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É com imenso orgulho e muita satisfação que temos
o prazer de comunicar a todos os clientes,
colaboradores,
famílias,
parceiros,
entidades
financiadoras, sócios e comunidade em geral, que a
Associação de Apoio ao Deficiente – Nuno Silveira –
ANS, obteve a Certificação “EQUASS Assurance –
Certificação da Qualidade dos Serviços Sociais –
EQUASS nível 1”.
Este nível de certificação corresponde a um sistema
de reconhecimento, garantia de qualidade no âmbito
dos serviços sociais prestados, através do qual é
certificada a qualidade dos serviços da ANS junto
dos seus clientes.
Este trabalho envolveu todos os serviços e todos os
colaboradores da ANS e esteve em curso até abril
de 2013, momento em que a Instituição foi sujeita a
uma auditoria externa com vista à obtenção da
referida certificação.
No entanto todo este trabalho, foi apenas o 1º
passo, dado que a exigência na prestação destes
serviços é cada vez maior. A promoção da
Qualidade na ANS é um esforço contínuo que exige,
a todos os intervenientes, responsabilidade,
envolvimento e empenho, qualidades que sempre
temos procurado motivar nos nossos colaboradores
e
estamos
certos
que
os
mesmos
têm
correspondido.
O nosso compromisso é de um contínuo esforço de
melhoramento dos serviços da ANS, através da
envolvência de todos a fim de podermos oferecer
aos clientes, uma cada vez maior qualidade de
serviços que satisfaçam as necessidades.
Temos como Visão a dignificação da vida das
pessoas com deficiência e incapacidades, e é este
sem dúvida o papel inequívoco assumido pela ANS,
que só poderá ser alcançado através de um esforço
conjunto de dirigentes, profissionais, famílias, orga-

nismos públicos e comunidade promovendo,
protegendo e garantindo o gozo pleno e igual de
todos
os
direitos
humanos
e
liberdades
fundamentais por parte de todas as pessoas com
deficiência.
Recordando a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência que estabelece uma série
de princípios gerais fundamentais a seguir,
sublinhamos o respeito pela dignidade inerente, pela
autonomia individual incluindo a liberdade de
escolha e a independência das pessoas, a não
discriminação, a participação plena e efetiva e
inclusão na sociedade, o respeito pela diferença e
aceitação das pessoas com deficiência como parte
da diversidade humana e da humanidade, a
igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a
igualdade entre homens e mulheres, o respeito
pelas capacidades evolutivas das crianças com
deficiência e respeito pelo direito das crianças com
deficiência de preservarem a sua identidade.
A ANS estará sempre ao lado da diversidade,
promovendo com o seu trabalho diário, o respeito, a
igualdade de tratamento e gozo dos direitos
humanos e liberdades fundamentais do cidadão
diferente.
Constantino Cardoso Tibúrcio, Tesoureiro

Olhar do Cliente
Cliente: Berto – 34 anos

Olhares

Diferentes

O

“Olhares” – Como é que passas o teu dia na ANS?
Berto - Já estou na ANS há muitos anos e gosto muito. Gosto de estar nas salas a pintar (sou um grande
pintor!), a colar, a acabar as coisas, a fazer ponto de cruz e molas. Nas
molas, eu junto os palitos e acabo as molas na máquina, mas também gosto
de embalar e pôr tudo direitinho.
“Olhares” – A ANS participa em torneios de futebol. Tu fazes parte da
equipa, como é que te sentes com isso?
Berto - Adoro jogar futebol às quartas-feiras com os meus colegas, mas
gostava muito de ter uma claque a bater palmas e a dançar. Estou sempre à
espera dos jogos com outras equipas de fora, de outros centros, são os
torneios.
“Olhares” – Tens outras ocupações além dos trabalhos dos ateliers?
Berto - Às vezes vou trabalhar fora, para a Cooprofar, onde ponho etiquetas
em embalagens. Gosto muito de ir porque ganho algum dinheiro e o
ambiente é sossegado.
“Olhares” – Como é que passas os teus tempos livres?
Berto - Gosto de estar com os meus colegas, mas a maior parte das vezes gosto de andar sozinho. Ao fim-de-semana vou passear para o Porto, sozinho e vou a pé, sabe-me bem.
A música é muito importante para mim e sempre que posso ouço música no rádio ou com os fones.
Tenho música na ANS todas as semanas e adoro.
“Olhares” – Quais são os teus sonhos?
Berto - O meu sonho era fazer parte de um grupo de dança, com hip-hop e outros estilos. Já fui ver um
espetáculo de hip-hop no pavilhão multiusos e gostei mesmo muito. Também adoro música africana, é muito
mexida e alegre.
Outras coisas que eu também gostava de fazer era ginástica com um professor (já tivemos um professor
angolano!) e um atelier de informática, pois gostava de trabalhar e jogar num computador.
Eu sou o Berto!
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Olhar da Família
LUÍSA, LUISITA, MINHA IRMÃZITA

É sempre um grande momento, muito grande, quando vou buscar a Luísa à Associação Apoio ao Deficiente
- Nuno Silveira, Gondomar. Sítio onde ela está bem, sente-se bem e é acarinhada pelas pessoas que lá
estão, técnicas, auxiliares, os seus amigos, e sabendo eu isto, só posso sentir-me bem e com muita sorte,
pois de facto o sítio onde a Luisita está é muito saudável
e acolhedor.
Sempre que é possível vou buscar a Luísa para ir
passear, levá-la ao cabeleireiro, à praia, estar com os
amigos, almoçar ou jantar.
São sempre momentos mesmo muito alegres, a Luísa
dá-me força, tranquilidade, e o seu mundo. É uma
experiência fantástica, são dias diferentes para mim,
tenho mesmo muita alegria de estar com ela, sabendo
que ela está bem. É difícil escrever aquilo que sinto
sobre a Luisita a minha irmãzita, sinto-me feliz por ela, por mim, por nós, respirar, sorrir e muita energia,
maneira diferente de ver o mundo. É bom, muito bom estar contigo Luisita e com todos que estão à volta,
à tua volta todos os dias.
Obrigado, muito obrigado.
Paulo
daLuísa
LuísaGomes
Gomes
PauloPimenta,
Pimenta, irmão
irmão da

Olhar do Colaborador
Sinto que nos últimos 5 anos evoluí muito como ser humano. A minha vida não era má, mas hoje é bem
melhor. Tenho um emprego que gosto, conheci seres humanos interessantes, fiz amigos, sinto-me útil na
sociedade,... tenho um motivo para me levantar da cama. Ganhei auto-estima, aprendi a ser paciente e
tolerante, melhorei como esposa, como mãe,... como pessoa. Podia escrever páginas de muitas coisas boas
e poucas ruins que vivi nestes últimos 5 anos na ANS, mas todas valeram a pena. Muitos me permitem este
novo modo de estar, mas nada supera a sensação de dever cumprido no final de cada dia de trabalho com
clientes, seres humanos ímpares, minoria com poder de alterar a nossa visão da vida. Tenho o privilégio de
participar diretamente na integração social de um grupo de pessoas portadoras de deficiência, o que me
deixa indescritivelmente realizada. Sinto muito orgulho em fazer parte da família ANS que diariamente se
dedica ao bem-estar e à inclusão de pessoas com deficiência.
Paula Moreira
Paula Moreira
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Olhar... e par�ilhar

Um Lar, uma Casa

Não há no mundo lugar melhor do que a nossa casa… onde nos
sentimos bem, confortáveis, seguros e felizes. São estas as sensações
que as várias equipas, que colaboram no lar residencial, fazem por
transmitir aos clientes da ANS diariamente.
No

final

de

um

dia

ocupado

no

CAO

(Centro

de

Atividades

Ocupacionais), um bom banho repõe as energias e com bastante
tempo livre ainda até ao jantar, os clientes dançam, jogam no
computador, ouvem música, fazem jogos de mesa ou, simplesmente
vêem os seus programas preferidos na televisão. Após o jantar, recolhem aos seus quartos ou ficam ainda
na sala a conviver.
No fim-de-semana dão passeios à beira-mar, comem gelados no Cais de Gaia, vão ao cinema, entre muitas
outras atividades.
É por todas estas pequenas grandes coisas que a Instituição trabalha para que todos os clientes se sintam
amados e felizes e que esta seja sem dúvida a sua casa.
Andreia
AndreiaMarques
Marques

Ent�e Por�as...

Dia do Pai

No dia 19 de março celebrámos, uma vez mais, o Dia do Pai. Os pais foram
presenteados com uma apresentação de fotografias dos filhos e desenhos
individuais, dedicados aos homenageados do dia. Cantigas especialmente
preparadas para esse dia, com melodias bem conhecidas animaram a festa
em que todos participaram. Seguiu-se a entrega aos pais de uma pequena
lembrança e de um certificado para o melhor Pai do mundo. Por fim um
lanche entre os pais e todos os clientes encerrou a tarde.
Andreia
AndreiaMarques
Marques

Dia da Mãe
No início do mês de Maio a ANS celebrou um dia especial, o Dia da Mãe. A
presença de cerca de 40 mães preencheu o pavilhão gimnodesportivo com
muita alegria e animação.
Houve poemas, histórias e danças, em que todos participaram. Os filhos
homenagearam

as

suas

mães

que

receberam

um

certificado

de

reconhecimento do maior amor do mundo, o Amor de Mãe. Um lanche-convívio culminou da melhor forma este belo dia.

Alug�er do Pavilhão

Sofia
Almeida
Sofia
Almeida

A ANS tem um moderno pavilhão desportivo adaptado à prática das seguintes modalidades: Artes Marciais, Danças de Salão,
Yoga, Futsal, Andebol, Basquetebol, etc. Disponível mediante marcação prévia e o cumprimento de taxa de utilização.
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Horário
Todos os dias das 9h00 às 22h00

O

Exercício de simulacro de Incêndio

No dia 22 de março decorreu nas instalações da ANS
um exercício de simulacro de incêndio, na sequência
de uma ação de formação para os colaboradores
denominada

“Fenomologia

da

Combustão”. Esta

formação teve um total de 50 horas e habilitou os
participantes a atuar numa situação de incêndio.
No simulacro foi realizada a evacuação de todos os
clientes da Instituição, testando-se a eficácia dos
meios materiais e humanos preconizados no Plano
de Segurança Interno. De acordo com o Dec-Lei nº 220/08 de 12 de novembro e a portaria nº 1532/08 de
29 de dezembro, o Plano de Segurança Interno engloba as vertentes de prevenção contra incêndios,
emergência e evacuação, estabelecendo um conjunto de normas e procedimentos a adotar em situações de
emergência, que ocorram dentro da instituição.
Quando soou o sinal de alarme, todos os clientes saíram devidamente acompanhados para o exterior do
edifício de forma serena e organizada, rumo ao “ponto de encontro”. Na mesma altura, a equipa de
intervenção da ANS iniciava a extinção do “incêndio”, acionando todos os meios necessários. Após a
contagem das pessoas presentes no “ponto de encontro”, verificou-se que se conseguiu reunir todos os
clientes e colaboradores dentro do tempo previsto.
No final, foi evidente o sentido de “missão cumprida”, resultado do sucesso desta ação.
Teresa Ferreira
Teresa Ferreira

Semana Aberta a outras Instituições
Entre 20 e 24 de Maio a ANS abre as suas portas à visita de outras
instituições da comunidade. Assim, no dia 22 de maio, o Centro Social
de Fânzeres veio passar a tarde à ANS. Os onze utentes do Centro
deslocaram-se até às salas de expressão plástica, papel reciclado e
lavores onde, acompanhados e orientados pelos clientes da ANS,
pintaram em papel, tecido e madeira. Após um lanche-convívio, todos
os presentes foram brindados com um belo fado, cantado com muito
carinho pela Senhora D. Emília, com os seus distintos 93 anos.

Sofia Almeida

Projeto de Dança

No dia 15 de março, um grupo de oito clientes do CAO apresentou a toda a
Instituição uma coreografia preparada em conjunto com a animadora
sociocultural estagiária.
Esta apresentação resultou de um projeto de estágio no âmbito do curso
profissional de Animador Sociocultural que previa a constituição de um
grupo de dança e expressão corporal, com duração de três meses. Neste
projeto, os clientes participaram ativamente na escolha das músicas e

passos para a coreografia, tendo culminado numa apresentação repleta de orgulho e animação.
Teresa Ferreira
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Concerto Interativo da Banda Militar

Cerca de 200 alunos da escola EB1 da Portelinha nº 2,
vieram à ANS no dia 14 de março, para em conjunto com
os clientes e colaboradores, assistirem à apresentação de
um concerto promovido pela Banda Militar do Porto. No
pavilhão gimnodesportivo da ANS, os clientes e restante
público ouviram músicas conhecidas e interagiram, através
da identificação dos instrumentos, palmas e sons.
Sofia Almeida

Dia de Páscoa
À semelhança dos anos anteriores, os clientes residentes no lar manifestaram a sua vontade de receber o
Compasso Pascal. No domingo, as auxiliares e os utentes prepararam um tapete de flores à porta da
instituição para o receber. Para alegria de todos, o lar recebeu dois compassos, um de manhã e outro ao
final da tarde. Chegado o momento, reuniram-se na sala para beijar a cruz e no final foram presenteados
com amêndoas.

Teresa Ferreira

Fora de Por�as...

Dia de compras

No dia 6 de maio realizou-se uma atividade dinamizada pelas
estagiárias de Educação Social, com o objetivo de promover a
autonomia e a inclusão social. Dois grupos diferentes de clientes,
deslocaram-se

a

um

minimercado

e

a

uma

confeitaria,

onde

escolheram e compraram um alimento, com o seu dinheiro. Chegados
à ANS partilharam os alimentos comprados, realizando um pequeno
lanche.
Sofia Almeida

Viagem pelo Museu Romântico

Tendo uma visita marcada, no dia 11 de abril, para
o museu romântico, os clientes, acompanhados de
uma guia, viajaram pelo séc. XIX, numa casa típica
burguesa repleta de memórias da época.
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Sofia Almeida

Visita à Lipor

A 7 e 16 de abril, os clientes visitaram a
Lipor, em Ermesinde, onde realizaram
atividades, jogos e receberam informação
acerca da reciclagem e reutilização de
materiais e produtos.
Sofia Almeida

O

Passeio pelo Museu do Comboio

No dia 12 de Março um grupo de clientes foi conhecer o Museu do Comboio em

miniatura, em Valadares. Desde pequenas aldeias com comboios em movimento,
passando pela exposição de roupas dos anos 30 e 50, até um passeio no quintal
num comboio tripulado, todos viajaram no tempo e conheceram os costumes de
antigamente.
Sofia Almeida

Passeio pedestre na comunidade
Todos os fins-de-semana, os residentes do lar dão um passeio a pé pela zona envolvente
da Instituição. Estes passeios incluem a ida a uma das confeitarias da zona, onde os
clientes escolhem e compram o seu lanche.
Teresa Ferreira

Passeio à beira-mar e lanche no McDonald’s
Neste último trimestre, os residentes do lar residencial foram uma vez por mês a Leça da Palmeira. Nessas
tardes, aproveitaram para passear à beira-mar, conversar, apreciar a paisagem e deliciar-se com um lanche
na esplanada do McDonald’s.
Teresa Ferreira

“Arraial” na Casa da Música
No dia 26 de maio, os clientes foram à Casa da Música assistir a um espetáculo
dinamizado pelo grupo musical ReTimbrar. Foi uma festa composta por ritmos e
timbres de diferentes regiões do país, na qual os clientes participaram
ativamente, interagindo com todas as pessoas presentes. Danças, palmas e
muita música animaram a tarde.
Sofia Almeida

Sofia Almeida

Tardes de cinema ao sábado
Estas tardes são passadas com grande animação e
sempre acompanhadas por pipocas e deliciosos
sumos. Os filmes escolhidos foram “Zarafa”, “Os
Croods” e “Os Gladiadores”.
Teresa Ferreira

Passeio à praia
No dia 20 de abril, realizou-se um passeio à
praia de Miramar, onde os clientes puderam
andar a pé, enquanto saboreavam os seus
gelados. Depois, foram lanchar num jardim
próximo do Senhor da Pedra, onde puderam
descansar e relaxar um pouco.

Teresa Ferreira

Visita à Biblioteca Municipal Almeida Garrett
No sábado dia 13 de abril, um grupo de clientes foi à Biblioteca Municipal Almeida Garrett visitar uma
exposição fotográfica que retrata a Festa de São Bartolomeu da Foz do Douro. Após a visita, passearam
pelos jardins do Palácio de Cristal, onde lancharam e tiraram fotografias aos pássaros que por lá passavam.
Teresa Ferreira

A empresa de inserção ANS Servilimpa dedica-se à prestação de serviços de limpeza, com equipamento adequado e
profissionais com formação específica nesta área. Esta empresa, mediante os interesses dos clientes executa limpezas
ocasionais ou diários em casa de particulares, condomínios, escritórios e armazéns/empresas.
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Parcerias
Lojas DeBorla

No ano de 2010 teve início uma ação de divulgação, através de uma parceria com as
lojas DeBorla do Porto, Ermesinde e Carvalhos.
Nestes espaços decorre a exposição e venda permanente de trabalhos realizados pelos
clientes do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), nos ateliers de Lavores, Expressão
Plástica e Reciclado. Estes espaços são cedidos, gentilmente, sem qualquer tipo de
benefício financeiro para as lojas DeBorla, pois toda a venda dos artigos expostos
revertem a favor da Instituição ANS.
Para além dos trabalhos expostos está também patente o filme da ANS e disponíveis desdobráveis da
Associação, com o objetivo de angariação de novos sócios e de donativos.
Célia Costa
Célia Costa

Olhar... e par�ilhar

Participação no estudo “Lateralidade das crianças e jovens com síndrome de Down”
Em abril, a ANS foi contactada pela doutoranda Luciana Krauss Rezende para colaborar no seu estudo de
doutoramento na área de Distúrbios do Desenvolvimento, desenvolvido pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie em parceria com a Universidade do Porto. Após contactarmos os responsáveis pelos clientes, estes
aderiram prontamente, tendo reunido com a responsável pelo estudo para obterem informações sobre o
mesmo e autorizarem a participação dos clientes. Esta investigação visa avaliar a preferência lateral de
crianças e jovens portugueses com Síndrome de Down. No final, pretende-se obter dados concretos que
possam ser publicados, contribuindo para um maior conhecimento sobre a lateralidade e a qualidade de vida,
bem como alertar para a importância da intervenção clínica em crianças e jovens com Síndrome de Down.
Teresa Ferreira

VIII Feira da Saúde de Baguim do Monte
No passado dia 16 de março, a ANS marcou presença na VIII Feira da Saúde de
Baguim do Monte, organizada pela Comissão Social de Freguesia de Baguim do
Monte. A Instituição foi representada pela diretora técnica Paula Aguiar que
apresentou a comunicação “Bem-estar e acessibilidades das pessoas com
deficiência”.
Teresa Ferreira

Homenagem

Ficha Técnica
Olhares - Publicação Trimestral
Associação de Apoio ao Deficiente
Nuno Silveira - ANS
Distribuição Gratuita
Direção: Manuel Ramos da Silveira
Tiragem: 700 Exemplares

José de Sousa Oliveira
Nasceu a 17 de junho de 1942
Faleceu a 4 de abril de 2013

Edição: ANS
Texto e composição:

É com tristeza que comunicamos o falecimento do nosso grande e querido amigo
José Oliveira que ao longo dos 22 anos de existência desta Associação contribuiu
desinteressada, voluntária e esforçadamente, para o que ela é hoje. Sempre teve
um papel ativo enquanto membro dos Órgãos Sociais desta Associação.
Prestamos-lhe a nossa homenagem e gratidão pelo seu elevado empenho e
enaltecemos a sua memória que para sempre integrará o património espiritual
desta Instituição.

Equipa BTI (Boletim Informativo)
Sofia Almeida
Teresa Ferreira
Célia Teodoro
Andreia Marques
Sandra Pereira

Associação de Apoio ao Deficiente - Nuno Silveira, A.N.S.
Rua Professor Moreira s/n (Portelinha) 4510 - 643 Fânzeres
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