
APPACDM Viseu beneficia de apoio da Missão Sorriso 2012

Foram divulgados os vencedores do concurso Missão Sorriso 2012: a APPACDM Viseu faz 

parte do lote restrito de instituições a nível nacional que, este ano, vão poder beneficiar do apoio  

da 10ª edição do concurso promovido pelo Continente e pela Direção-Geral da Saúde, destinado a 

apoiar crianças e seniores.

O projeto da APPACDM Viseu “Porque a chuva quando cai também é para Todos – Projeto 

de Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade” foi votado pelo público e, posteriormente, avaliado 

pelo júri do concurso que decidiu atribuir 44 mil euros à sua implementação, decisão revelada em 

cerimónia pública no passado dia 27 de fevereiro na Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa – Hospital de Santa Maria, com a presença da Dra. Maria Cavaco Silva e do Eng.º Belmiro  

de Azevedo, Chairman da Sonae, entre outras personalidades ligadas à Missão Sorriso.

A instituição refere a importância fundamental que este apoio veio trazer para o arranque 

de um projeto de melhoria da Mobilidade e Acessibilidade almejado pela APPACDM Viseu para a  

melhoria  da qualidade de vida  e  para a  promoção de um estilo  de vida  saudável  e  ativo  das 

pessoas  que apoia,  muito especificamente as  pessoas  com mobilidade  condicionada:  pessoas 

idosas com alterações da mobilidade decorrentes do processo de envelhecimento, pessoas (a 

partir dos 6 anos) com alterações motoras, pessoas que realizam deslocações em cadeira de rodas 

e/ou com ajuda de outros produtos de apoio e pessoas com estilos de vida sedentários e com 

condições especiais de saúde.



Concretamente, pretende-se colmatar 3 problemas: i) Inexistência de percursos acessíveis 

entre os 3 edifícios das respostas sociais e serviços. As deslocações são feitas por um percurso  

longo, demorado, acentuadamente desnivelado e com piso inadequado (paralelepípedos muito 

irregulares) para cadeira de rodas, ao ar livre desprotegido do frio e das intempéries, e por local de 

circulação automóvel,  entre outras  normas/legislação sobre  Acessibilidades  não cumpridas;  ii)  

Inexistência de coberturas nas principais entradas de pessoas nos edifícios com piso inadequado,  

sem cobertura para a chuva e frio; iii) Inexistência de passeio e bermas na R. APPACDM-Repeses,  

adequado às pessoas, incluindo pessoas com mobilidade condicionada, nos percursos de/para a 

instituição.

O valor total estimado pela equipa de projeto para a concretização do mesmo indica que o 

apoio da Missão Sorriso, no entanto, apenas suportará cerca de 30% dos custos. A instituição 

encontra-se já a trabalhar para conseguir meio de financiar as ações e equipamentos necessários 

à implementação em pleno do “Porque a chuva quando cai também é para Todos”, através da 

parceria com as autarquias locais, apoio de mecenas e outras entidades que possam contribuir  

para a realização das ações necessárias para o atingir dos resultados desejados.

A concretização deste importante projeto na dinâmica desta organização, a médio e longo 

prazo, irá aumentar a qualidade de vida, autonomia, independência e satisfação dos utentes e 

famílias  que  utilizam os  espaços  da  instituição;  incrementar  a  capacitação organizacional  em 

prestar um apoio de qualidade e de acordo com boas práticas de acessibilidade; e ainda, proceder 

à diminuição de barreiras arquitetónicas com que se deparam as pessoas com deficiência no seu 

dia-a-dia, muitas delas com mobilidade condicionada, pelo que a APPACDM Viseu agradece a 

todas  as  pessoas  que  votaram,  colaboraram  e  apoiam  esta  causa  que  em  breve  se  tornará  

realidade.

Viseu, 27 de Fevereiro de 2013

Mais informação em: http://www.appacdm-viseu.org/ e http://missaosorriso.continente.pt/

“Pelo  10º ano consecutivo os  Portugueses  juntaram-se à Missão Sorriso e  contribuíram para fazer desta  

iniciativa um verdadeiro  sucesso,  angariando cerca de  1.4  milhões  de euros.  Este  valor  vai   agora   reverter  para a  

implementação dos melhores projetos a concurso, um por Distrito, nas áreas da Saúde Infantil, Envelhecimento Ativo e  

Luta Contra a Fome, contribuindo para a melhoria das condições de vida das crianças e seniores. Este ano foram também  

batidos records no números de projetos recebidos a concurso, 176 participações, e na votação dos mesmos que decorreu  

até ao passado dia 31 de dezembro, tendo sido contabilizados cerca de 1.5 Milhões de votos. Esta votação foi a maior  

alguma vez contabilizada desde a  implementação desta mecânica e demonstra o envolvimento do  país  com  esta Causa  

(Sonae/Continente/Missão Sorriso).”
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