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APPACDM de Braga: requalificação e ampliação do Centro de Actividades Ocupacionais
(CAO) do Complexo de Gualtar
No âmbito do Aviso para a apresentação de candidaturas ao programa NORTE-42-2018-15 –
Equipamentos Sociais – CIM do Cávado, a APPACDM de Braga submeteu, com sucesso, no passado dia
31 de Julho de 2018, uma candidatura para a requalificação das instalações do Centro de Actividades
Ocupacionais (CAO) do Complexo de Gualtar, tendo em vista uma melhoria nos serviços prestados
aos 73 jovens com deficiência que ali a instituição acolhe diariamente. Neste momento, apenas 45
jovens estão abrangidos por acordos de cooperação com o CDSS de Braga. Esta candidatura, a ser
aprovada, irá permitir o alargamento de capacidade das instalações e, assim, permitir que todos os
jovens continuem a ser atendidos nas nossas instalações. Com efeito, a concretizar-se esta obra de
requalificação, todos os jovens estarão em condições de obter um acordo de cooperação com a
Segurança Social. E esse é o grande objectivo: assegurar que todos os nossos jovens continuam
connosco, depois de tantos anos entre nós.
Esta candidatura obteve previamente os pareceres favoráveis da tutela, Segurança Social, e do
Conselho Local da Acção Social de Braga (CLAS), este último datado de Abril de 2018. A requalificação
das instalações permitirá um alargamento de capacidade, permitindo que o número de acordos de
cooperação com a Segurança Social possa atingir os 85 lugares.
Passando aos números, actualmente, este alargamento vai permitir a inclusão dos 28 jovens sem
acordo de cooperação o que, traduzido em números redondos, pode significar uma verba mensal
superior a 14.000.00 €, próxima dos 170.000.00 € anuais em ajudas directas do Estado.
A concretizar-se esta obra – a candidatura foi feita num tempo curtíssimo e só possível graças às
ajudas de muita gente que fomos encontrando pelo caminho –, pôr-se-á fim a um velho problema
que se arrasta há quase vinte anos no Complexo de Gualtar da associação. Com efeito, na época e
fruto de denúncias anónimas, o programa de Formação Profissional, financiado através do IEFP, que
abrangia estes jovens, conheceu abruptamente o seu fim. E a Appacdm de Braga nunca desamparou
estes jovens e as suas famílias, nunca declinou o seu dever social de apoio aos mais carenciados.
A candidatura do projecto de requalificação das instalações do CAO em Gualtar significa um
investimento superior a 300.000.00 € e vai assegurar conforto de instalações, espaços adequados
para as actividades e acessibilidades. Para mais tarde, fica a intervenção nos telhados dos edifícios do
CAO e a requalificação do pavilhão gimnodesportivo. Contudo, a actual direcção já submeteu uma
candidatura ao Prémio BPI Capacitar 2018, tendo em vista a requalificação do pavilhão
gimnodesportivo; igual procedimento tomou relativamente aos telhados dos edifícios do CAO, tendo
feito uma candidatura ao Orçamento Participativo 2018 da Câmara Municipal de Braga.
Todos conhecemos as dificuldades que ainda se vivem e continuarão a viver entre nós. Porém, e
ainda assim, os actuais corpos sociais voluntários, solidariamente, estão abertos às ajudas que a
comunidade achar por bem dar-nos, ajudas que preferimos em espécie e destinadas a acções em
concreto, para que sejam palpáveis os resultados dessa ajuda.
Por último, uma palavra de gratidão à Câmara Municipal de Braga: esta candidatura só foi possível
graças ao apoio incondicional do seu Vice-Presidente, Dr. Firmino Marques, e aos serviços técnicos
que, para além de outras coisas, colaboraram na elaboração do projecto de arquitectura.
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