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Newsletter n.º 20 | fevereiro 2023

Próximos Eventos

50º aniversário da APPACDM de Vila Nova de Gaia

18 de março de 2023 | Auditório Manuel Menezes de Figueiredo (Assembleia
Municipal de Gaia)

Mensagem do Presidente da Direção
Bons Hábitos 
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Pois é, ao fim de tanto tempo lá vamos retomar o bom hábito de comunicar
com todos, dando a conhecer um pouco daquilo que é a nossa vida no
quotidiano.
A newsletter que agora retomamos e que interrompemos por via da pandemia,
é também uma prova de que neste início de ano pretendemos voltar aos bons
hábitos de outrora, dando aos nossos utentes possibilidade de sair da
instituição, fazendo visitas diversas e contribuindo assim para a verdadeira
inclusão, bem como para garantir o seu bem-estar e combater o tão
indesejado envelhecimento e perda de competências que lhe está associado.

Joaquim Queirós Nascimento - Presidente da Direção

Tomada de posse Órgãos Sociais 2023-2026
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No passado dia 3 de janeiro de 2023, pelas 18 horas, na sequência do ato
eleitoral realizado em 15 de dezembro de 2022, foi dada posse pelo Presidente
da Mesa da Assembleia Geral da APPACDM de Vila Nova de Gaia –
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, Mário
Augusto de Oliveira Dias, aos associados constantes da lista escrutinada e
vencedora.

       Atividades em Janeiro
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Janeiro foi um mês repleto de atividades e os nossos utentes usufruíram de
diversas atividades no exterior. 
No dia 11 de janeiro participamos na 1ª Jornada do Campeonato regional do
Norte de Ténis de Mesa, em Vila do Conde. 

                
Marcamos também presença no 12⁰ Torneio de Natação "Cidade São João
da Madeira" organizado pela ANDDI Portugal, no dia 19 de janeiro.
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No dia 20 de janeiro o grupo de Jardinagem fez uma visita ao CACI Parque
Biológico. Reencontrámos amigos, visitámos os Viveiros e pusemos mãos ao
trabalho!

Entrega Certificados QPDI - Encerramento da
operação POISE - 03- 4229-FSE- 000262
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No dia 25 de janeiro, a QPDI (Qualificação de Pessoas com Deficiência e
Incapacidades) realizou uma cerimónia de encerramento e entrega dos
diplomas aos finalistas dos cursos de dupla certificação (equivalência ao
9º ano de escolaridade) de Empregado/a de Andares e de Cozinheiro/a, com
3600h. 

Volvidos 3 anos, contando com os meses de confinamento devido à pandemia
por COVID-19, reunimos os nossos 6 finalistas num momento breve, simples,
mas com grande significado e muitos sorrisos.
O objetivo deste encontro foi premiar o mérito e a perseverança destes jovens,
e dar a conhecer a alegria desta conquista aos novos formandos/as, que
iniciaram um novo projeto em outubro do ano transato. 
Reconhecemos também a imprescindibilidade das parcerias estabelecidas,
com as empresas, para a realização da componente prática em empresa
(1200h), a saber:

McDonald's do Gaiashopping; 
Hotel Carris Porto; 
Quinta da Feiteira;
Centro de Acolhimento da Serra do Pilar; 
Residências Montepio;
Lavandaria Marcarima - Canelas. 

A nossa gratidão às empresas parceiras, e parabéns aos finalistas! 

Drª Teresa Gonçalves - Diretora Técnica QPDI/Técnica de Integração
Profissional
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APPACDM de Gaia renova certificação da
Qualidade: ISO 9001:2015

                                    
 
     
A Qualidade dos serviços prestados nesta instituição é um tema recorrente e
ao qual os associados e representantes significativos exigem especial atenção.
Na última auditoria – outubro de 2022 - atingimos índices de satisfação de
clientes de 88%.

A capacidade da instituição em cumprir cada um dos requisitos exigidos pelos
referenciais, determina o grau de qualidade dos serviços prestados pela
APPACDM de Gaia, e que é percecionado pelos seus utentes, colaboradores e
outras partes interessadas nas respostas aos inquéritos de satisfação. A
Certificação da Qualidade não é determinada pelo grau de perceção dos
Auditores mas, tão só, com o cumprimento integral de todos os requisitos
exigidos pelos referenciais.

E mais uma vez a APPACDM de Gaia cumpriu! A APPACDM de Gaia renovou
em dezembro de 2022 o seu certificado da Qualidade por mais três anos. Foi
com satisfação que recebemos elogios da equipa auditora da APCER,
relativamente à manutenção da qualidade dos serviços prestados e ao
empenho da Direção e dos colaboradores diretamente envolvidos no
planeamento e prestação dos serviços.

Ana Soares - Qualidade 

As tradições são para manter: As Janeiras
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Recebemos nas nossas instalações o Rancho Folclórico da Afurada para
cantar as janeiras, bem como para a entrega de um donativo pecuniário.
Agradecemos ao Rancho Folclórico da Afurada o generoso donativo.

Atleta da APPACDM de Gaia na Praça da
Alegria, RTP

     
No dia 30 de novembro o nosso atleta medalhado, João Miguel, esteve na
Praça da Alegria, RTP1, acompanhado pelo monitor Ricardo Alves a convite
do nosso amigo Álvaro Bastos.
Obrigado pelo convite, foi com enorme prazer que o aceitamos!
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Clube Desportivo e Cultural da APPACDM de
Vila Nova de Gaia Comemora 35 anos

                    
O Clube Desportivo e Cultural da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de Gaia, “Clube Gaia", comemora
neste ano de 2023 o seu 35º Aniversário.
Com a sua fundação a 14 de janeiro de 1988, pretendeu-se sobretudo
complementar a ocupação dos jovens com deficiência mental e dificuldades de
aprendizagem, alunos da APPACDM de Gaia, nos tempos livres.

Hoje, são cerca de 200 praticantes, não só de Vila Nova de Gaia, mas também
de outros concelhos, que pela inexistência de um serviço como este nas suas
localidades vão engrossando e valorizando as fileiras do clube, através da
prática de várias atividades desportivas e recreativas.

Parabéns Clube de Gaia!

     Formação Interna: Educação Inclusiva
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Na passada segunda-feira, dia 21 de novembro, a APPACDM de Gaia
proporcionou formação interna aos colaboradores afetos ao programa
Gai@prende+i, no âmbito do Decreto Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, que
estabelece o regime jurídico da educação inclusiva.

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/db6Qc5
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=8612f56a2846d40c83c42005e&id=376816b1f1
javascript:;


01/02/23, 16:02 Newsletter fevereiro 2023 - APPACDM de Vila Nova de Gaia

https://mailchi.mp/fcc3c5a8c39c/newsletter-agosto-2020-appacdm-de-vila-nova-de-gaia-6206571?e=[UNIQID] 11/11

                      
         

Copyright © *|2023|* *APPACDM de Vila Nova de Gaia*

Rua de Madre Deus, 227
4430-138 Vila Nova de Gaia

Tel: 227151340
geral@appacdm-gaia.org.pt

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

APPACDM de Vila Nova de Gaia · Rua Madre de Deus, 227 · Vila Nova De Gaia 4430-138 · Portugal

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/appacdmvngaia/
https://www.instagram.com/appacdmgaia/
https://www.youtube.com/channel/UC1xWMDpVMEsGl6ZlzLA_wvw/?fbclid=IwAR3kybKGBDsnoLCLZUakw6BYPjMrty_g7-MX59i6VUhxUAT7BXpVhHQeeOk
https://mailchi.mp/fcc3c5a8c39c/www.appacdm-gaia.pt
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://appacdm-gaia.us13.list-manage.com/about?u=8612f56a2846d40c83c42005e&id=376816b1f1&e=[UNIQID]&c=ade94f2eef
https://appacdm-gaia.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=8612f56a2846d40c83c42005e&id=376816b1f1&e=[UNIQID]&c=ade94f2eef
https://appacdm-gaia.us13.list-manage.com/profile?u=8612f56a2846d40c83c42005e&id=376816b1f1&e=[UNIQID]&c=ade94f2eef
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=8612f56a2846d40c83c42005e&afl=1
http://eepurl.com/db6Qc5
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=8612f56a2846d40c83c42005e&id=376816b1f1
javascript:;

