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CATEGORIAS A QUE SE CANDIDATA
☐ DIREITOS HUMANOS
☐ TRABALHO DIGNO E CONCILIAÇÃO
☐ AMBIENTE: Redução de impactes
☐ AMBIENTE: Água e Energia
☐ MERCADO
☒ COMUNIDADE
☐ VOLUNTARIADO
☐ PARTES INTERESSADAS
☐ COMUNICAÇÃO

___________________________________________________

CATEGORIA Comunidade
Nome do projeto Somos o que partilhamos!
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

A Associação do Porto de Paralisia Cerebral – APPC, foi fundada no Porto, em 1974 e
a sua criação ficou a dever-se à iniciativa de um grupo de pais, apoiados por técnicos,
que sentiram as dificuldades de resposta a crianças e jovens com paralisia cerebral.
Neste sentido, tem como Missão ser o parceiro especialista na prestação de serviços
de excelência pela diversidade humana e apoiar na construção de projetos de vida dos
seus clientes e demais partes interessadas. Para tal, propõe tornar-se na entidade de
referência na economia social, inovação das práticas de intervenção e gestão
sustentável. Para materializar a sua missão e visão, o universo APPC baliza todo o seu
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Como resposta aos desafios que a organização vive, esta sustenta a sua ação numa
gestão estratégica de prestação de contas e responsabilidades, numa postura
participada e transparente, na promoção de um comportamento ético e no respeito por
todas as partes interessadas, pelo Estado de Direito, pelos Direitos Humanos e pelas
normas nacionais e internacionais do comportamento.
Assim, de acordo com a política de Parcerias da APPC, os ganhos resultantes da
articulação e a cooperação com o espaço ambiental de pertença são absolutos. Por
isso, é objetivo estratégico privilegiado, trabalhar para e com os cidadãos locais na
promoção do estatuto dos nossos clientes, procurando encontrar as soluções a partir e
com o meio comunitário envolvente (cooperando e concertando). Fazer parte ativa das
comunidades locais, quer através dos mecanismos formais (redes sociais ou outras),
quer através de relacionamentos informais, consubstancia a natureza participativa e
interventiva da APPC enquanto organização de respostas multifacetadas.
Neste sentido, no que diz respeito à Categoria da Comunidade, e em resposta alargada
aos itens aqui consagrados, acreditamos que o Plano Anual de Atividades Sociais e
Comunitárias (PASC 2016), ilustra a importância e a relevância que a organização
confere ao trabalho em rede, no contexto comunitário em que se insere. Neste projeto,
PASC 2016, a organização dinamiza mais de 120 atividades por ano, uma média de
10/mês, nas mais variadas áreas, com mais de 8000 participantes, desde
colaboradores, clientes e suas famílias, fornecedores e demais partes interessadas.
Os links servem para sustentar a presente candidatura
www.appc.pt
http://www.appc.pt/missao.html
http://www.appc.pt/missao.html#PoliticasAnchor
http://www.appc.pt/planos_relatorios/relatorioAtividadesContas2015_print.pdf
http://www.appc.pt/appcEmprego.html
http://www.appc.pt/_nagenda/noticia494.html

https://www.facebook.com/associacaodoportodeparalisiacerebral?fref=ts
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

1.
Fortalecimento institucional da comunidade, através da participação em
grupos e fóruns, programas culturais, sociais e ambientais e redes locais:
Aqui, como acrescento ao exposto no PASC 2016, apenas damos nota de que a APPC
integra o Conselho Local de Ação Social do Porto e de Gondomar, é parceiro no projeto
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) da região do Porto, participa em
inúmeros fóruns na área da Educação Inclusiva, Intervenção Precoce, SEFORIS,
ESKILLS FOR JOBS 2015, etc…

2.
Expansão de programas de educação e desenvolvimento de competências:
Um dos meios através pelos quais a APPC desenvolve a sua atividade é através da
promoção de atividades que divulgam, inovam nas práticas e promovam os direitos, a
inclusão social e a autodeterminação da pessoa com deficiência. Nesse sentido,
organiza várias ações formativas dirigidas aos seus clientes, colaboradores,
profissionais de outras entidades congéneres e público em geral. Alguns dos exemplos
são o 1º Encontro Nacional de Agrupamentos de Escola/Escolas e Centros de Recursos
para a Inclusão sob o nome Re | Pensar a escola, a 1ª Edição do Concurso de Ensaios
Prémio José C. Pinto Viana organizados em 2015 ou o Centro de Recursos para a
Inclusão (CRI), entre outros.
3.
Promoção e preservação da cultura e das artes:
A cultura e as artes integraram-se naturalmente na atividade da APPC com a criação da
companhia de teatro amadora “Era uma vez…Teatro”, projeto inclusivo que pretende
sensibilizar a sociedade para as capacidades artísticas das pessoas com deficiência. A
partir de 1997, este grupo leva a cabo, anualmente, duas produções com o objetivo de
desenvolver atividades de sensibilização, formação, pesquisa, experimentação,
promoção e produção de eventos artísticos. Para além disto, a APPC organiza o Festival
Extremus, que vai na sua XIV edição, com a participação de grupos de teatro, música
e performance, profissionais e amadores, que desenvolvem o seu trabalho com pessoas
com deficiência e/ou incapacidade.
4.
Criação de emprego, através da expansão e diversificação das atividades
económicas e do desenvolvimento tecnológico:
A APPC está empenhada em investir na área do empreendedorismo e inovação social,
no desenvolvimento de negócios sociais, pelo que criou o Gabinete de Projetos,
dinamiza duas empresas de inserção, jardinagem e lavandaria, tem três cursos de
Formação Profissional e, mais recentemente, conta com o projeto APPC Emprego, que
tem como objetivo geral a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de
trabalho, potenciando a sua participação enquanto cidadãos preparados e contribuintes
ativos na idade adulta.
5.
Investimento social para a riqueza e criação de rendimento, através de
iniciativas de desenvolvimento económico local:
A APPC continua a criar serviços e respostas abertas à comunidade, cujo objetivo é
responder às necessidades da comunidade e, ao mesmo tempo, aumentar os índices
de empregabilidade e promover a economia local. Para este efeito, temos como
fornecedores o tecido empresarial da nossa área de influência e disponibilizamos

serviços como o GimnoVilla, a Creche, o Jardim de Infância, as Atividades de Tempos
Livres (ATL), o Espaço Sénior, entre outros.

6. Disponibilização e/ou promoção de serviços de saúde e estilos de vida
saudáveis:
A génese da APPC está totalmente correlacionada com os serviços de saúde e estilos
de vida saudáveis, pelo que são inúmeras as soluções que disponibilizamos neste
âmbito, tais como: Cuidados pré-cirúrgicos, Tratamentos pós-operatório ortopédico e
toxinas, Prevenção e alívio da dor, Psicologia, Podologia, Terapia Ocupacional, Terapia
da Fala, Fisioterapia, Ginástica laboral, entre outras.

A APPC tem como princípio e prática medir e avaliar os impactes da sua ação em todas
as áreas em que se envolve e, neste caso específico, tomamos em consideração as
seguintes notas: o PASC 2016 dinamiza mais de 120 atividades por ano (média de 10
por mês); envolve mais de 8000 participantes; e estabelece mais de 50 parcerias ativas
(Autarquias, Cooperação Social, Cultura e Recreação, Desporto, Educação, Emprego e
Formação Profissional, Empresas, Investigação e Desenvolvimento e Saúde e
Reabilitação).

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A APPC, em toda a sua história institucional, investiu na diversificação de serviços e
soluções, na construção de redes colaborativas e a mudança de paradigma, no
atendimento e definição das respostas às necessidades, resultou em grande medida da
abertura organizacional e do reforço do diálogo com os restantes protagonistas da
intervenção social e da crescente cooperação inter-institucional daí resultante.

A sua política de Parcerias, sob o lema Somos o que partilhamos, ganha força
quando a inclusão, objeto primordial da sua intervenção social, resulta da
conexão de conceitos convergentes como sejam a coordenação, a
descentralização e flexibilidade, sempre perspetivados no seio da comunidade
onde se inserem. Desta forma, a Responsabilidade Social da APPC solidifica-se
quando defende que um dos seus grandes desafios é Reinventar-se para lá
daquilo que já faz!
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