APPACDM DE BRAGA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL
Sede – Serviços Centrais
Movimento de Técnicos
Nomeações, por conveniência de serviço, com efeitos a 1 de
Junho: para coordenadora-geral dos Lares Residenciais, das
valências de CAO e da área de serviço social, a Dra. Cristina
Araújo; para coordenar a área dos Recursos Humanos e
Gestão de Qualidade, a Dra. Ana Monteiro; para coordenar
a área de Psicologia, a Doutora Sandra Sendas; para
coordenar a área de Reabilitação, a Dra. Cátia Figueiredo
Dias; para coordenar a presença da instituição nas redes
sociais, Dra. Natália Macedo.
Nomeações, por conveniência de serviço, com efeitos a 1 de
Julho: para o Complexo de Gualtar, como Directora Técnica,
Dr.ª Ana Monteiro; para o Complexo de Vila Nova de
Famalicão, como Directora Técnica, a Dra. Flora Brandão;
para o CAO no Complexo de Lomar, como Directora Técnica,
a Dra. Natália Macedo; para o Lar residencial, no Complexo
de Fraião, como Directora Técnica, a Dra. Fátima Castro;
para o Complexo de Vila Verde, como Coordenadora, a Dra.
Odete Dantas; para o CAO, no Complexo de Vila Verde, a
Dra. Emília Sousa Paiva Martins; Dra. Camila Maria Reis
Antunes Costa, como técnica do serviço social, para o CAO
nos Complexos de Lomar e Vila Verde e para o Lar no
Complexo de Fraião; Dra. Emília Maria Costa Ambrósio, para
o CAO, no Complexo de Gualtar.
Área da saúde: em regime de voluntariado, desde o passado
mês de Abril que se encontra ao serviço o Dr. Luís Silva,
aposentado, especialista em Medicina Geral e Familiar. Nos
serviços de enfermagem, foi contratado o Dr. Eduardo
Oliveira, licenciado em enfermagem.
Concerto Solidário da Banda Sinfónica da PSP: 1.000.00 €
No dia 29 de Maio, no auditório do Altice Fórum Braga, teve
lugar um concerto solidário da Banda Sinfónica da PSP, em
dia de aniversário desta força policial. A receita apurada foi
de 1.000.00€, a qual será enviada por intermédio do
patrocinador deste evento, a empresa SABSEG Seguros:
Corretor de Seguros.
Gestão Profissionalizada da Associação
No âmbito deste movimento de técnicos e da nomeação de
coordenadoras para as três áreas de intervenção técnica, a
Direcção quer dar, com segurança, passos firmes rumo à
institucionalização de uma gestão profissionalizada da
APPACDM de Braga.
As coordenações por áreas pretendem uniformizar formas
de intervenção e assegurar qualidade na assistência aos
nossos clientes. O que passa pela existência de planificações
trimestrais, mensais e por horas, numa dinâmica muito
próxima àquela que marca a vida diária de uma escola.
Depois, tudo tem que ser objecto de registo, para se poder
fazer uma aferição objectiva do desempenho profissional
dos nossos profissionais e da satisfação dos nossos clientes.
E a isto se chama Gestão de Qualidade.
Por isso, é natural que cada vez sejam mais claras as
responsabilidades, os deveres de cada profissional dentro da
organização, para satisfação de toda a comunidade. E daqui
resultará um novo organigrama, que pouco a pouco se vai
explicitar, materializar no papel.
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No dia 24 de Maio, em reunião que teve lugar no CAO do
Complexo de Gualtar, a Direcção teve ocasião de comunicar
a todos os técnicos as suas determinações relativamente a
estes assuntos e todos tiveram oportunidade para
colocarem questões, tendo em vista a plena compreensão
deste programa.
Lar de São José de São Lázaro
No âmbito da angariação de fundos para renovação do
equipamento do Lar de São José de São Lázaro, como a Sala
de convívio e o refeitório, o concerto solidário, que teve
lugar na Quinta do Rio e contou com a generosidade de
numerosos artistas, no dia 30 de Março de 2019, permitiu
juntar a bonita quantia de 3962.75 €. Oportunamente, serão
dadas mais notícias.
Sobrelotação no CAO do Complexo de Gualtar
Em reunião com o Senhor Director do CDSS de Braga, a
Direcção foi informada que a sobrelotação de Gualtar é
mesmo uma questão muito grave, pois impede que o estado
nos possa apoiar com qualquer verba extraordinária.
Resolvido que foi o pagamento da dívida do IEFP às finanças,
resta-nos ainda este desafio. Este problema pode mesmo
pôr em causa a receita dos novos acordos contemplados
pelo alargamento do Lar residencial do Complexo de São
José de São Lázaro. Lição a tirar: empurrar os problemas com
a barriga, como diz o povo, de nada vale.
Complexo de Esposende, freguesia das Marinhas –
projectos arquitectura e especialidades
Por deliberação da Câmara Municipal de Esposende, foi
concedido um apoio financeiro à Appacdm de Braga, até ao
valor de 32.718.00 €, a transferir após apresentação de
factura, para a elaboração dos projectos de arquitectura e
especialidades com vista à requalificação das nossas
instalações aqui situadas.
Alienação dos terrenos, conforme proposta aprovada em
Assembleia Geral.
A venda da parte do prédio urbano do Complexo de São José
de São Lázaro, ocupado pelo Parque de Estacionamento de
São Marcos, por 52.000.00 € já foi aceite pelo conselho de
administração desta entidade. São mais 10.000.00 € do que
o valor que estava a ser negociado pela anterior Direcção. O
seu valor vai ser usado para tapar o buraco aberto pelo
pagamento da dívida do IEFP às Finanças. Assim se
reequilibra financeiramente o orçamento desta primeira
parte do ano de 2019.
Quanto ao terreno de Lemenhe, composto por dois artigos
urbanos, está a ser avaliado por um perito das finanças. E
logo se seguirá o processo de venda, com anúncio público.
Devolução dos salários em atraso
Apesar de todas as dificuldades, algumas delas inesperadas,
como seja o caso da sobrelotação do CAO de Gualtar, a
Direcção continua a desenvolver todos os esforços para
retomar o mais brevemente possível a devolução dos
salários em atraso, de acordo com o compromisso assumido
por estes corpos sociais.
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