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Porto

Porto Projeto da Associação do Porto de Paralisia Cerebral custará 1,7 milhões de euros e será candidatado a verbas de fundos europeus

Residência universitária 
para jovens deficientes

Nova sede da APPC, liderada por Abílio Cunha, será construída no terreno nas traseiras das atuais instalações, do outro lado da VCI

3 A Associação do Porto de Parali-
sia Cerebral (APPC) vai criar uma 
residência universitária com capa-
cidade para 30 estudantes com mo-
bilidade reduzida. O equipamento 
pioneiro, que também poderá aco-
lher alunos sem problemas físicos, 
irá integrar-se na nova sede da ins-
tituição, projeto que representa um 
investimento de 1,7 milhões de eu-
ros e que será candidatado a fun-
dos europeus. 

“Queremos criar aqui um proje-
to semelhante aos que existem em 
alguns países do Norte da Europa, 
onde há um sistema misto de alu-
nos com mobilidade reduzida e 
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alunos sem qualquer problema, 
que conseguem coabitar no mes-
mo espaço e criar sinergias de en-
treajuda”, explicou Abílio Cunha, 
presidente da APPC. O projeto con-
templa ainda cinco residências au-
tónomas para moradores fixos.  

“Esta valência faz todo o senti-
do. Primeiro, porque estamos no 
polo da Asprela. Segundo, porque 
temos tido vários pedidos de pes-
soas com mobilidade reduzida, 
não só do Porto, como do resto do 
país e até estrangeiros, que gosta-
riam de vir fazer a sua formação 
superior ao Porto mas que não têm 
condições. E, terceiro, tem a ver 
com a diversificação de financia-
mento”, explica. 

O novo edifício está projetado 
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para um terreno na Rua do Conde 
Campo Bello, em Paranhos, nas tra-
seiras da atual sede, mas do outro 
lado da  VCI. É para lá que irá tran-
sitar o Centro de Atividades Ocu-
pacionais, que atualmente é fre-
quentado por 25 pessoas. 

Casa aberta à comunidade 
O objetivo, segundo Abílio Cunha, 
é que esta casa seja aberta à comu-
nidade. “A nossa ideia é transferir o 
Centro de Atividades Ocupacionais 
para lá termos salas de atividades, 
um ginásio e outros espaços, como 
um bar e uma cantina. Esta última 
poderá não só fornecer os nossos 
quartos, mas também ser um take 
away para que os estudantes que 
vivam aqui à volta no polo da As-

apontamentos :
Casa para a comunidade 
●No projeto para a nova sede, a 
APPC espera conseguir alargar à 
comunidade os serviços de giná-
sio para seniores e também dis-
ponibilizar um serviço de take 
away para outros universitários 
do polo da Asprela. 
 
Sede provisória 
●Até que a nova sede seja cons-
truída, a Associação de Paralisia 
Cerebral está em contacto com a 
Câmara do Porto e com a Segu-
rança Social, no sentido de se en-
contrar um espaço provisório para 
a instituição.

prela possam ir lá buscar refei-
ções”, referiu o responsável. 

O mesmo se passará com o giná-
sio: “Como Paranhos tem uma po-
pulação envelhecida, contamos 
que a partir das 17 horas, quando os 
nossos jovens vão para casa, ele 
possa ser ocupado com atividades 
para os seniores, com terapias e 
uma série de modalidades que se-
jam úteis para a rentabilidade e 
sustentabilidade do edifício”. 

Contudo, até lá, a APPC conta, 
provisoriamente, mudar-se para 
outras instalações, uma vez que as 
atuais, cedidas pela Autarquia, por 
70 anos, em Arca d´Água, estão, nas 
palavras de Abílio Cunha, “muito 
degradadas”, “desconfortáveis” e 
“sem condições”. �

Novo edifício custará 1,7 milhões de euros e terá três pisos 

Atuais instalações são muito antigas e não oferecem condições
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Dinheiro Associação em 
diálogo com entidades
A APPC calcula conseguir financiamen-
to europeu para 85% dos 1,7 milhões 
de euros estimados para o projeto da 
sua nova sede. Para conseguir os res-
tantes 15%, a associação está em diá-
logo com a Autarquia do Porto, a Área 
Metropolitana, a Reitoria da Universida-
de do Porto e o Politécnico.

A atual sede da Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral está instalada 
numa casa histórica, na zona de 
Arca d’Água. Devido à antiguidade 
do edifício, que necessita de obras, 
o Centro de Atividades Ocupacio-
nais da APPC funciona com grandes 
dificuldades para os colaboradores.

Associação Atual sede 
em edifício histórico


