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“vivemos com o que recebemos,
mas MARCAMOS a vida COM O QUE DAMOS.”

WINSTON CHURCHILL

QUEM SOMOS?

Somos uma ipss  que pretende dar uma resposta ao nível residencial, 

ocupacional e de reabilitação a cidadãos, 

jovens e adultos, portadores de paralisia cerebral 

ou doenças neurológicas afins.

COMO AJUDAR?

APOIE A APCM SEM GASTAR NADA 

Dê destino a 0.5% da receita do estado com o seu irs

É um direito, sem custos para o contribuinte!

NIF: 511 242 824

Pode ajudar ainda tornando-se associado da APCM 

ou fazendo um donativo.

IBAN: PT50 0018 000801392991020 22



SERVIÇOS

LAR RESIDENCIAL

49 camas para pessoas em situação social 

de risco clínico ou outras condições específicas.

1 cama temporária para situações pontuais.

CENTRO DE ATIVIDADES 
OCUPACIONAIS (CAOS)

6 espaços físicos 

orientadas por técnicos especializados :

CAOS TERAPÊUTICOS

Snoezelen, hidroterapia,

fisioterapia, terapia da fala, 

terapia ocupacional e psicomotricidade.

CAOS OCUPACIONAIS 

Pintura, tapeçaria, tecelagem,

carpintaria, reciclagem e bricolage.

CAOS SOCIALMENTE ÚTEIS 

Lavandaria, cozinha/bar pedagógico 

e serviços gerais.

DESPORTO ADAPTADO 

Natação, ginásio adaptado, 

polybat, zarabatana e caminhadas.

HISTÓRIA

1991
APCM é fundada por um grupo de pais e técnicos

1994
Abre o serviço de reabilitação 

com fisioterapia e terapia ocupacional

 

1997
Criado o centro de atividades ocupacionais (CAO)

2006
Início das obras do lar 

“Quinta Pedagógica do Pico Do Funcho”

2009
Inaugurado o novo edifício da APCM 

com uma nova resposta social, 

o Lar Residencial

2011
Inauguração da sala SNOEZELEN

2014
Visita da Federação 

das Associações de Paralisia Cerebral

2019 
Comemoram-se os 28 anos da APCM

CONTADORES DE HISTÓRIAS

Projeto iniciado em Dezembro de 2015 

como forma de sensibilização 

para a paralisia cerebral 

e acessibilidades físicas nas escolas. 

O Sérgio e a Sandra comunicam 

com recurso às tecnologias de apoio 

para a comunicação aumentativa e alternativa

com voz sintetizada (SAAC). 

Já levaram as suas histórias 

a dezenas de escolas com grande sucesso!

contate-nos: 

contadordehistoriasapcm@gmail.com

HIDROTERAPIA
Piscina aquecida maximiza os efeitos 

terapêuticos (relaxamento, mobilidade,

equilíbrio e postura).

Acompanhado por fisioterapeutas, 

psicomotricista e terapeuta ocupacional.

DIFERENCIAÇÃO

RÁDIO RITMO
“CADA UM COM O SEU RITMO.” 

Rádio interna da APCM. RITMO significa 

Rádio Interna Totalmente Maluka e Original. 

Quatro pessoas preparam as emissões 

com playlists de música e informações internas, 

utilizando um sistema que distribui som 

em todos os corredores da instituição. 

subscreva o nosso canal: 

www.youtube.com/radioritmoapcm

BOCCIA

Desporto oficial da paralisia cerebral. 

30 praticantes, 25 em competição.

SNOEZELEN

Sala multissensorial (estimula o toque, 

paladar, visão, audição e olfato).
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