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Centro Educacional 

Foi em 1991, no concelho de Ponte da Barca, que Dra. Maria do Céu Eiras Bouças (avó 

de uma criança com dificuldades cognitivas) decidiu criar uma comissão instaladora, em 

colaboração com o Presidente da Câmara (Gastão Guimarães) e a prestimosa colaboração 

do Rotary Club de Ponte da Barca que unidos envidaram todos os esforços, no sentido de 

implantar nesta vila a primeira resposta social destinada a prestar serviços à população 

com deficiência mental.  

A 14 de Outubro de 1991 nasceu o Centro Educacional da APPACDM tendo iniciado a sua 

atividade com 7 crianças do Concelho. 

 

Centro de Atividades Ocupacionais 

 

Após procura de diversas famílias do concelho de Ponte da Barca mas também de Arcos 

de Valdevez, em 1999 foi criado um Centro de Atividades Ocupacionais, com capacidade 

para 25 clientes, tendo iniciado a sua atividade no Largo da Misericórdia, onde ainda hoje 

presta os seus serviços à população com deficiência mental no mesmo local.  

Esta resposta social oferece, para além de diversificadas atividades ocupacionais, 

atividades complementares para a promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis 

(terapias, modalidades diversificadas de exercício físico, visitas turísticas, culturais e de 

lazer, atividades de promoção da saúde/bem-estar, entre outras…), com vista à criação 

de um projeto de vida que vá ao encontro das necessidades e expectativas de cada 

cliente. 

 

Formação Profissional 

 

Em Janeiro de 2015, com base num levantamento de necessidades local, surgiu a 

necessidade de diversificar as suas respostas sociais, tendo sido implementada a 

formação profissional dirigida a pessoas com deficiência e/ou dificuldades.  

Foram então promovidos e postos em prática dois cursos de formação profissional, com 

duração de 2900 horas, nas áreas de Atividades da Vida Hoteleira e Jardineiro e mantém-

se em funcionamento até à data, com uma média de 8 formandos por ação.  

Estes cursos têm oferta formativa baseada em três componentes, Formação Base, 

Formação para a Inclusão e Formação tecnológica. 

 

 

 

 



O nosso Futuro… 

 

Com a necessidade recorrente de alargamento das diversas respostas sociais, mas 

também pensando na melhoria dos serviços prestados, em 2019, foi apresentada uma 

candidatura ao programa Operacional Regional do Norte NORTE 2020, tendo sido 

aprovada, cujo objetivo é a construção de um edifício de raiz com a finalidade de 

melhorar a resposta social de Centro de Atividades Ocupacionais existente.  

Esta obra encontra-se em curso e tem como previsão de término, o mês de março de 

2022. 

 

É ainda intenção da Delegação, aproveitar todas as oportunidades de candidatura para 

criar a resposta de Lar Residencial no concelho de Ponte da Barca. 

 

 

 


