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EDITORIAL
Cumpre-me primeiramente desejar a todos 
os leitores, colaboradores, clientes e amigos 
da ANS um Bom Ano e que os sonhos que 
mais desejamos se concretizem.
Foi o que aconteceu com o projeto do 
primeiro ciclo de formação profissional que, 
sendo uma área em 2014 desconhecida da 
ANS, se revelou um sucesso quer pessoal – 
para cada um dos formandos – quer para a 
instituição e até mesmo para a comunidade 
local.
Façamos pois uma reflexão, volvidos dois 
anos de atividade neste departamento da 
Formação Profissional que terminou em 
dezembro passado.
O primeiro intuito da ANS foi promover a 
autonomia e qualidade de vida do cidadão 
para que este tivesse direito à qualificação e 
ao emprego. Nesse sentido, os formandos 
viram fomentados o respeito por cada um 
deles, pela sua identidade e pelo 
reconhecimento das suas capacidades tão 
peculiares, a par do desenvolvimento de 
competências nas mais variadas áreas da 
formação, resultando na valorização da sua 
autoestima.
Esta foi a primeira conquista! Viram 
despertados em si potenciais que foram 
desenvolvendo e pasmando todos aqueles 
que julgavam não ser possível.
A segunda conquista foi serem integrados 
em Formação Prática em Contexto de 
Trabalho, por instituições da comunidade 
local – que tão recetivamente os acolheu. 
Estes formandos puderam ter contacto com 
contextos reais de trabalho e perceberam 
que a inclusão na vida ativa é uma 
possibilidade. É para isto também que esta 
Instituição lutou nestes dois anos, 
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reforçando a sua relação com a comunidade 
local. Através de parcerias e da participação 
em atividades temáticas e eventos locais, a 
ANS aproximou-se assim ao mercado de 
trabalho.
Em jeito de conclusão, cumpre-me apenas 
reconhecer que, apesar da integração no 
mercado de trabalho não ser possível para 
todos estes jovens, muitos conseguiram em 
plenitude o proposto desta Formação, pois 
ficaram a trabalhar nos locais de estágio e 
mostraram que afinal não foi só “um Sonho”! 
É possível integrar estas pessoas tão 
especiais. 

Eng.º Marques Fonseca, 1º Secretário da Direção

Faça sua a nossa missão

- Envie um donativo e usu-
frua do benefício fiscal (IRS e 

(* Os donativos serão levados a custos em valor correspondente 
a 140% do respetivo total uma vez que se destinam custear as 
medidas  de apoio à  infância, terceira  idade e promoção de 
iniciativas... de  reinserção  social de  grupos em  situação  de  
exclusão ou risco de exclusão social.)

Ajude a Ajudar

IRC) previsto no nº 3 do art.º 2 do Decre-
to-Lei n.º 74/99, da Lei do Mecenato*

(NIB: 0035 0695 00024075930 42)

- Atribua 0,5% do seu IRS à ANS

Basta indicar no quadro 9 do anexo H da sua 
declaração  do IRS o nosso número de con-
tribuinte 502 778 768.

Sem qualquer encargo para si, 0,5% do seu 
IRS será destinado pelo estado a favor da 
ANS.
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Olhar de um Cliente

Olhar de uma Família

Alguém uma vez escreveu: “Num mundo 
que se faz deserto temos sede de encontrar 
um amigo.”
Na ANS tive o privilégio de ter encontrado 
não um mas vários.
Plena da minha total lucidez e já ultrapas-
sando as minhas noventa primaveras não foi 
fácil tomar a decisão de ter apoio domi-
ciliário, desde sempre habituada a uma vida 
independente, causava-me alguma estra- 
nheza receber ajuda de alguém fora do meu 
núcleo familiar.
Depois de uma determinada idade torna-se 
difícil adaptarmo-nos a situações novas, tor-
namo-nos receosos em encarar algo que 
desconhecemos e tememos qualquer mu-
dança por mais ténue que possa eventual-
mente parecer. Mas, como tudo na vida é 
um desafio, este foi mais um que impus a 
mim própria. Depois de muita ponderação e 
pesquisa, a escolha tornou-se óbvia e opta-

Eu sou a Ana Rosa, encarregada do vosso utente Manuel dessa instituição, pois o Manuel a 
única pessoa da família direta é a irmã Fátima que vive na África do Sul, e hoje venho agra-
decer a esta instituição o acolhimento que foi e é dado a este meu familiar.
O Manuel está muito contente, pois nada lhe falta e tudo lhe é dado com muito carinho, 
desde a alimentação que lhe é dada com as devidas regras, pois ele é diabético, acompanha-
da de uma higiene perfeita e muito asseio, pois ele anda sempre limpinho. 
As empregadas são muito amigas dele, assim como as Senhoras Doutoras (são palavras 
dele).
Ainda este mês fomos visitar a irmã à África do Sul e, ao fim de quatro dias, já dizia que 
tinha saudades do Lar. Enfim, acho que isto diz tudo. 
Obrigada por existirem.
 Felicidades para todos os que trabalham nessa instituição e que continuam a dar o vosso 
carinho e amizade a todos que precisam de vocês. 
Um abraço com amizade.

Ana Rosa Candeias
Prima do Manuel Fernandes, cliente do Lar Residencial da ANS
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mos pela Associação Nuno Silveira.
Hoje em dia vejo que a decisão foi mais que 
acertada e sem dúvida um desafio superado.
“As minhas meninas” como eu carinhosa-
mente lhes chamo, cumprem na íntegra as 
suas funções com todo o rigor, empenho e 
profissionalismo inerente a esta grandiosa 
instituição a que pertencem, são incansáveis 
até aos mais ínfimo pormenor, sempre por-
tadoras de um sorriso genuíno, de uma pala-
vra amiga, de uma atenção, de um cuidado, 
de uma preocupação notória que vai muito 
além daquilo que eu poderia imaginar.
A todos aqueles que de uma forma ou outra 
colaboram com esta instituição, contribuin-
do com valores tão nobres para uma socie-
dade mais justa, mais humanizada, mais 
leal e menos preconceituosa, o meu obriga-
da pelo vosso empenho e dedicação.

Maria de Jesus
Cliente do Serviço de Apoio Domiciliário

Goste da nossa Página
https://www.facebook.com/www.ans.org.pt
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Snoezelen, um mundo de sensações

Chamo-me Carlos Rebelo. Sou surdo de 
nascença e assumo o cargo de assistente 
administrativo nesta instituição, desde 
1996. Por isso, sou o mais “velhinho” de 
todos os meus colegas.
Os serviços administrativos são serviços 
pilares da ANS e respondem a necessi-
dades institucionais que promovem o 
bem-estar dos utentes. Esta Instituição é 
vista, por nós colaboradores, como uma 
segunda casa, pois partilhamos as nossas 
preocupações e as nossas alegrias no 
dia-a-dia. 
Eu trabalho numa plataforma informática 
que me facilita a aprendizagem e o desen-
volvimento das tarefas administrativas. 

Há 15 anos atrás, a direção da ANS apoiou a equipa a criar 
uma sala inovadora - sala de Snoezelen/estimulação mul-
tissensorial  que, até à data, tinha uma metodologia de inter-
venção ainda pouco divulgada.
A nossa sala de Snoezelen, hoje, é um local maravilhoso, 
repleto de luz, sons, cores, texturas e aromas, onde os mate-
riais podem ser tocados e sentidos por todos.
O Snoezelen é um espaço seguro, relaxante e estimulante, 
onde os sentidos primários são estimulados. 
À medida que crescemos, o nosso cérebro aprende a interpre-
tar e a responder às informações recebidas através dos senti-
dos. Algumas pessoas não são capazes de organizar e 
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Sempre me senti bem e integrado num am-
biente de trabalho em condições de igual-
dade com os demais. O que me distingue 
dos outros é a forma de comunicar. Perante 
as dificuldades, como resolvo? Facilmente, 
recorro a diversas formas para comunicar-
mos adequadamente. Por exemplo, comu-
nicamos através da escrita e, por vezes, 
recorro à leitura labial. Gostaria que os 
meus colegas e utentes pudessem apren-
der e utilizar a Língua Gestual Portuguesa 
de forma simples e acessível para que nos 
pudéssemos comunicar mais facilmente. 
Enfim, todas as pessoas são diferentes mas 
são iguais.
 

Carlos Rebelo
Assistente administrativo

responder adequadamente aos estímulos sensoriais, o que influencia o seu comportamento 
e autonomia. O Snoezelen surge como um método terapêutico que promove a autorregu-
lação, o desenvolvimento intelectual, o relaxamento e o bem-estar físico e emocional.
No decorrer da nossa intervenção já constatámos  pequenas grandes conquistas: a C. já 
aceita creme nas mãos; o T. já distingue as cores; o D. já consegue controlar melhor os 
seus impulsos; o G. já está mais atento nas atividades; entre outros sucessos que nos mo-
tivam a continuar esta prática.

Cláudia Ribeiro e Teresa Ferreira
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Entre portas ...

Arraial de Verão

No dia 1 de agosto decorreu o Arraial de Verão da ANS. Esta festa é 
dedicada à família e são convidados todos os clientes, formandos e 
colaboradores da ANS, bem como os respetivos familiares. Deu-se 
início ao evento com a apresentação “Projetos em Movimento”, na 
qual se conheceram alguns dos trabalhos realizados pelos forman-
dos do 2º ano, ao longo do seu percurso formativo. De seguida, foi 
inaugurado o Jardim Sensorial da ANS, onde todos os presentes 
puderam experienciar as diferentes cores, formas, texturas e 
aromas que este espaço nos oferece. A festa continuou com a venda 
de trabalhos artísticos do CAO e com os deliciosos “comes e bebes”. 
Música, jogos e fotos divertidas com a “Família Incrível” também 
marcaram presença, nesta tarde de convívio entre todos.

Teresa Ferreira

Momentos Mágicos

De uma maneira simples e mágica, as cartas 
voavam por entre os dedos; os pensamentos eram 
lidos pelo Mágico; as cores adivinhadas e os coelhos 
reproduziam-se nas mãos da Fernanda!
Que mistérios esconde este homem? – que ilusões 
cria em nós? É como quando da areia fazemos um 
bolo, ou da simples pedrinha um docinho gostoso… 
o mundo transforma-se!...
E isto sentimos na ANS no passado dia 20 de outu- 
bro, com o Mário Daniel, a vida também pode ser 
mágica, só precisamos estar felizes!

Formandos do curso de Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Instalações e formadora 
Natália Moura

Festa de Natal

Mais uma vez, a ANS presenteou as famílias dos 
nossos clientes com uma magnífica Festa de Natal, no 
dia 17 de dezembro de 2015. Contou com a colabo-
ração dos nossos clientes de CAO e Formação Profis-
sional, para a participação nas diversas peças de 
teatro e com a cooperação dos nossos colaboradores 
e voluntários na elaboração dos cenários e dos 
adereços. Foi uma tarde mágica, onde transbordava 
alegria, magia e felicidade. É um momento muito 
especial para os nossos clientes, pois é a festa da 
família. No final, o Pai Natal apareceu e trouxe pren-
das para alegrar os nossos clientes.

Joana Marques e Sofia Almeida
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Entre portas ...

XVII Exposição de Natal – expectativas altas…

Final de novembro começa a azáfama, iniciamos o 
processo com a catalogação e enumeração de todos 
os trabalhos dos nossos artistas, discutimos preços, 
valor e material gasto; e claro acrescentamos o valor 
artístico e criativo. Dois dias para embelezarmos o 
nosso pavilhão com todos os trabalhos que os nossos 
utentes realizaram nos diversos ateliers. Preparamos 
a logística e a organização do dia da inauguração, 
para que tudo corra bem e que seja um momento 
agradável e feliz para todos os participantes. Dia 3 de 
dezembro -Dia Internacional da Pessoa com Deficiên-
cia, 15 horas e está tudo pronto para a abertura da 

Jantar de Natal

Nesta época de união e de partilha, em que a família 
está no centro das nossas atenções, é muito impor-
tante estarmos juntos. Na verdade, a ANS já é uma 
grande família. É um espaço de afetos, de proteção e 
de apoio necessário na resolução de dificuldades ou 
problemas, onde se vivem relações de confiança, 
segurança, conforto e bem-estar, tal como no seio da 
família. No fundo, queremos realçar que este espirito, 
entre nós, não acontece só nesta altura do ano, mas 
sempre. E por este motivo juntarmo-nos, mais uma 
vez, no nosso jantar de Natal, faz todo o sentido. Este 

exposição. O nosso presidente, Sr. Silveira, agradece a presença de todos e enaltece o tra-
balho de todos os nossos artistas e dos colaboradores que os acompanham diariamente na 
prossecução dos seus objetivos.
Abrem-se as portas do pavilhão… “Uau!”, “Espetacular!” “Que bonito, extraordinário!”, são 
alguns dos adjetivos que se ouvem das obras de arte que os nossos utentes realizaram e 
que nos enchem de orgulho, pois está ali demonstrado o trabalho desenvolvido por todos 
eles ao longo do ano.

Cláudia Ribeiro

ano, o jantar, ocorreu no dia 18 de dezembro e para os residentes do Lar este convívio é 
muito valorizado, onde a boa disposição esteve sempre  presente. Os preparativos 
começaram uns dias antes, com as decorações, com a compra da roupa nova e do pre-
sente para o “amigo oculto”. Os seus testemunhos revelam o quanto apreciam este mo-
mento: “Acho bem estarmos todos juntos, os auxiliares, os utentes e a direção. Gosto do 
convívio com todos”; “Gostamos do amigo oculto e da partilha dos presentes, é muito im-
portante”; “Gosto de ouvir as palavras do Sr. Silveira, gosto de olhar em redor e ver todos 
os que no dia-a-dia estão connosco”; “Gosto do jantar, todos juntos como uma família”; 
“Nesta noite sinto-me realizada”.
Muita alegria e felicidade foram o resultado de mais um jantar de Natal. Momentos destes, 
são sempre de repetir!

Paula Aguiar



Olhares.

6

Fora de portas ...

“Aventura SubH2O” – mergulho sem barreiras

No dia 23 de julho de 2015, oito clientes do Lar Residencial da ANS experienciaram o mer-
gulho na Ilha das Berlengas. Esta iniciativa, cofinanciada pelo Programa de Financiamento 
a Projetos do Instituto Nacional de Reabilitação, I.P., foi o culminar de duas experiências de 
mergulho em piscina, ocorridas nos meses de janeiro e de junho deste ano. Mais uma vez, 
contámos com a equipa da Haliotis Porto e da Disabled Divers International (DDI) Portugal 
que para além, de nos convidarem para esta aventura, empenharam-se em proporcionar a 
melhor experiência possível aos nossos 
utentes. 
Depois de uma longa e expectante viagem 
até à Marina de Peniche, chegou o mo-
mento de vestir os fatos de mergulho e de 
embarcar no semi-rígido que transportaria 
os “mergulhadores” à Ilha das Berlengas. 
A viagem de barco foi uma verdadeira 
aventura, a ondulação era intensa, mas 
ninguém demonstrou receio. Chegados às 
águas das Berlengas, a paisagem fascinou 
todos os presentes e a expectativa 
aumentava. De seguida, a experiência 
começou e os clientes desvendaram os mistérios do fundo do mar, um de cada vez e 
sempre acompanhados por um monitor. A felicidade e orgulho eram evidentes. A Tânia, 
uma das nossas aventureiras, disponibilizou-se para nos falar da sua experiência.

“Olhares” - Tânia, contas-me como foi o mergulho nas Berlengas?
- Esta foi a primeira vez depois da piscina e eu gostei muito! Foi espetacular andar debaixo 
do mar. Gostei muito de ir ao restaurante. Gostei muito da equipa que foi connosco, foram 
muito fixes e ajudaram-nos a vestir os fatos de mergulho.

“Olhares” - O que gostaste mais nesse dia?
- Gostei mais do mar e de ver os peixinhos.

“Olhares” - Voltavas a repetir a experiên-
cia?
- Voltava, voltava! Ali ou noutro sítio 
qualquer.

Depois de mergulhar, todos precisavam de 
recarregar energias e então foi altura de 
almoçar no restaurante da ilha, um espaço 
agradável e com uma vista deslumbrante. 
De seguida, chegou o momento de fazer a 
viagem de regresso, mas ninguém queria 
vir embora e todos mostraram o desejo de 
voltar a um local que lhes proporcionou 
tão boas experiências.  

Teresa Ferreira
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Fora de portas ...

Noite Branca

No dia 5 de setembro de 2015, os utentes e 
colaboradores do Lar Residencial da ANS 
foram participar na “Noite Branca” de Gondo-
mar. Foi uma noite muito agradável, pois as 
ruas estavam cheias de glamour, música, 
dança, teatro, animação, arte de rua e 
estátuas vivas que proporcionaram aos 
utentes grandes momentos de alegria. 
Aproveitaram o “Bar aberto” para comer um 
gelado e encontraram colaboradores, amigos 
e outras pessoas conhecidas. Para terminar 
esta noite tão especial, assistiram, ao concer-
to de uma das novas vozes do fado portu-
guês, a Cuca Roseta.

Marisa Teixeira

Eu, Cidadão!

A atividade “Eu, Cidadão!” foi feita 
om o objetivo de proporcionar às 
turmas da Formação Profissional 
uma valorização pessoal, nomeada-
mente nas atividades da vida diária. 
Durante cinco dias, de 27 a 31 de 
julho, no período da manhã, as seis 
turmas dinamizaram e participaram 
em várias atividades na praia de 
Miramar como um peddy-papper, 
atividades desportivas na praia (gin-
canas e torneios), visita e caminha-
da pelo trilho do Centro de Educação 

Ambiental das Ribeiras de Gaia, ações de limpeza e sensibilização para os perigos da 
praia que contaram com a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Aguda e da equipa 
da Bandeira Azul. Durante as tardes, já na ANS, foram dinamizados vários workshops de 
dança, música e cinema. Na sexta-feira, último dia da atividade foi feito um torneio da 
parte da manhã, um almoço piquenique e, de tarde, uma caminhada pelos trilhos do 
Parque da Lavandeira. Foi uma semana muito divertida, com muito convívio e boa dis-
posição, mas também com novas experiências e aprendizagens que enriqueceram todos 
os participantes.

Mário Rodrigues
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Fora de portas ...

Colónia Balnear

A nossa colónia balnear começa um pouco antes de chegar-
mos à praia, no sentido da reserva das barracas, da prepa-
ração dos lanches, da verificação dos brinquedos e de todos 
os utensílios necessários, para que não falte nada aos nossos 
utentes.
Para eles esta é uma época muito esperada, pois uma vez na 
praia, não faltam as brincadeiras, as caminhadas e os 
banhos, onde contamos com a preciosa ajuda dos Bombeiros 
Voluntários da Aguda para transportar os utentes de cadeiras 

Dança com Silveirinhos (ARCSS)

No final do ano de 2013, a Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos (ARCSS) 
em parceria com a ANS, formou um grupo de bailarinos. 
A peça de dança que neste momento estão a ensaiar, já foi apresentada no Largo do Souto, 
em Gondomar, e na Junta de Freguesia de S. Pedro da Cova. Esta dança é uma junção de 
várias danças e culturas. Tudo se inicia com a dança tribal, de seguida a dança do ventre e 
prossegue com um estilo mais moderno, o hip-hop. Para terminar, surge um bailarino em 
cadeira de rodas que dança com a professora num estilo mais contemporâneo, onde a cum-
plicidade e o carinho são bem visíveis para quem está na plateia. Todos aplaudem com 
entusiasmo. 
Eles dançam com alma, sendo esta uma segunda linguagem que mostra aos outros do que 
também são capazes.

Rosa Magalhães

de rodas até à água na Tiralô (cadeira anfíbio). 
A praia de Miramar está inserida num projeto chamado: "Praia para todos" onde é facilita-
do o acesso, desde da rua até a areia, à água e aos wc’s. Em dias em que o tempo não é 
agradável para permanecer na praia, vamos visitar outros locais, como centros comerci-
ais, museus ou até mesmo o quartel de bombeiros. Por vezes, no último dia é feito um 
piquenique com a colaboração dos funcionários, na praia ou em parques de merendas. 
Esta é mais uma das atividades realizadas todos os anos onde a inclusão está presente.

Sara Reis

Cantinho das Aromáticas

Em Canidelo, Vila Nova de Gaia há uma empresa que se dedica à 
produção e comercialização de ervas aromáticas. Assim, no dia 24 
de setembro, fomos visitar o Cantinho das Aromáticas com turmas 
da Formação Profissional. Das atividades desenvolvidas, os forman-
dos mostraram-se mais entusiasmados com a recolha de flores da 
perpétua roxa e com o momento dedicado à prova das ervas 
aromáticas, destacando aquela erva com “sabor a leitão”! Os for-
mandos consideram que “conheceram uma grande variedade de 
ervas aromáticas que servem para o chá/infusões e outras para coz-
inhados”. Esperamos que continuem a caminhar para a promoção de 
uma vida saudável!
Formandos do curso de Ajudante de Lavandaria e Limpeza e Ajudante de 

Tecelão / Tecedeira e formadora Verónica Vieira
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Fora de portas ...

Colónia de Férias

Entre o dia 14 e 18 de setembro, vinte dos nossos 
residentes tiveram o ensejo de desfrutar de cinco  
dias repletos de emoções, num campo de férias 
situado na costa alentejana.
Foram acompanhados e apoiados por oito colabo-
radores da instituição e três monitores da herdade. 
Esta atividade teve o apoio financeiro do INR.IP. 
pelo Programa de Financiamento a Projectos do 
Instituto Nacional de Reabilitação, I.P.
A Herdade das Parchanas é uma colónia de férias 
que se situa entre Alcácer do Sal e o Torrão, loca- 

lizada perto das margens do Rio Sado, numa zona 
típica de ecossistemas ribeirinhos, que permitem o 
contato com a natureza no seu estado mais puro. Aqui 
todos os clientes tiveram a oportunidade de participar 
em atividades que não usufruem habitualmente, tais 
como: tiro ao alvo, escalada, canoagem, passeios a 
cavalo, passeios de charrete, alimentar os animais da 
quinta e cultivo de plantas na horta da herdade. 
Para além de todas estas atividades, os nossos 
clientes, ainda foram presenteados com a visita do 
Presidente da ANS, o Sr. Manuel Ramos da Silveira. Surpresa esta que os deixou muito feli- 
zes e desejosos de partilhar as aventuras vividas.
Todos aqueles que participaram, nesta colónia de férias, trouxeram consigo um coração 
cheio de grandes vivências e novas amizades, e uma enorme vontade de repetir as experiên-
cias vividas durante esses cinco dias.
Sem dúvida, uma semana repleta de emoções e momentos para nunca mais esquecer!

Sónia Moreira

Gondomar a Inovar 1.0

Nos dias 16 e 17 de novembro, a ANS, participou na Mostra Social 
integrada, na iniciativa GONDOMAR A INOVAR 1.0, promovida pela 
Câmara Municipal de Gondomar. Esta mostra teve como objetivo 
dar a conhecer a intervenção social e comunitária das IPSS’s do 
município e os bons exemplos de economia social e inovação. A 
iniciativa, de âmbito social, contou com um espaço de exposição e 
divulgação junto da comunidade das dinâmicas desenvolvidas. Du-
rante os dois dias, foram divulgados vídeos e fotografias dos 
clientes da ANS que captaram a atenção do público presente. A ANS 
orgulha-se das suas práticas e promove a mudança e a inovação.

Joana Marques e Sofia Almeida
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Fora de portas ...

Ação “Consumo sustentável rumo à poupança”

No passado dia 29 de outubro, os formandos dos cursos 
profissionais assistiram a uma ação de sensibilização 
promovida pela Câmara Municipal de Gondomar, no inte-
rior do camião da Lipor TV.
A palestra sobre o tema da reciclagem e da sua 
importância teve uma participação ativa e interessada 
dos formandos. Tiveram a oportunidade de participar 
num jogo interativo, onde deviam escolher as respostas 
certas para cada situação.

Corrida às Compras

No passado dia 2 de novembro de 2015, as turmas de 
ajudante de Lavandaria e Limpeza, de ajudante de Tecelão 
e de Tecedeira e de ajudante da Jardinagem e Manutenção 
de Instalações, realizaram uma visita de estudo ao hiper-
mercado “Pingo-doce”, da Venda-Nova; com o objetivo de 
fazer uma “corrida às compras”.
Chegados ao destino, os formandos receberam a lista de 
compras e o que deveriam comprar; foi-lhes ainda dis-
tribuído dinheiro para realizar este ato. Em grupos de dois 
e, acompanhados sempre por uma formadora, cada qual 

Cozinhando Ciência - Visita à Quinta do Avioso

No dia 6 de novembro, as três turmas do 1º ano de formação Profis-
sional foram até à cidade da Maia visitar a Quinta do Avioso.
Os formandos participaram num workshop, onde aprenderam e fizer-
am pão. Para além de amassar, deram forma aos pães, colocando-os 
sobre uma folha de couve. Enquanto a massa levedava, os formandos 
foram conhecer a quinta, onde viram animais e hortas biológicas. 
“Com o que aprendemos eramos capazes de fazer uma horta biológi-
ca.” – disseram os formandos.
No fim da visita todos comeram os pães que confecionaram.

Formandos do curso de Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Insta-
lações e formadora Elisabete Figueiredo

procurou o seu produto, dirigiu-se à caixa, forneceu o número de contribuinte da ANS, 
pagou, conferiu o talão e o respetivo troco. No final da visita, o gerente da loja ofereceu um 
lanche a todos. Opinião geral dos formandos: «Esta visita foi muito útil para aprendermos a 
gerir o nosso dinheiro!».

Carla Sequeira

No final, todos receberam sacos para fazer a separação do lixo em suas casas. 
Joana Marques
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IV Encontro Desportivo

A Escola de Desporto Adaptado realizou no dia 19 de 
novembro, na Quinta Monserrate, o IV Encontro Despor-
tivo. Houve um conjunto diversificado de atividades 
desportivas, tendo cerca de 150 participantes experi-
mentado o Ténis, Padel, Futebol, Ginástica, Boccia, entre 
outras atividades desportivas adaptadas. Estive- ram 
presentes os nossos clientes de CAO/LAR e Formação 
Profissional. Foi uma manhã bastante animada e diverti-
da. Houve convívio entre os participantes das diversas 

Espetáculo de Patinagem “O Corcunda de Notre Dame”

No dia 18 de dezembro o 
Espétaculo de Patinagem “O 
Corcunda de Notre Dame” foi 
marcado pela presença dos 
formandos das três turmas 
da formação Profissional e 
utentes do CAO. O palco 
deste espetáculo foi o pavi- 

lhão municipal Fernanda Ribeiro, na cidade de Penafiel. Uma história pensada para todas as 
idades, com uma forte componente pedagógica e com uma temática enquadrada na época 
natalícia.
Foi uma tarde repleta de magia, onde os formandos e utentes tiveram ainda oportunidade 
de contactar com todos os artistas patinadores envolvidos no espetáculo.

Rui Carneiro

instituições presentes. No final lancharam ao som de música ao vivo. Todos se divertiram 
imenso nesta manhã.

Joana Marques

Jantar de Natal da Parfois

Desde janeiro de 2007 que a ANS mantem parceria com a 
empresa de acessórios de moda Barata e Ramilo (Parfois), 
marca portuguesa sediada em Rio Tinto. Diariamente, um 
grupo de clientes colabora na reetiquetagem dos acessórios, 
nas instalações da empresa Parfois.                                                                                                             
A ANS teve, uma vez mais, o prazer de ser convidada para o 
jantar de Natal, que, em 2015, decorreu no edifício da Alfan-
dega do Porto, no dia 20 de novembro. O grupo da ANS, ves-
tido a rigor, vivenciou uma noite memorável, com música e animação destacando-se o 
excelente convívio entre todos os presentes.

Sofia Almeida
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A todos os que se disponibilizam a colaborar connosco, 
o nosso muito obrigado!

A política de gestão da qualidade 
corresponde a um compromisso 
com a melhoria contínua por parte 
de todos os serviços da ANS e no 
envolvimento de todos os que nela 
trabalham.
Este processo tem como parte inte-
grante a auscultação da satisfação 
dos clientes, famílias e parceiros e 
constitui um elemento essencial a 
utilizar na superação de situações 
sensíveis detetadas, no desenvolvi-
mento de determinadas áreas, no 
reforço da competência dos colabo-
radores e na promoção da quali-
dade de vida dos clientes.
Para tal, aplicaram-se em, novem-
bro de 2015, 279 questionários 
para avaliar do grau de satisfação 
dos clientes do Centro de Ativi-
dades Ocupacionais, do Lar Resi-
dencial, do Serviço de Apoio Domi-
ciliário e da Formação Profissional, 
bem como às respetivas famílias. 
Foram, também, aplicados 18 
questionários aos parceiros da 
ANS. Obteve-se uma taxa de res-
posta de 74% e de 44%, respetiva-
mente.
Apresentamos os resultados dos 
questionários, por resposta social 
bem como o índice de satisfação 
global.

Resposta social
Nível de 

Satisfação:
Satisfeito

Centro de Atividades Ocupacionais 78%
Lar Residencial 83%
Serviço de Apoio Domiciliário 74%
Formação Profissional 90%
Índice de satisfação global 81%

Resposta social
Nível de 

Satisfação: Muito 
satisfeito e satisfeito

Centro de Atividades Ocupacionais 90%
Lar Residencial 92%
Formação Profissional 96%
Índice de satisfação global 93%

Resposta social
Nível de 

Satisfação: Muito 
satisfeito e satisfeito

Entidades Financiadoras 100%
Outros 97%
Índice de satisfação global 98%

Resultados da Avaliação de satisfação 
dos clientes, famílias e parceiros

Resultados da avaliação do grau de satisfação dos clientes

Resultados da avaliação do grau de satisfação das famílias

Resultados da avaliação do grau de satisfação dos parceiros


