
 

Rua D. Francisco D’Almeida,153 

4420-425 Gondomar 

Telefone 224 641 531  

Fax 224 641 533 

Correio electrónico direcao.gondomar@appc.pt 

SERVIÇOS 
CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS E COMÚNITÁRIOS 

•Jardim de infância Urbanitos 

•Centro Comunitário 

 .Espaço jovem 

 . Espaço Sénior 

•Empresa de Inserção 

•Serviço de Informação e Mediação para Pessoas 

com Deficiência 

•Banco de ajudas técnicas e produtos de apoio 

•Centro de actividades de tempos livres 

•Centro de recursos para a inclusão 

 

APPC - Villa Urbana 

A APPC – Associação do Porto de Paralisia Cerebral 

é uma instituição particular de solidariedade social, 

sem fins lucrativos e resulta da cisão da Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral com autonomiza-

ção do Núcleo Regional do Norte da Associação Por-

tuguesa de Paralisia Cerebral.   

 

A APPC tem por objectivo a prevenção, habilitação, 

participação, inclusão social, e apoio à família da 

pessoa com paralisia cerebral, situações neurológi-

cas afins e outras.  

 

A APPC é membro da Federação das Associações 

Portuguesas de Paralisia Cerebral e membro da 

International Cerebral Palsy Society. 



Centro de Atividades Ocupacionais 
Neste serviço são desenvolvidas diariamente, activida-

des ocupacionais diversificadas que compreendem as 

actividades socialmente úteis e as actividades estrita-

mente ocupacionais, com objectivos distintos de acordo 

com cada cliente, mas sempre procurando valorizar e 

integrar socialmente pessoas com deficiência grave, 

com idade igual ou superior a dezasseis anos. Preten-

dem proporcionar um leque de atividades com verten-

tes de bem-estar e realização pessoal bem definidas.  

 
Unidade Residencial 
É constituída por 14 casas independentes, construídas 

de raiz a pensar nas necessidades de uma pessoa com 

paralisia cerebral. Aos seus residentes são disponibili-

zados todos os apoios técnicos e humanos necessários 

à concretização dos projetos de vida de cada um. 

As habitações foram projetadas para resolver questões 

essenciais e, por demasiadas vezes, básicas da rotina 

diária de cada indivíduo, nomeadamente mobilidade, 

alimentação e higiene pessoal. O recurso a novas tec-

nologias de informação e comunicação, permitem a 

necessária independência, nomeadamente nas ques-

tões relacionadas com o controlo do ambiente. 

 

Banco de ajudas técnicas e produtos de 
apoio 
Serviço de recolha e manutenção para reutilização 

Recolha, manutenção e disponibilização de equipamen-

to de ajudas técnicas para aqueles que possam/estão 

a necessitar. 

Serviço de empréstimo 

Serviço que cede, a título de empréstimo, a qualquer 

pessoa, um produto de apoio ou ajuda técnica. 

Jardim de Infância Urbanitos 
O jardim-de-infância tem como missão acolher crianças 

dos 3 anos à idade de ingresso no 1º ciclo e ajudá-las a 

crescer de forma saudável e divertida, promovendo a 

autonomia com a realização de atividades de acordo com 

as suas necessidades e características. O Urbanitos é 

especial porque permite às suas crianças contactarem 

com uma realidade que não é habitual no seu quotidiano 

nem frequente noutros jardins de infância. As crianças 

são educadas para a vida em sociedade e o acolhimento 

do próximo. 

 

Centro Comunitário 
O Centro Comunitário da Villa Urbana pretende integrar, 

estimular a participação e promover o desenvolvimento 

pessoal a um vasto leque de população, com uma enorme 

diversidade etária (população juvenil, sénior, pessoas com 

deficiência), com o intuito de reforçar a integração. 

O Centro Comunitário da APPC é constituído por: 

Espaço Jovem 

Este projeto, destinado a jovens dos 12 aos 16 anos, pre-

tende contribuir para a diminuição das percentagens de 

abandono e absentismo escolar e colaborar na alteração 

de comportamentos de risco. Para isso, disponibiliza work-

shop temáticos e várias actividades. 

Espaço Sénior 

Com a finalidade de promover um envelhecimento ativo, 

estão programadas um conjunto de atividades desportivas 

que permitem não só a manutenção e treino de capacida-

des físicas e e intelectuais, como também o desenvolvi-

mento de outras aptidões, estimulando simultaneamente 

a interação social. 

Empresa de Inserção 
Responde à necessidades da população nas freguesias 

de Valbom e S. Cosme em Gondomar, e apoia a inserção 

profissional de pessoas em situação de desvantagem 

face ao mercado de emprego, desenvolvendo um conjun-

to de atividades que se inserem nos sectores dos servi-

ços de lavandaria, jardinagem e transporte de crianças e 

pessoas com deficiência. 

 

Serviço de Informação e Mediação para 
Pessoas com Deficiência (SIM-PD) 
O SIM-PD tem como objetivo garantir a plena participa-

ção das pessoas com deficiências ou incapacidade infor-

mando sobre os direitos, benefícios e recursos existentes 

na área da deficiência. Orienta na tomada de decisões 

quanto ao seu processo de habilitação, reabilitação e 

participação. 

 

Centro de Atividades de Tempos Livres 
Destinado à população infantil que frequenta o 1º e 2º  

ciclo do Ensino Básico da freguesia de Valbom proporcio-

na a oportunidade de desenvolver  atividades extracurri-

culares com conteúdo pedagógico adequado, sem descu-

rar o apoio às atividades curriculares. 

 

Centro de Recursos para a Inclusão 
A APPC é uma instituição acreditada pelo Ministério Edu-

cação para apoiar o ensino especial das crianças com 

multideficiência em contextos educativos. Esta acredita-

ção contempla as duas seguintes linhas de atuação: 

colocar nas escolas do 1º ao 3º ciclo os terapeutas espe-

cialistas – fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, tera-

peutas da fala e psicólogos. 

apoiar crianças com necessidades especiais de educa-

ção no âmbito do concelho do Porto. 
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