
Delegação de Valença da APPACDM de Viana do Castelo 
 

A Delegação de Valença foi no universo do Distrito de Viana do Castelo, a quarta 
resposta institucional criada pela APPACDM.  

Surgiu de um diagnóstico de necessidades relativamente à implementação de respostas 
no distrito de Viana do Castelo, em devido tempo elaborado pela APPACDM, em 
parceria com a autarquia de Valença - na altura presidida pelo Dr. Mário Pedra - do 
Centro de Emprego do IEFP, como outrossim dos Serviços desconcentrados do 
Ministério da Educação e do Centro distrital da Segurança Social. Daqui resultou um 
protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Valença (sempre presente na 
linha da frente) que possibilitou criar condições adequadas para a implementação de 
um Centro de Atividades Ocupacionais, paredes meias com a Escola do primeiro Ciclo  
na rua 25 de Abril, num edifício propriedade da Câmara Municipal onde permanece em 
funcionamento até aos dias de hoje. 

Iniciou a atividade em Fevereiro de 1996 com 4 clientes, mas nos meses seguintes 
rapidamente integrou os 20 clientes protocolados com a Segurança Social e fez a sua 
abertura formal no dia 19 de Março de 1996 (representando uma homenagem a todos 
os pais dos clientes). Em 18 de Novembro de 1997 celebrou-se oficialmente a 
inauguração do CAO (Centro de Atividades Ocupacionais), num ato a que presidiu sua 
Excelência o Secretário de Estado da Inserção Social - Dr. Rui Cunha. 

Com o crescente aumento da lista de espera houve necessidade de ampliar e requalificar 
o espaço, sendo que em 22 de junho de 2016 o acordo de cooperação com a tutela foi 
revisto para 30 clientes e o novo espaço inaugurado exatamente 20 anos depois, em 18 
de Novembro de 2016, pelo então Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, sua Excelência Dr. José António Vieira da Silva.  

 Na senda da melhoria e diversificação de respostas esta Delegação abriu o primeiro lar 
de apoio no dia 01 de Julho do ano de 2003, situado junto à “Casa do Benfica” na 
estrada de Valença para Monção.  

O Lar de Apoio de Valença é uma valência de acolhimento que consiste na prestação de 
cuidados individualizados e personalizados para pessoas com deficiência, que se 
encontram impedidas temporariamente de residir no seu meio familiar e constitui-se 
como uma retaguarda social relevante para os clientes que necessitam deste tipo de 
resposta. O Lar de Apoio de Valença procurou sempre criar um ambiente protetor, 
acolhedor e facilitador do desenvolvimento de competências de autonomia num 
contexto similar ao ambiente familiar mas sem pretender substituir-se ao mesmo. 
Atualmente encontra-se implementado na freguesia de Arão e continua a possibilitar o 
acolhimento noturno de 8 jovens (oriundos quer de Valença, quer de outros concelhos 
limítrofes).  

Ao longo de todos estes anos, temos apostado em trabalhar no sentido de maximizar a 
funcionalidade e autonomia dos nossos clientes (em função das dificuldades e 
potencialidades de cada um), tendo sempre como referência uma perspetiva de 
melhoria contínua dos serviços que prestamos.  

 



Nessa perspetiva temos procurado melhorar e inovar quer a nossa metodologia de 
intervenção pedagógica, quer as infraestruturas de apoio, sendo disso exemplo as várias 
obras de restruturação e ampliação do espaço de CAO e os constantes projetos e 
protocolos de cooperação estabelecidos com diferentes entidades dentro e fora do 
concelho e inclusive de âmbito internacional.  

Estas parcerias criadas ao longo dos anos, permitiram-nos entre outras coisas, 
diversificar a oferta desportiva e lúdica proporcionada aos nossos clientes e a vivência 
de experiências enriquecedoras e estimulantes para o seu projeto de vida.  

A par dos equipamentos, infraestruturas e metodologias pedagógicas, também a equipa 
de Recursos Humanos da Delegação se foi alterando ao longo dos anos, contudo a 
dedicação e profissionalismo dos colaboradores continua sempre presente, num serviço 
de qualidade, em prol da promoção da Qualidade de Vida e Autodeterminação dos 
clientes que diariamente apoiamos.    

 «O caminho faz-se caminhando…» acreditamos piamente nesta premissa e estamos 
convictos que ainda temos muito que andar, exemplo disso é o desafio atual de criação 
de uma área residencial a tempo inteiro para 20 pessoas que permita dar resposta às 
crescentes necessidades dos nossos clientes cujas famílias estão cada vez mais 
envelhecidas e já não possuem condições para assegurar os cuidados necessários aos 
seus familiares dependentes. O projeto de arquitetura encontra-se atualmente 
concluído e aguarda possibilidade de financiamento através da candidatura ao 
programa PARES. 
Neste projeto contamos mais uma vez com o apoio e intervenção da Câmara Municipal 
de Valença - parceiro imprescindível no funcionamento desta estrutura - e sem o qual 
não conseguiríamos prestar uma intervenção de tão elevada qualidade. 

 
E se por vezes «o caminho» nos parece árduo, escuda-nos a certeza de sabermos que 
não estamos sozinhos na viagem: levamos na bagagem o apoio de inúmeras pessoas, 
desde clientes, familiares, colaboradores, dirigentes, parceiros, entidades financeiras e 
outros… a todos temos o privilégio de chamar AMIGOS.   

Nota de Agradecimento: Esta resenha de dados históricos alusivos à Delegação de Valença foi elaborada 
com a colaboração do antigo Presidente e Amigo da APPACDM de Viana do castelo – Professor Manuel 
Domingos Silva e da Professora Maria do Carmo Oliveira (primeira Diretora da Delegação de Valença).   

 Para eles deixamos aqui a nossa profunda gratidão e um caloroso abraço.   

  

 


