapeutas, quatro 

terapeutas ocupacionais e dois terapeutas da fala que se deslocaram de vários pontos do 

país. 

Com componentes teóricas e práticas, participaram nas sessões práticas deste curso avan-

çado oito crianças e as suas famílias acompanhadas nas Respostas Sociais da instituição - 

Intervenção Precoce na Infância, Apoio Ambulatório, e Serviço de Intervenção Multi-

disciplinar. 

Esta iniciativa recolheu os melhores elogios quer da parte das formadoras quer dos forman-

dos que parabenizaram a APAC pela organização. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes, Parceiros e          Colabo-

radores 2015 

Um dos princípios de gestão da qualidade remete para a Focalização no cliente, no qual “as 

organizações dependem dos seus clientes e, consequentemente, deverão compreen-

der as suas necessidades atuais e futuras, satisfazer os seus requisitos e esforçar-se 

por exceder as suas expetativas”. Deste modo, torna-se fundamental a proximidade com 

o cliente, identificar as suas necessidades e expetativas, criando valor. 

Ao longo dos últimos anos mantém-se resultados que traduzem uma elevada satisfação dos 

clientes da APAC com uma percentagem de 100% no presente ano de 2015. 

Da análise do grau de satisfação dos clientes referente aos três últimos anos – 2013, 2014, 

2015 - constata-se uma tendência positiva nos resultados, com uma elevação no ano de 

2015 com percentagem de 100% em todas as Respostas Sociais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação da Oficina do Brinquedo aos colaboradores do LIDL Bar-

celos 

Foi realizada no dia 3 de novembro pela APAC, a convite do Movimento Mais para Todos, 

uma visita à loja LIDL de Barcelos. Esta visita teve como finalidade partilhar com os 

colaboradores do LIDL a nossa experiência com o Mais Para Todos, apresentar o projeto 

Oficina do Brinquedo e testemunhar como o mesmo tem contribuído para a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade local e dos nossos beneficiários. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ação de Formação - Deglutição 

Durante o mês de março realizou-se a ação de formação intitulada “Deglutição:     identifi-

car os sinais, sintomas e estratégias para prevenir e atuar numa         alteração da de-

glutição”, a qual foi dinamizada pela terapeuta da fala Clara Silva e dirigiu-se a  colaborado-

res das respostas sociais Centro de Atividades              Ocupacionais e Casa de Acolhimen-

to.   

 

 

 

 

 

* 

 



“O Estado da Arte do Conceito Bobath em Pediatria” 

Decorreu nas  



MÊS PREVENÇÃO MAUS TRATOS INFANTIS 

Ao longo do mês de abril, a APAC dinamizou um conjunto de atividades no âmbito da temáti-

ca da Prevenção dos Maus-tratos na Infância. 

No dia 6 de abril, a Casa de Acolhimento promoveu uma Ação de Sensibilização “Drogas, 

Uma Razão Para Dizer Não”, com a colaboração da Policia de            Segurança Pública 

de Barcelos e entidades parceiras, dirigida aos jovens das Casas de Acolhimento do 

concelho de Barcelos. 

No dia 22 de abril, realizou-se uma aula de Zumba de cariz solidário, para a qual se convi-

dou toda a comunidade barcelense a participar.  

 

 

 

 

 

 

 



Dia Mundial da Voz – Ações de Sensibilização 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Voz, a APAC levou a cabo algumas ativida-

des com o objetivo de contribuir para a sensibilização e prevenção de         patologias vo-

cais. No dia vinte e seis de abril, com o objetivo de prevenir patologias vocais no uso 

profissional da voz, foi realizada, na Escola E. B. 2/3 Gonçalo Nunes, uma ação de curta 

duração “A voz profissional - nos professores”. Durante os meses de maio e junho fo-

ram realizadas, em algumas escolas do primeiro ciclo, ações de sensibilização sobre os cui-

dados a ter com a voz e as consequências do seu mau uso. Para tal recorreu-se a dois 

momentos de caráter lúdico: apresentação da história “O dia em que o Zezinho ficou rou-

co” e realização de um jogo da glória adaptado - o “Jogo da Voz”. 

A APAC agradece a todos os que participaram nas diferentes ações.  

 

 

 

 

 

 



Laço Azul 

A APAC aderiu, durante o mês de abril, à iniciativa “Laço Azul”. Esta iniciativa apela à 

consciencialização de todos relativamente aos maus-tratos contra crianças e a   importância 

da sua prevenção, bem como à promoção e proteção dos direitos na     infância. 

 

 

 

 

 

 

 



Lançamento do Livro “Uma Estrela Especial Chamada Adriana” 

No dia 17 de maio, realizou-se na APAC o lançamento do livro da autora Adriana Ferreira, 

cliente desta instituição, inspirando todos os presentes pela sua coragem e persistência. 

A APAC em nome da Direção, órgãos sociais e colaboradores deseja à autora as mai-

ores felicidades. 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop “Cyberbullying: Perigos da Internet”  

No dia 19 de maio decorreu, nas instalações da APAC, um workshop aberto à          comuni-

dade relacionado com a temática do Cyberbullying.  

Foram abordados pelo Professor Paulo Costa, Presidente da Associação              Anti-

bullying Crianças e Jovens, e pelo Agente Gonçalves, elemento do Programa Escola 

Segura, os principais perigos da internet.    

Obrigada aos formadores pela disponibilidade e rigor nos conteúdos trabalhados. 

Bem hajam.  

 

 

 

 

 

 

 



Workshop “(Re)Elaborar Afetos” 

No dia 20 de maio, a APAC e o Centro Distrital da Segurança Social de Braga      organiza-

ram o I Encontro de Equipas Educativas das Casas de Acolhimento do    distrito de Braga. 

Este workshop contou com a presença do Dr. António Santinha especialista na temática do 

acolhimento residencial. 

 

 

 

 

 

 

 



Comemorações 21º Aniversário da APAC 

As comemorações do 21º aniversário da APAC traduziram vários momentos de     alegria e 

de afeto para todos aqueles que puderam juntar-se a nós.  

Obrigada a todos pelas palavras escritas, faladas ou simplesmente pensadas sobre a 

nossa Instituição - APAC. 

 

 

 

 

 

 

 



Ações de Formação 

Sendo a formação contínua uma premissa da instituição, durante o primeiro          semestre 

do ano foi proporcionado a todos os colaboradores da APAC um conjunto de formações que 

em muito contribuem para a melhoria dos serviços prestados:  Transição para a Norma 

9001:2015; Legislação Laboral – Obrigações das     Partes; Comunicação e Gestão de 

Conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 



Próxima Atividade 

 16 de setembro - Workshop "A Sexualidade na Deficiência" 

 

 

 

 

 

 

 



Celebração Pascal 

No dia 12 de abril realizou-se a Celebração Pascal da APAC. A mesma aconteceu, à luz dos 

anos anteriores, na Igreja da Paróquia de S. José de Arcozelo. 

Procurou-se envolver da melhor forma os intervenientes da instituição nas suas  várias esfe-

ras: Direção; Colaboradores; Clientes e comunidade em geral. 

A afluência à Celebração foi significativa dando corpo à intenção de juntos vivermos o Espíri-

to Pascal de renovação. 

O Coro “Ar Jovem” da paróquia participou na Celebração acedendo a um convite da Insti-

tuição. 



AÇÃO FORMAÇÂO “Sinais e Sintomas da Vivência Depressiva na Infân-

cia”  

No dia 18 de maio de 2017 realizou-se, na Casa de Acolhimento, a ação formativa “Sinais e 

Sintomas da Vivência Depressiva na Infância”, dirigida à equipa desta resposta social.  

Esta ação foi dinamizada pelo psicólogo Paulo Passos do ACES Infias – Braga, ao qual fica 

o nosso agradecimento. 



22º Aniversário da APAC  

Foi em clima de grande harmonia e confraternização que no dia 24 de maio se      celebrou o 

22º aniversário da APAC. A nós juntaram-se todos aqueles que no        dia-a-dia partilham 

da nossa Missão e usufruem do espírito de união e dádiva de que se reveste a Instituição e 

todos que nela colaboram.  

Ao bolo de aniversário e à festa de Parabéns anteciparam-se os Apakitos numa    brilhante 

atuação que em todos os presentes acendeu o rastilho da alegria e partilha. 

A caminho dos 23 anos a APAC continua na sua senda diária, trabalhando para a cada 

dia ser melhor! 



Ação de Sensibilização Crescer (Com)Postura 

Durante os meses de maio e junho a equipa de fisioterapeutas da APAC             deslocou-se 

a algumas Escolas do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Rosa     Ramalho para sensibili-

zar as crianças para uma postura adequada na sala de aula e para a importância do trans-

porte correto da mochila.  

Com esta atividade a APAC pretende ter um papel ativo na prevenção dos          problemas 

de coluna associados à manutenção de posturas incorretas nas escolas e ao trans-

porte de peso excessivo nas mochilas. 



3º Torneio João Pereira & Amigos 

No dia 11 de junho de 2017, realizou-se uma iniciativa de cariz solidário               organizada 

pelo futebolista João Pereira & Amigos dando oportunidade às           crianças e jovens da 

Casa de Acolhimento de conviver com figuras do futebol      nacional e internacional.  



Campeonato de Boccia de Barcelos – Liga Adaptada 

Na Final do Campeonato de Boccia de Barcelos – Liga Adaptada, e após três   jornadas 

de muito empenho, dedicação e espírito de equipa, os atletas do Centro de Atividades Ocu-

pacionais da APAC voltaram a demonstrar grandes             competências na prática 

desta modalidade de desporto adaptado.  

É com muito orgulho que congratulamos os nossos atletas pela conquista do          1º   lugar 

nesta competição.  

Muitos parabéns campeões!  



Ação de Formação “Adolescência e Desenvolvimento Sexual” 

No passado dia 22 de junho, realizou-se na Casa de Acolhimento, uma ação de   formação 

dirigida aos jovens subordinada ao tema da Adolescência e                        Desenvolvimento 

sexual. 

A ação foi da responsabilidade das enfermeiras Natália e Elsa, do ACES             Barcelos-

Esposende, às quais agradecemos a colaboração. 



Visita Parque Raró 

Os utentes do CAO – Centro de Atividades Ocupacionais usufruíram de        momentos 

de grande descontração, diversão e adrenalina na visita ao Parque Raró. Um dia repleto de 

novas experiências que ficará para sempre marcado nas suas memórias! 

 

 

 

  























Cortejo Feira Medieval de Barcelos 

No dia 14 de junho os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais voltaram a marcar pre-

sença no Cortejo da Feira Medieval de Barcelos. Aqui ficam os          momentos vividos com 

os utentes devidamente trajados, retratando a época      medieval.  

 

 



Campeonato de Boccia Adaptado de Barcelos – Liga 1 e Liga 2 

No âmbito da adesão da instituição ao Projeto de Desporto Adaptado de             Barcelos, 

promovido pelo “Barcelos Saudável”, os clientes do Centro de        Atividades Ocupacio-

nais participaram, no dia 24 de maio, na Final do           Campeonato de Boccia Adapta-

do de Barcelos – Liga 1 e Liga 2, que se        realizou no Pavilhão Municipal de Barce-

los e contou com a participação de atletas de várias instituições. A equipa da APAC 

que competiu na Liga 1 conquistou o 3º lugar no Campeonato e a equipa que competiu na 

Liga 2 obteve um prémio de          participação.  

Parabéns aos nossos atletas pelos resultados obtidos.  

 

 



Exposição "Tu Tens Direito ao Emprego" 

 
No passado dia 10 de maio, foi inaugurada nas instalações da APAC a exposição itinerante 

“Tu Tens Direito ao Emprego”. Da responsabilidade do Grupo      Operativo da Deficiên-

cia (GOD), no âmbito do trabalho em parceria da Rede   Social de Barcelos, a exposi-

ção pretende motivar toda a comunidade para a   inserção profissional dos cidadãos com 

deficiência/incapacidade, valorizando as boas práticas no mundo laboral. 

A exposição irá estar patente em diferentes entidades e instituições do concelho de Barcelos 

até final do corrente ano. 

 

 

 



Atividade “Doce Solidário” 

 
Os clientes da resposta do Rendimento Social de Inserção deram um doce       contributo 

para a “Feira Solidária” da APAC! Na atividade “Doce Solidário”, num momento de parti-

lha e solidariedade, foram confecionados diferentes doces com vista à venda solidária du-

rante a realização da feira.  



Projeto Erasmus+ KA202, Strategic Partnership for Vocational Educati-
on and Training for Early Intervention 

 

No dia 10 de abril a fisioterapeuta da resposta social IPI, a exercer funções na ELI Barcelos/

Esposende (ELI 7), participou numa reunião do Projeto Erasmus+ KA202, Strategic 

partnership for Vocational Education and Training for Early Intervention. O país coor-

denador deste Projeto é a Turquia e alguns dos    países parceiros são a Inglater-

ra, Portugal, Espanha, Áustria, Holanda e       Hungria.  A reunião decorreu na Univer-

sidade do Minho e consistiu numa apresentação, aos parceiros, sobre o tema O papel 

do fisioterapeuta nas Equipas Locais de  Intervenção Precoce. 

No seguimento deste projeto a fisioterapeuta da resposta social IPI irá participar num encon-

tro dos vários parceiros, na Universidade de Gazi, em Ancara na      Turquia. O mesmo de-

correrá entre os dias 7 e 11 de julho e tem como intuito o       desenvolvimento de conteúdos 

programáticos, para um curso online, para         formação de fisioterapeutas em inter-

venção precoce. 

 

 

 

 

 



Visita Festa das Cruzes 

 
Os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais realizaram a habitual visita ao recinto das 

Festas das Cruzes. Mais uma atividade que é vivida pelos utentes com muito entusias-

mo, diversão e descontração. 

 

 

 

 



Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis 

 
Ao longo do mês de abril a APAC realizou diferentes iniciativas de comemoração da preven-

ção dos maus tratos na infância. 

Estas iniciativas envolveram diferentes atividades desde a sinalização dos espaços instituci-

onais, utilização dos logótipos institucionais com registo do laço azul (símbolo do mês), reali-

zação de um laço humano na APAC e participação/colaboração em atividades da comunida-

de organizadas em parceria com a CPCJ de Barcelos. 

 

 

 























 

 






