
Delegação de Melgaço da APPACDM de Viana do Castelo 

“A nossa história, o nosso percurso” 

 

 
A Delegação de Melgaço da APPACDM de Viana do Castelo iniciou a sua atividade, como 

Centro de Reabilitação de Prado, a 02 de julho de 1997, com o objetivo de serem 

criadas respostas que promovessem a qualidade de vida das pessoas com deficiência 

mental e suas famílias e que estas respostas fossem ao encontro das suas necessidades 

e expectativas. 

 

Durante o nosso percurso, podemos afirmar que nos pautamos sempre pela inovação e 

qualidade dos serviços prestados. Estivemos sempre atentos a novos projetos e 

abertura de candidaturas que nos pudessem proporcionar a construção e concretização 

de novas respostas. 

Para a concretização desta realidade contamos com vários parceiros nacionais e 

internacionais: Câmaras Municipais; Instituto da Segurança Social; Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, IPJ entre outras entidades públicas e privadas. 

 

Em 27 de abril de 1997 assinamos protocolo com o Centro Regional de Segurança Social 

do Norte para iniciar um Centro de Atividades Ocupacionais, com o objetivo de dar 

resposta a 26 pessoas com deficiência mental; uns meses mais tarde o protocolo é 

alargado para mais 9 clientes, num total de 35.  

 

Em Setembro de 1997 surge uma nova resposta, o Centro de Formação Profissional 

com os primeiros três cursos - Atividades de Vida Hoteleira, Serralharia e Jardinagem, 

para 22 pessoas com deficiência e/ou incapacidade. 

 

Em 15 de Junho de 2000 entrou em funcionamento o Lar de Apoio para 4 clientes.  

Em Outubro do mesmo ano alarga a capacidade da resposta para 8 clientes. 

 

 

E por falar em candidaturas e projetos …. 

 
A 15 de Abril de 2000 abrimos ao público escolar a Ludoteca/videoteca: 

um espaço lúdico, educativo, recreativo e cultural, que tinha como objetivo desenvolver 

a personalidade e ultrapassar dificuldades de aprendizagem dos jovens, através do jogo 

e do brinquedo. 

 

Ainda no mesmo ano, fomos contemplados com o Projeto “Geração Millenium” que 

permitiu proporcionar formação básica no âmbito das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) aos nossos clientes. 

 



Em janeiro de 2002 foram criadas duas empresas de Inserção Social denominadas 

“Jardins de Inês” e “Passeio Alegre” que executavam trabalhos nas áreas de jardinagem 

e cantonaria, constituídas por 15 pessoas que se enquadravam nos seguintes critérios: 

desempregados de longa duração; pessoas com deficiência mental ligeira, etc. 

 

No ano de 2007, através da nossa participação no Projeto de Cooperação 

Transfronteiriça Espanha/Portugal – INTERREG III Volet A “Caminho do Minho”–  que 

teve como principais objetivos oferecer uma rede de serviços partilhada -  

infraestruturas e equipamentos -  visando a facilitação  do exercício de atividades 

turísticas a todas as pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência e suas famílias, 

nasceu o Centro de Recursos de Melgaço – Centro Hípico. 

 

A 07 de Agosto de 2013 cessa a sua atividade a resposta Lar de Apoio, porque já não 

responde às necessidades dos clientes e suas famílias. 

 

A 02 de Setembro de 2013 entra em funcionamento o Lar Residencial, resposta que 

funciona todo o ano 24 horas /dia, com capacidade para 12 clientes. 

 

Os pedidos de admissão para esta resposta foram e continuam a ser muitos, os fatores 

principais são: O envelhecimento/morte dos progenitores e a falta de suporte ou 

retaguarda familiar. 

Desta forma candidatamo-nos ao Fundo Social Europeu através do Projeto PRODER, 

construímos um novo edifício adaptado às necessidades dos nossos clientes e em 2016 

aumentamos a capacidade para 17 clientes. 

 

Esperamos não parar por aqui, até porque a nossa lista de espera é extensa, temos tudo 

pronto para a concretização do alargamento desta resposta, para 30 clientes. O projeto 

arquitetónico já está aprovado pelas entidades competentes, aguardamos abertura de 

candidaturas ao Programa PARES. 

 

A Delegação de Melgaço esteve presente em diversas parcerias com países da 

Comunidade Europeia, entre as quais se destaca o Programa de Aprendizagem ao 

Longo da Vida – Comenius 1 (entre 2013 e 2015) e projetos internacionais no âmbito 

do programa Erasmus+ (2016 e 2017).  

 

Em abril de 2015 entra em funcionamento o segundo Centro de Atividades 

Ocupacionais, esta resposta surge com a candidatura ao PRODER e mais uma vez para 

responder às necessidades, não só do Concelho de Melgaço, mas também aos 

Concelhos de Monção e Valença e assim nasce o CAO 2, com capacidade para 15 

clientes. 

Em 21 de Dezembro de 2017 obtivemos o alargamento da capacidade desta resposta 

social para 30 clientes. 

 



Ao longo dos anos, os nossos serviços foram colmatando não só as necessidades das 

pessoas provenientes do concelho de Melgaço, mas também de outros concelhos 

limítrofes (Monção e Valença). A Delegação possui uma equipa de trabalho 

especializada, que, no seu trabalho do dia-a-dia, presta apoio aos clientes, no sentido de 

contribuírem para a manutenção e desenvolvimento de competências de Autonomia 

Pessoal, Autonomia Social, Autonomia de Realização e cuidados de saúde, mediante o 

trabalho desenvolvido nos ateliês, intervenção terapêutica (psicologia e terapia 

ocupacional), acompanhamento social (assistente social) e encaminhamento e 

acompanhamento clínico.                                                                                                                                

 

Este ”nosso percurso” só foi possível com a ajuda de todos quantos cruzaram o nosso 

caminho desde julho de 1997, colaboradores, famílias, clientes, amigos, entidades 

públicas e privadas, portuguesas e estrangeiras… e permitiram com a sua colaboração, 

empenho e amizade que esta delegação de Melgaço, durante muitos anos denominada 

“Centro de Reabilitação de Prado”  olhar com orgulho para o caminho percorrido e com 

fé para o futuro que nos espera. 

 
 

 
 

“Comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível, 

 E de repente estará a fazer o impossível”  
 

S. Francisco de Assis 
 
 

 
 

 
 
 


