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Introdução 

 

Neste relatório constam as atividades realizadas durante o ano de 2017 pela APPDA-Setúbal e reflete os 

desafios da associação em conseguir um suporte de rede e parcerias fundamentais para o 

desenvolvimento do seu trabalho. Descrevem-se os resultados alcançados ao longo do ano, dando 

cumprimento aos objetivos definidos previamente no Plano de Ação para o exercício de 2017. 
 

O trabalho desenvolvido pela APPDA-Setúbal, ao longo dos seus 12 anos, vai ao encontro da sua missão, 

visão, valores e objetivos, com vista à melhoria da qualidade de vida das pessoas com PEA e seus 

significativos. Pretendemos continuar a crescer, melhorar e aumentar as nossas respostas, sempre em 

prol dos direitos das pessoas com PEA e da sua inclusão na sociedade. Durante o ano de 2017 salienta-se 

o esforço da direção neste sentido, entregando diversas candidaturas de projetos que nos permitiram 

receber algum financiamento para a implementação das nossas atividades.  
 

Para continuar a dar resposta às pessoas com PEA e às pessoas com elas significativamente relacionadas, 

foi muito importante a continuação do acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social 

de Setúbal para o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para pessoas com Deficiência, 

que nos permitiu receber uma verba anual de 32´100.00€, bem como o protocolo de colaboração com a 

Câmara Municipal de Sesimbra que comparticipa financeiramente a associação no desenvolvimento de 

serviços e atividades e no arrendamento do espaço da Quinta da Conde. 
 

Informa-se ainda que a APPDA-Setúbal procedeu ao registo no Instituto Nacional para a Reabilitação 

enquanto Organização Não Governamental das Pessoas com deficiência de âmbito local, em conformidade 

com o disposto no decreto-lei no. 106/2013 de 30 de julho e com a portaria no. 7/2014 de 13 de janeiro. 
 

Desta forma, os serviços da APPDA-Setúbal estão assentes em 2 Centros: 

• Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para pessoas com Deficiência: 

o Realização do atendimento e acompanhamento às pessoas com PEA e suas famílias; 

o Dinamização de atividades de promoção de competências para as pessoas com PEA e 

suas famílias; psicomotricidade em meio aquático e musicoterapia; 

o Realização de Reuniões de Ajuda Mútua; 

o Realização de ações de formação e sensibilização. 
 

• Centro de Competências para o Autismo: 

o Realização de terapias especializadas (terapia da fala, psicomotricidade…); 

o Realização de avaliações terapêuticas especializadas. 
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Corpos Gerentes da APPDA-Setúbal para o quadriénio 2017-2020 

 
ASSEMBLEIA GERAL 
 

Presidente – Vera Santos Correia Gomes 
 

1ª Secretária – Clara Maria Lampreia Emídio 
 

2ª Secretária – Carla João Borges Franco Lopes 

 

DIREÇÃO 
 

Presidente – Jorge Manuel Martins Bernardo 
 

Vice-Presidente – Carmen de Lurdes de Jesus Cristino 
 

Tesoureiro – Paulo Jorge Henriques Anacleto 
 

Secretária – Elisabete Correia Ferreira 
 

Vogal – Ilda Ludovina Carvalho Romão 
 

Suplente – Hélder Lino Simões Assunção 
 

Suplente – Luís Filipe Correia Borges 

 

CONSELHO FISCAL 
 

Presidente – Esmeralda do Rosário Sobral Anacleto 
 

1ª Vogal – Dália Maria Curto Nunes Lopes 
 

2ª Vogal – Helena Isabel Pereira Romeiro 
 

Suplente – Mónica Isabel Brito Pereira 
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Clientes e Respostas 
Sociais

Financeiro

Comunicação

Parcerias

Recursos Humanos

Qualidade

Objetivos Gerais e Específicos – Desenvolvimento da Atividade 

 

O relatório de atividades de 2017 tem por base os objetivos gerais e específicos definidos no Plano de 

Ação para o exercício de 2017 e assenta em 6 eixos estratégicos principais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante o ano de 2017 a APPDA-Setúbal e toda a sua equipa desenvolveram o seu trabalho em prol das 

pessoas com PEA e suas famílias, com a finalidade de apoiar o seu processo de desenvolvimento e 

reabilitação, de acordo com as suas necessidades e especificidades. 
 

Todo o nosso trabalho é realizado, sempre que possível, com parcerias da comunidade e tendo como 

base os princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, ratificada por Portugal. 
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 CLIENTES E RESPOSTAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1. PROMOVER SERVIÇOS E RESPOSTAS DE CAPACITAÇÃO, REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1:  
REALIZAR O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA E SUAS FAMÍLIAS 
 

O serviço de Atendimento da APPDA-Setúbal, realizado pela técnica de serviço social, pela psicóloga e por 

uma representante das famílias, pretende informar, orientar e apoiar as pessoas com PEA e suas famílias. 

A APPDA-Setúbal considera fundamental este apoio, principalmente na fase inicial do diagnóstico, pois 

muitas vezes as famílias sentem-se perdidas e sem apoio. 
 

Assim, durante o ano de 2017, a APPDA-Setúbal realizou um total de 306 atendimentos (presenciais, 

correio eletrónico e telefone) e acompanhamentos a famílias. Ao longo do ano, atendemos 83 casos 

novos. Em termos médios, como demonstra o gráfico seguinte, foram efetuados 25.5 atendimentos e 

acompanhamentos psicossociais por mês. 
 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2:  
REALIZAR O ACOMPANHAMENTO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA E SUAS FAMÍLIAS 
 

O serviço de Acompanhamento APPDA-Setúbal, realizado pela equipa de psicologia pretende atuar na 

área da intervenção com as pessoas com PEA e no acompanhamento familiar, com o objetivo de promover 

o desenvolvimento de competências das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, 

fomentando o seu processo de desenvolvimento e inclusão e promover o desenvolvimento das 

competências parentais que permitam às famílias implementar estratégias eficazes na educação e 

desenvolvimento das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, melhorando a sua qualidade 

de vida. 
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Assim, durante o ano de 2017, a APPDA-Setúbal acompanhou um total de 21 pessoas com PEA, num total 

de 446 sessões de acompanhamento no âmbito da Psicologia a famílias e pessoas com PEA. Em termos 

médios, como demonstra o gráfico seguinte, foram realizados 37.17 acompanhamentos por mês. 

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3:  
REALIZAR O ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO EM CONTEXTO E EM POSTO DE TRABALHO ÀS PESSOAS COM PEA 
 

No ano de 2017 a APPDA-Setúbal deu início ao projeto “Vida Ativa”, 

um projeto de promoção de iniciativas de empregabilidade e 

empreendedorismo para as pessoas com PEA, com o objetivo de 

desenvolver as competências e habilidades das pessoas com PEA e de 

as preparar para responderem às necessidades do mercado de 

trabalho, facilitando assim a sua integração em atividades socialmente 

úteis ou em contexto de trabalho. 
 

Este processo é efetivado através do desenvolvimento de um 

programa de promoção de competências que permitam ligação à 

comunidade, em que os jovens com PEA possam desenvolver e executar tarefas relacionadas com os seus 

interesses e capacidades, fomentando a sua inclusão na sociedade. Pretende-se também assegurar o 

acompanhamento e supervisão do percurso de reabilitação social, com vista à autonomia e capacidade 

de representação. 
 

Efetivamente, na transição para a vida adulta os jovens com PEA deparam-se com novas situações e 

opções que os podem limitar, necessitando na maioria das vezes de um acompanhamento personalizado 

para responder às suas necessidades. 
 

Tendo em consideração as necessidades especiais destas pessoas e de forma a evitar a sua exclusão 

social, a APPDA-Setúbal deu início a este projeto, com a finalidade de definir um projeto de vida com as 

pessoas com PEA, com vista à sua inclusão na sociedade e de promover programas de reabilitação 

inclusivos com vista ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 
 

Ao longo deste ano foram acompanhados 7 jovens com PEA no projeto Vida Ativa. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4:  
GARANTIR A CONTINUAÇÃO DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS (TERAPIA DA FALA, REABILITAÇÃO PSICOMOTORA), ASSIM COMO DAS 

AVALIAÇÕES ESPECIALIZADAS A PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA 
 

Durante o ano de 2017 a APPDA-Setúbal continuou a realizar terapias especializadas com o objetivo de 

intervir nas dificuldades das pessoas com PEA, de forma a estimular a aquisição de novas competências 

e/ou diminuição de comportamentos desajustados, e de delinear intervenções adequadas às suas 

particularidades, de modo a promover o desenvolvimento das pessoas com PEA. Continuou também a 

realizar avaliações especializadas: terapia da fala, de despiste de diagnóstico, de perfil de competências e 

de desenvolvimento. 
 

 TERAPIA ESPECIALIZADA – TERAPIA DA FALA 

Durante o ano de 2017, foram acompanhados um total de 34 crianças, num total de 1054 

intervenções. Em termos médios, como demonstra o gráfico seguinte, foram efetuados 87.83 

intervenções por mês.  
 

 
 

 TERAPIA ESPECIALIZADA – PSICOMOTRICIDADE 

Durante o ano de 2017, foram acompanhadas 3 crianças com PEA, num total de 62 intervenções. Em 

termos médios, como demonstra o gráfico seguinte, foram realizadas 5.17 intervenções por mês. 
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Masculino; 7

Feminino; 4

GÉNERO

Masculino; 7

Feminino; 1

GÉNERO

 AVALIAÇÃO – TERAPIA DA FALA 

Durante o ano de 2017, foram realizadas 8 avaliações em terapia da fala. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 AVALIAÇÃO – PSICOLOGIA 

Durante o ano de 2017, foram realizadas 11 avaliações de diagnóstico de PEA e de desenvolvimento 

global a pessoas com PEA. 
 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5:  
DINAMIZAR OFICINAS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS PESSOAS COM PEA 
 

Com o objetivo de dar resposta aos pais nos períodos não letivos, a APPDA-Setúbal dinamizou as “Oficinas 

de Promoção de Competências” em parceria com várias entidades, e conforme os financiamentos que 

conseguimos angariar, tendo como base um programa de desenvolvimento de capacidades e 

competências desportivas, culturais e sociais, capacitando e conferindo às pessoas com PEA as 

competências necessárias para se constituírem atores ativos do seu processo de desenvolvimento e 

inclusão na sociedade, promovendo os direitos humanos das pessoas com deficiência.  
 

Estas atividades tiveram um impacto bastante positivo nas pessoas com PEA e suas famílias, na medida 

em que se proporcionaram atividades uteis e experiências gratificantes, pedagogicamente 

enriquecedoras, educando, inserindo e instruindo, aumentando desta forma as suas possibilidades de 

responder às exigências de uma vida o mais autónoma possível. 
 

As Oficinas de Promoção de Competências foram cofinanciadas pelo INR, IP – Instituto Nacional para a 

Reabilitação, através da candidatura realizada em parceria pela Federação Portuguesa de Autismo 

(FPDA), pela Secil e pela Delta Cafés e tiveram a Câmara Municipal de Sesimbra, a Câmara Municipal de 

Setúbal, a Junta de Freguesia da Quinta do Conde, o Centro Comunitário da Quinta do Conde, o Pavilhão 

do Conhecimento, o Monte Selvagem, o Caparica Sun Centre, a Fertagus e a CP – Comboios de Portugal 

como entidades parceiras.  
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 Férias de Verão – 1º grupo: de 17/07/2017 a 28/07/2017 
 

Participantes: 6 crianças com PEA (4 rapazes e 2 raparigas), com 

idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos 

 

 Férias de Verão – 2º grupo: de 31/07/2017 a 11/08/2017 
 

Participantes: 6 crianças com PEA (4 rapazes e 2 raparigas), com 

idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Férias de Verão – 3º grupo: de 21/08/2017 a 01/09/2017 
 

Participantes: 6 Jovens com PEA (6 rapazes) com idades superiores a 14 anos 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.6:  
PROMOVER ATIVIDADES DE SÁBADO PARA CRIANÇAS E JOVENS COM PEA 
 

Com o objetivo proporcionar o descanso do cuidador através da 

realização de atividades de promoção de competências, a APPDA-

Setúbal dinamizou as “Oficinas de Promoção de Competências – 

Fins-de-semana – Brincar, Aprender e Crescer”. 
 

Estas atividades foram cofinanciadas pelo INR, IP – Instituto 

Nacional para a Reabilitação, através da candidatura realizada em 

parceria pela Federação Portuguesa de Autismo (FPDA) e pela 

ASDSocial – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Social. 
 

As Oficinas de Promoção de Competências decorreram no Centro 

de Atendimento, Acompanhamento e Animação da APPDA-Setúbal, 

em 6 sábados, para crianças com idades compreendidas entre os 5 

e os 12 anos. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
2. PROMOVER A INCLUSÃO ATRAVÉS DA CULTURA E DO DESPORTO 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1:  
AUMENTAR A RESPOSTA DE NATAÇÃO ADAPTADA / INTERVENÇÃO PSICOMOTORA EM MEIO AQUÁTICO 
 

A APPDA-Setúbal conseguiu aumentar em mais uma aula a resposta do Programa de Intervenção 

Psicomotora em Meio Aquático, cujo objetivo é promover aspetos psicomotores, como o equilíbrio, a 

coordenação e a estruturação espácio-temporal, e é um ponto de partida fundamental para a 

aprendizagem das técnicas de natação, com as devidas adaptações. Para além de proporcionar a prática 

da Hidroterapia e Natação Adaptada, pretende-se também proporcionar, sempre que possível, a inclusão 

das pessoas com PEA em turmas regulares de natação, criando igualdade de oportunidades e inclusão na 

sociedade. Em 2017 foi possível a integração de uma criança em aulas regulares de natação. Desta forma, 

beneficiaram deste programa 16 crianças e jovens com PEA, divididos em 4 grupos distintos, em aulas de 

45 minutos cada.  

DATA N.º PARTICIPANTES  DATA N.º PARTICIPANTES 

6 de Maio 7 (6 rapazes e 1 rapariga)  30 de setembro 7 (5 rapazes e 2 rapariga) 

3 de junho 7 (5 rapazes e 2 rapariga)  28 de outubro 7 (5 rapazes e 2 rapariga) 

1 de julho 7 (4 rapazes e 3 rapariga)  25 de novembro 7 (5 rapazes e 2 rapariga) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2:  
AUMENTAR A RESPOSTA DE MUSICOTERAPIA 
 

A APPDA-Setúbal continuou com o projeto Musicar, que consiste na utilização da música e dos seus 

elementos, som, ritmo, melodia e harmonia, com a finalidade de facilitar e promover a comunicação, 

relação, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos relevantes, no sentido de 

melhorar as capacidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. Pretende-se também 

proporcionar, sempre que possível, a inclusão das pessoas com PEA em aulas regulares de música, 

promovendo a inclusão na sociedade. Beneficiaram do projeto Musicar 18 pessoas com PEA, com aulas 

individuais de 60 minutos, tendo a APPDA-Setúbal aumentado a resposta em 1 hora semanal. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3:  
PROMOVER RESPOSTAS DE DESPORTO ADAPTADO (CANOAGEM, ANDEBOL, SURF, ENTRE OUTROS) 
 

A APPDA-Setúbal não conseguiu promover respostas de desporto adaptado para as pessoas com PEA, 

com o obejtivo de promover a inclusao através da prática do desporto. No entanto, a direção reitera o 

seu esforço para em 2018 cumprir com este objetivo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
3. PROMOVER AÇÕES DE COMPETÊNCIAS PARENTAIS 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1:  
REALIZAR REUNIÕES DE AJUDA MÚTUA 
 

Em 2017 a APPDA-Setúbal, realizou 7 reuniões de “Ajuda Mútua ”, na Quinta do Conde, com uma média 

de 14.29 pessoas, em que se abordam temas ligados à problemática do autismo e partilha de 

experiências e discussão de ideias entre pais e/ou 

cuidadores de crianças com PEA, de forma a promover 

projetos de vida com qualidade e dignidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA TEMA 
N.º 

PARTICIPANTES 

11/2 Virados do Avesso 19 

11/3 Comunicando no Autismo… 10 

13/5 Partilha de experiências 8 

10/6 Partilha de experiências 7 

8/7 Experimentar é Aprender! – 

Estimulação Sensorial 

16 

9/9 Inclusão Escolar 19 

14/10 O papel da Psicologia na 

PEA 

21 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2:  
DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO PARENTAL ÀS FAMÍLIAS DE PESSOAS COM PEA 
 

No âmbito do atendimento e acompanhamento realizado às famílias com pessoas com PEA, a equipa 

proporcionou aconselhamento parental, com o objetivo de informar e orientar os pais em questões 

relacionadas com o desenvolvimento e comportamento da pessoa com PEA, fornecendo metodologias e 

estratégias facilitadoras, tendo sempre em consideração as especificidades de cada pessoa, de forma a 

promover a melhoria da relação pais-filhos. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3:  
PROMOVER ATIVIDADES E ENCONTROS DE LAZER ENTRE AS FAMÍLIAS 
 

Com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e convívio entre as famílias, 

a APPDA-Setúbal realizou no dia 2 de Abril a II Caminhada pela 

Consciencialização do Autismo, em Setúbal, em parceria com a Associação de 

Atletismo Lebres do Sado, onde estiveram presentes cerca de 600 pessoas. 
 

Esta iniciativa contou ainda com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, da 

União de Freguesias de Setúbal, das Águas do Sado, da ATEC, da Escola 

Secundária Sebastião da Gama, da CityPrint, da Hotpoint e da Fidelidade.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4. CONSTRUIR A CASA “RESPIRO” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1:  
REALIZAR ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO SOCIAL 
 

A APPDA-Setúbal ainda não conseguiu realizar a escritura de cedência de um terreno para a construção de 

um equipamento social, a “CASA RESPIRO”. Salienta-se que no dia 6 de outubro de 2016, foi aprovada em 

reunião da Câmara Municipal de Setúbal a proposta de reversão da cedência da parcela de terreno para 

construção de equipamento social, em Pinhal de Negreiros - Azeitão, com área de dois mil e quatrocentos 

metros quadrados, cuja escritura de cedência foi realizada a quinze de março de 2013. 
 

Esta proposta de reversão vem na sequência do terreno cedido não ter as áreas adequadas ao projeto 

que a APPDA-Setúbal pretende implementar, e do Município de Setúbal ter uma parcela de terreno na 

Brejoeira com cerca de oito mil metros quadrados, dimensões necessárias para a construção do 

equipamento social, Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial. Após a realização da escritura 

de reversão da parcela de terreno sita em Pinhal de Negreiros, e da aprovação em reunião de Assembleia 

de Câmara da cedência da nova parcela de terreno na Brejoeira, será realizada a escritura da mesma. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2:  
REALIZAR INICIATIVAS PARA ANGARIAR FUNDOS E APOIOS 
 

A APPDA-Setúbal realizou diversas reuniões com o tecido empresarial, com o objetivo de apresentar a 

associação e o projeto referente à “CASA RESPIRO” e de angariar fundos e apoios. A par destas reuniões, 

a associação direcionou alguns donativos para este fim. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3:  
EFETUAR DILIGÊNCIAS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE À ELABORAÇÃO DO PROJETO DO EQUIPAMENTO SOCIAL 
 

Durante o ano de 2017 a APPDA-Setúbal continuou a realizar várias diligências para realizar o projeto de 

execução de arquitetura, que nos permita aceder a uma candidatura para o financiamento da construção 

do equipamento social, “CASA RESPIRO”.  

 

QUALIDADE 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
5. MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APPDA-SETÚBAL 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1:  
REVER O ACORDO COM O CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE SETÚBAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO, 
ACOMPANHAMENTO E ANIMAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

A APPDA-Setúbal realizou com o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, em dezembro de 2014, 

um protocolo de cooperação (acordo atípico) para o Centro de Atendimento, Acompanhamento e 

Animação para pessoas com PEA e suas famílias. Em junho de 2017,entregou um pedido de revisão do 

acordo de cooperação do Centro de Atendimento, de forma a enquadrar a resposta social de acordo com 

a Portaria no. 60/2015 de 2 de março, para um Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação 
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Social para pessoas com deficiência e incapacidade, na modalidade de “Atendimento, Acompanhamento e 

Reabilitação Social”. 
 

Esta resposta social assegurará o atendimento, o acompanhamento e o processo de reabilitação social a 

pessoas com PEA, e disponibiliza serviços de capacitação e suporte às suas famílias ou cuidadores 

informais, com acordo para 15 clientes, através do ajustamento direto do número de clientes ao valor 

atualmente comparticipado pela Segurança Social. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2: ENTREGAR CANDIDATURAS A PROGRAMAS E ENTIDADES 
 

A APPDA-Setúbal elabora e entrega candidaturas a programas e entidades que possibilitem algum 

financiamento que permita a expansão do seu trabalho, na sua intransigente defesa dos direitos das 

pessoas com PEA e suas famílias. Em 2017 a APPDA-Setúbal entregou as seguintes candidaturas: 
 

Federação Portuguesa de Autismo / Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) - Candidatura aprovada 

• Preparem-se para o Trabalho 

• Apoio Certo para mim 

• SOS Transporte Amigo  
 

BNP Paribas - Candidatura aprovada 

• Vida Ativa 
 

ASD Social – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Social - Candidatura aprovada 

• Brincar, Aprender e Crescer - Oficinas de Promoção de Competências – Fins-de-semana 
 

Secil - Candidatura aprovada 

• Oficinas de Promoção de Competências Crianças e Jovens – Verão 2017 
 

Delta Cafés - Candidatura aprovada 

• Oficinas de Promoção de Competências Crianças e Jovens – Verão 2017 
 

Portucel - Candidatura não aprovada 

• Oficinas de Promoção de Competências Crianças e Jovens – Verão 2017 
 

EDP Solidária - Candidatura não aprovada 

• MoviSom III 
 

Sic Esperança - Candidatura não aprovada 

• Vida Ativa 
 

Fundação Cepsa - Candidatura não aprovada 

• Intervir 
 

BPI Capacitar - Candidatura não aprovada 

• Apoiar 
 

Prémio Fidelidade Comunidade - Candidatura não aprovada 

• Intervir 
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No âmbito da candidatura conjunta com a FPDA ao programa de financiamento a projetos pelo INR, I.P., a 

APPDA-Setúbal participou em dois projetos: 
 

 SOS Transporte Amigo 

O projeto “SOS Transporte Amigo” tinha como objetivo melhorar a qualidade de vida 

no transporte de emergência de pessoas com PEA e seus cuidadores. Pretendeu 

sistematizar as necessidades que podem existir para transportados e transportadores 

nesse serviço. Pretendeu-se implementar um método inovador que reduza as 

dificuldades e facilite o transporte das pessoas com PEA em serviços de emergência. 

Para o efeito, foi enviado à comunidade um questionário com o objetivo de perceber 

as necessidades. 
 

 Apoio certo para mim 

O projeto “Apoio Certo para Mim” tinha como objetivo criar uma bolsa de 

voluntariado com a finalidade de delinear respostas personalizadas e de acordo 

com as necessidades de cada família, por forma a aumentar a qualidade de vida 

das pessoas com PEA e suas famílias.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3: 
APOIAR E COLABORAR COM TODAS AS ASSOCIAÇÕES CONGÉNERES QUE PROSSIGAM OS MESMOS FINS 
 

Sempre que solicitado, a APPDA-Setúbal colaborou com todas as associações congéneres que 

prosseguem os mesmos fins. A APPDA-Setúbal esteve presente no Seminário realizado pela Federação 

Portuguesa de Autismo, “Da Escola para uma Sociedade Inclusiva”, no dia 10 de novembro de 2017, no 

âmbito do projeto “Preparem-se para o Trabalho”, cofinanciado pelo Programa de Financiamento a 

Projetos do INR, I.P., do qual a APPDA-Setúbal também fez parte.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.4:  
CONSULTA DAS NECESSIDADES DOS ASSOCIADOS E CLIENTES NO ÂMBITO DA MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO 
 

A APPDA-Setúbal realizou no fim do ano de 2017 um inquérito de “consulta de necessidades dos 

associados no âmbito da missão, visão e objetivos da associação” às famílias das pessoas com PEA, com o 

objetivo de melhorar e aumentar a qualidade dos serviços prestados pela associação aos seus clientes e 

fazer face às suas necessidades mais prementes. O inquérito foi enviado via correio eletrónico aos nossos 

associados ou entregue pessoalmente, tendo sido devolvidos 12 questionários, tendo sido tratada e 

analisada toda a informação, de forma a tornar clara e expressa a opinião dos nossos associados 

relativamente às suas necessidades, cujos resultados temos ao dispor dos nossos associados. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.5:  
AVALIAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ASSOCIADOS E CLIENTES FACE À APPDA-SETÚBAL E AOS SEUS SERVIÇOS, VISANDO A 

MELHORIA CONTÍNUA 
 

A APPDA-Setúbal realizou no fim do ano de 2017 um inquérito aos seus associados, com o objetivo de 

“avaliar o grau de satisfação dos associados face à APPDA-Setúbal”, com o objetivo de melhorar a 

qualidade dos serviços prestados pela associação aos seus clientes. O inquérito foi enviado via correio 

eletrónico aos nossos associados ou entregue pessoalmente, tendo sido devolvidos 13  questionários, 

tendo sido tratada e analisada a informação, cujos resultados temos ao dispor dos nossos associados. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5.6:  
DESENVOLVER AÇÕES DE BENCHMARKING (VISITAS E ANÁLISE DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES CONGÉNERES) 
 

A APPDA-Setúbal realizou 2 visitas a organizações congéneres, com o objetivo de conhecer as boas 

práticas e melhorar os serviços e gestão da instituição. 

 

FINANCEIRO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
6. ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1:  

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A SUSTENTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO JUNTO DO TECIDO EMPRESARIAL 
 

A APPDA-Setúbal realizou diversas reuniões junto do tecido empresarial, com o objetivo de apresentar a 

associação e promover o seu desenvolvimento e a sua sustentabilidade. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2:  
PARTICIPAR EM PROJETOS E CANDIDATURAS EXISTENTES 
 

A APPDA-Setúbal participou no projeto “iAutism – aplicação Web para intervenção na PEA”, desenvolvido 

em parceria com a empresa MagicBit e com o IPS – Instituto Politécnico de Setúbal. O projeto consiste no 

desenvolvimento de uma solução informática para apoio às pessoas com PEA, às suas famílias e aos 

profissionais de saúde e educação que com elas interagem. O projeto ainda não teve financiamento para 

avançar. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3:  

PROMOVER E DINAMIZAR ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
 

A APPDA-Setúbal desenvolveu e colaborou na organização, durante o ano de 2017, diversas iniciativas 

com o objetivo de angariar fundos e permitir assegurar a sustentabilidade financeira, nomeadamente: 
 

 II Caminhada pela Consciencialização do Autismo, realizada no dia 

2 de abril de 2017, em Setúbal; 
 

 ADR Thon pelo Autismo – Festival of AfricanCulture, realizado no 

dia 9 de abril de 2017, no Pavilhão da Escola da Boa Água, na 

Quinta do Conde. Este evento foi organizado em conjunto com 

uma mãe de uma criança com PEA; 
 

 Juntos pelo Autismo – Concerto Solidário, realizado no dia 4 de 

novembro de 2017, no Grupo Desportivo o Independente, em 

Setúbal. Este evento foi organizado em conjunto com uma mãe e 

uma madrinha de uma criança com PEA; 
 

 Consignação Fiscal – IRS. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
7. ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO. QUALIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1:  
PROPORCIONAR A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES ATRAVÉS DA FORMAÇÃO 
 

Com vista a melhorar a qualidade das nossas respostas, assegurar a formação dos trabalhadores, 

valorização, atualização profissional e promoção da qualificação profissional, os nossos colaboradores 

frequentaram ações de formação profissional adequadas à sua qualificação, propostas pela associação ou 

pelos colaboradores, de acordo com o Código do Trabalho - Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro. 
 

Neste sentido, quer numa ótica de promoção da melhoria de desempenho no trabalho, quer através do 

desenvolvimento dos conhecimentos, bem como no aperfeiçoamento e reciclagem dos conhecimentos, 

os colaboradores da APPDA-Setúbal frequentaram ao longo do ano diversas ações de formação. 
 

A APPDA-Setúbal integra, sempre que possível, voluntários nas suas atividades, seja por iniciativa da 

associação ou do voluntário, promovendo e garantido a todos os cidadãos a participação solidária em 

ações de voluntariado, de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada, com 

enquadramento jurídico constituído na Lei n.º 71/98 de 3 de Novembro.  

 

Técnica de Serviço Social – Helena Romeiro – 32 horas 
 

 II Encontro Distrital CPCJ/EPIS “Educação e Envolvimento Parental – Missão (im)possível)?”, promovido 

pela CPCJ Setúbal e o projeto EPIS “Rede de mediadores para o sucesso escolar” do concelho de 

Setúbal, no dia 10 de fevereiro de 2017, com a duração de 6h00; 
 

 Ação de Formação “Formar, qualificar para melhor dirigir”, promovida pela Confederação Portuguesa 

das Coletividades de Cultura, Recreio e Despoleto, em cooperação com a Câmara Municipal de 

Setúbal, no dia 21 de Outubro de 2017, com a duração de 3h00; 
 

 Workshop de validação do Intellectual Output 2 “Empregabilidade de Pessoas com Deficiência no 

Mercado de Trabalho Normal”, no âmbito do projeto DESIG – Disabled Employability Signaling, no dia 

9 de novembro de 2017, com a duração de 4h00; 
 

 Seminário “Da Escola para uma Sociedade Inclusiva”, promovido pela Federação Portuguesa de 

Autismo, no dia 10 de novembro de 2017 com a duração de 6h00; 
 

 Ação de Formação “A compreensão da relação entre os profissionais e famílias: que intervenção?”, 

promovida pela Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal, em parceria com a APPDA-Setúbal, 

com a duração de 3h00;  
 

 Workshop Básico de Primeiros Socorros, promovido pela APPDA-Setúbal, no dia 4 de dezembro de 

2017, com a duração de 4h00; 
 

 Jornadas de Reflexão: E Depois da Escola?, promovida pela Cercizimbra, no dia 11 de dezembro de 

2017, com a duração de 6h00. 
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Psicóloga – Mariana Ribeiro – 37h30 horas 
 

 Workshop de validação do Intellectual Output 2 “Empregabilidade de Pessoas com Deficiência no 

Mercado de Trabalho Normal”, no âmbito do projeto DESIG – Disabled Employability Signaling, no dia 

24 de Maio de 2017, com a duração de 4h00; 
 

 Curso “ADOS 2 – Autism Diagnostic Observational Schedule”, nos dias 1, 2 e 3 de junho de 2017, com a 

duração de 20h30; 
 

 Workshop de validação do Intellectual Output 2 “Empregabilidade de Pessoas com Deficiência no 

Mercado de Trabalho Normal”, no âmbito do projeto DESIG – Disabled Employability Signaling, no dia 

9 de novembro de 2017, com a duração de 4h00; 
 

 Seminário “Da Escola para uma Sociedade Inclusiva”, promovido pela Federação Portuguesa de 

Autismo, no dia 10 de novembro de 2017 com a duração de 6h00; 
 

 Ação de Formação “A compreensão da relação entre os profissionais e famílias: que intervenção?”, 

promovida pela Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal, em parceria com a APPDA-Setúbal, 

com a duração de 3h00;  
 

 Workshop Básico de Primeiros Socorros, promovido pela APPDA-Setúbal, no dia 4 de dezembro de 

2017, com a duração de 4h00. 

 

Terapeuta da Fala – Ana Dias – 23 horas 
 

 Formação profissional de Integração Sensorial aplicada à Intervenção do terapeuta da Fala, promovida 

pela SeedGo – Consultoria e Formação, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2017, coma  duração de 

16h00; 
 

 Ação de Formação “A compreensão da relação entre os profissionais e famílias: que intervenção?”, 

promovida pela Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal, em parceria com a APPDA-Setúbal, 

com a duração de 3h00;  
 

 Workshop Básico de Primeiros Socorros, promovido pela APPDA-Setúbal, no dia 4 de dezembro de 

2017, com a duração de 4h00. 

 

Terapeuta da Fala – João Torres – 7 horas 
 

 Ação de Formação “A compreensão da relação entre os profissionais e famílias: que intervenção?”, 

promovida pela Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal, em parceria com a APPDA-Setúbal, 

com a duração de 3h00;  
 

 Workshop Básico de Primeiros Socorros, promovido pela APPDA-Setúbal, no dia 4 de dezembro de 

2017, com a duração de 4h00. 

 

Psicóloga – Patrícia Pina – 7 horas 
 

 Ação de Formação “A compreensão da relação entre os profissionais e famílias: que intervenção?”, 

promovida pela Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal, em parceria com a APPDA-Setúbal, 

com a duração de 3h00;  
 

 Workshop Básico de Primeiros Socorros, promovido pela APPDA-Setúbal, no dia 4 de dezembro de 

2017, com a duração de 4h00. 
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Secretária de direção – Carmen Cristino – 9 horas 
 

 Ação de Formação “A compreensão da relação entre os profissionais e famílias: que intervenção?”, 

promovida pela Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal, em parceria com a APPDA-Setúbal, 

com a duração de 3h00; 
 

 Jornadas de Reflexão: E Depois da Escola?, promovida pela Cercizimbra, no dia 11 de dezembro de 

2017, com a duração de 6h00. 

 

Secretária Administrativa-Financeira  – Sandra Brito – 4 horas 
 

 Workshop Básico de Primeiros Socorros, promovido pela APPDA-Setúbal, no dia 4 de dezembro de 

2017, com a duração de 4h00. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2: 
IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

A APPDA-Setúbal não conseguiu implementar um sistema de avaliação de desempenho. No entanto, a 

direção reitera o seu esforço para em 2018 cumprir com este objetivo. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.3: 
ENVOLVER OS COLABORADORES EM TODOS OS NÍVEIS DE PLANEAMENTO E NAS TOMADAS DE DECISÃO 
 

Com o objetivo de envolver os colaboradores nos níveis de planeamento e nas tomadas de decisão, a 

equipa técnica da associação realizou diversas reuniões de equipa e realizou uma reunião em conjunto 

com a direção. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
8. AUMENTAR A VISIBILIDADE DA APPDA-SETÚBAL 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1:  
DIVULGAR A MISSÃO, VISÃO, VALORES, OBJETIVOS E OS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE FORMA A CONSCIENCIALIZAR A SOCIEDADE 

PARA A PROBLEMÁTICA DA PEA 
 

Com o objetivo de divulgar a missão, visão, objetivos e os serviços da associação, a APPDA-Setúbal esteve 

presente em diversas iniciativas da comunidade, nomeadamente: 
 

 Sessão pública de apresentação e esclarecimento sobre a Prestação Social para a Inclusão – PSI e o 

Modelo de Apoio à Vida Independente - MAVI 

o Data: 20 de março de 2017 

o Organização: Ministéro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 

 Reunião do Movimento Associativo Desportivo - Setúbal 

o Data: 29 de março de 2017 

o Organização: Câmara Municipal de Setúbal 
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 Sessão de divulgação e esclarecimento sobre o Programa de Celebração ou Alargamento de 

Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas 

Sociais (PROCOOP) – Portaria n.º 100/2017 

o Data: 3 de abril de 2017 

o Organização: Instituto da Segurança Social, I.P. 
 

 Visita à Forbain Snoezelen Room – Amora  

o Data: 5 de Maio de 2017 

o Objetivo: Conhecer a entidade para possibilidade de realizar de 

protocolo de cooperação 
 

 Encontro Movimento Associativo do Movimento de Sesimbra 

o Data: 20 de Maio de 2017 

o Organização: Junta de Freguesia da Quinta do Conde 
 

 Festival de Múisca de Setúbal – participação no evento através do projeto 

Musicar 

o Data: 25, 26 e 27 de Maio de 2017 

o Organização: Festival de Múisca de Setúbal 
 

 Sessão Comemorativa do 10º aniversário do Centro de Desenvolvimento da 

Criança – Hospital Garcia de Orta 

o Data: 30 de Maio de 2017 

o Organização: Centro de Desenvolvimento da Criança – Hospital Garcia 

de Orta 
 

 Apresentação do Projeto Educativo Concelhio – Sesimbra em Rede(SER) – Conhecer para Intervir 

(Sesimbra) 

o Data: 23 de junho de 2017 

o Organização: Câmara Municipal de Sesimbra 
 

 Visita da presidente da Câmara Municipal de Setúbal 

o Data: 4 de julho de 2017 

o Organização: Câmara Municipal de Setúbal 
 

 Cerimónia de renovação de protocolo com a Secil 

o Data: 5 de julho de 2017 

o Organização: Secil 
 

 Reunião de peritos – Plano Local de Saúde ACES Arrábida - Setúbal 

o Data: 13 de julho de 2017 

o Organização: Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida 
 

 Presença nas Manhãs na TV – Kuriakos TV 

o Data: 18 de julho de 2017 

o Organização: Kuriakos Tv 
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 Visita da Câmara Municipal de Sesimbra 

o Data: 19 de julho de 2017 

o Organização: Comissão Eleitoral da CDU Sesimbra 
 

 Feira de Sant´iago - Setúbal  

o Data: De 22 de julho a 4 de agosto de 2017 

o Organização: Câmara Municipal de Setúbal 
 

 Reunião com os candidatos do CDS-PP á União das Freguesias de Setúbal, no âmbito das eleições 

autárquicas 

o Data: 14 de setembro de 2017 

o Organização: Candidatos do CDS-PP 
 

 Cerimónia de entrega de donativos Mão2 2017 –            

BNP Paribas 

o Data: 10 de outubro de 2017 

o Organização: BNP Paribas 
 

 Reunião - Junta de Freguesia da Quinta do Conde 

o Data: 24 de outubro de 2017 

o Organização: Solicitação da APPDA-Setúbal 
 

 Apresentação do programa de financiamento a projetos do Instituto Nacional para a Reabilitação - 

INR, I.P. para o ano de 2018 

o Data: 7 de novembro de 2017 

o Organização: Instituto Nacional para Reabilitação 
 

 30º Aniversário do Centro Comunitário da Quinta do Conde –                   

almoço convívio 

o Data: 17 de novembro de 2017 

o Organização: Centro Comunitário da Quinta do Conde 
 

 Mercado de Natal BNP Paribas 

o Data: 5 de dezembro de 2017 

o Organização: BNP Paribas 

  
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2:  
ASSEGURAR A DIFUSÃO DE TODA A COMUNICAÇÃO RELEVANTE NO ÂMBITO DA APPDA-SETÚBAL E DAS PEA AOS ASSOCIADOS E 

À COMUNIDADE EM GERAL 
 

A APPDA-Setúbal é uma associação de pais de pessoas com PEA, pelo que é de extrema importância 

envolver os seus associados no seu processo de crescimento. Desta forma, privilegiamos e garantimos a 

comunicação entre a associação e os seus associados, enviando todas as convocatórias e documentos de 

interesse e divulgando todas as iniciativas e acontecimentos relevantes no ano de 2017. 
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Pais; 101

Amigos; 
44

ASSOCIADOS APPDA-
SETÚBAL 2017

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3:  
ASSEGURAR A ATUALIZAÇÃO DO SITE DA ASSOCIAÇÃO E DA PÁGINA DO FACEBOOK 
 

Com o objetivo de assegurar a difusão de toda a 

comunicação relevante no âmbito da APPDA-Setúbal e da 

PEA aos associados e à comunidade em geral divulgámos 

todos os nossos eventos e atividades, bem como 

informações pertinentes e relevantes sobre a 

problemática do autismo, quer da associação, quer de 

outras instituições, por diversos meios: no site da APPDA-

Setúbal, na rede social (facebook) e através dos meios de 

comunicação social (jornais, cartas e correio eletrónico). 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.4:  
CRIAR UM CANAL DE YOUTUBE 
 

A APPDA-Setúbal não conseguiu criar um canal de Youtube no ano de 2017. No entanto, a direção reitera 

o seu esforço para em 2018 cumprir com este objetivo. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.5:  
MODERNIZAR O LOGOTIPO DA APPDA-SETÚBAL 
 

Com o apoio da CityPrint a APPDA-Setúbal deu uma nova imagem ao seu 

logotipo, de forma a melhorar e modernizar a sua  imagem. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.6:  
CRIAR UMA NEWSLETTER 
 

A APPDA-Setúbal não elaborou nenhuma newsletter em 2017. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
9. ENVOLVER OS ASSOCIADOS DA APPDA-SETÚBAL NOS PROCESSOS DE CRESCIMENTO 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 9.1:  

ANGARIAR NOVOS ASSOCIADOS 
 

Tendo em consideração o objetivo específico de angariação de 

novos associados, durante o ano de 2017 a APPDA-Setúbal 

registou um acréscimo de 21 novos associados, 13 associados 

pais e 8 associados amigos, contribuindo, deste modo, para o 

crescimento da associação e para o desenvolvimento do seu 

trabalho em prol das pessoas com PEA e suas famílias. 
 

Devido ao elevado número de associados que não regularizavam 

a sua quotização, a APPDA-Setúbal procedeu ao cancelamento 

da sua inscrição como associado.  
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Masculino; 84

Feminino; 17

GÉNERO - PESSOAS COM PEA
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30
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25

0-5 anos 6-10 anos 11-15 anos ≥ 16 anos

Faixa Etária - Pessoas com PEA

Desta forma, no ano de 2017 a APPDA-Setúbal registou um total 

de 145 associados, divididos em 101 associados pais e 44 

associados amigos. 
 

Fazendo uma análise do género das pessoas com PEA (145), 

constata-se que a grande maioria pertence ao sexo masculino, 

84 para 17 do sexo feminino. 
 

Quanto à faixa etária das pessoas com PEA da APPDA – Setúbal, 

verifica-se a seguinte distribuição: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 9.2:  
MANTER A BASE DE DADOS DOS ASSOCIADOS ATUALIZADA 
 

A APPDA-Setúbal manteve em 2017 a base de dados dos associados atualizada, salientando-se a 

regularização do pagamento de quotizações de alguns associados. No entanto, a associação continuou 

com um elevado número de associados com quotas em atraso, pelo que, conforme indicado nos 

estatutos da APPDA-Setúbal, foi enviada uma carta para regularização das quotas e participação ativa nas 

nossas iniciativas. Foi cancelada a inscrição a 92 associados que, dentro do tempo estipulado, não 

regularizaram a sua quotização. Ao longo do ano, registou-se ainda a desistência de 4 associados. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 9.3:  
ENVOLVER OS ASSOCIADOS NOS PROJETOS DA ASSOCIAÇÃO E EM TODOS OS PROCESSOS DE DECISÃO 
 

A APPDA-Setúbal é uma associação de pais, pelo que pretende envolver os seus associados nos projetos 

da associação e em todos os processos de decisão. Em 2017, a APPDA-Setúbal sempre ouviu os seus 

associados e teve em consideração as suas propostas, tendo realizado 3 Assembleias Gerais: 
 

 7 de janeiro de 2017, com uma adesão de 24 associados, correspondente a 11.00% do total dos 

associados da APPDA-Setúbal; 
 

 25 de Março de 2017, com uma adesão de 14 associados, correspondente a 10.68% do total dos 

associados da APPDA-Setúbal; 
 

 11 de novembro de 2017, com uma adesão de 15 associados, correspondente a 10.64% do total 

dos associados da APPDA-Setúbal. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
10. INFORMAR E SENSIBILIZAR 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.1: 
REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.2: REALIZAR AÇÕES DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO: 

• SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS); 

• EDUCAÇÃO (INFANTÁRIOS, ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO); 

• COMUNIDADE EM GERAL. 
 

 

No âmbito do objetivo específico 10.1 e 10.2, realizar ações de formação, informação e sensibilização, ao 

longo do ano de 2017 a APPDA-Setúbal realizou 5 ações para pais, técnicos, professores e sociedade em 

geral, essencialmente nas escolas do ensino básico e secundário, contribuindo para a consciencialização 

da problemática da PEA, com um total de 174 participantes. Salientamos que a APPDA-Setúbal realiza 

estas ações gratuitamente, suportando os encargos de organização. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.3:  
ASSINALAR O DIA 2 DE ABRIL, DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO E O DIA 3 DE DEZEMBRO, DIA 

INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, E O DIA 23 DE MARÇO, DATA DE FUNDAÇÃO DA APPDA-SETÚBAL 
 

No Dia Mundial da Consciencialização do Autismo – 2 de abril, com o intuito de chamar a atenção para a 

problemática da PEA, a APPDA-Setúbal aderiu à campanha internacional “Light It Up Blue” - Acendam a 

Luz Azul, e no distrito de Setúbal, a Câmara Municipal de Setúbal, a Câmara Municipal da Moita, a Câmara 

Municipal de Sesimbra, a Câmara Municipal de Sines e a Junta de Freguesia do Samouco colaboraram 

nesta iniciativa. 

 

 

 

DATA LOCAL TEMA DESTINATÁRIOS PARTICIPANTES 

21/2 Agrupamento de Escola José 
Maria dos Santos – Pinhal 
Novo 
 

Perturbação do Espetro 
do Autismo  
 

- Pais 
- Professores 
 

31 

5/5 Escola Secundária da Amora Perturbação do Espetro 
do Autismo – 
Instituições que apoiam 
crianças 
 

- Alunos 
No âmbito de um 
trabalho realizado por 
alunas da escola 

50 
 

8/11 APEST – Associação de Pais 
do JI/EB Quinta de Santa 
Teresa – Charneca da 
Caparica 
 

Perturbação do Espetro 
do Autismo  
 

- Auxiliares de ação 
educativa 
 

10 

17/11 Escola Dr. José Afonso – 
Seixal 
* Ação de formação acreditada 
 

Perturbação do Espetro 
do Autismo  
 

- Professores 
 

15 

6/12 Escola Secundária da Amora 
* Ação de formação acreditada 
 

Perturbação do Espetro 
do Autismo  

- Professores 
 

68 
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A APPDA-Setúbal assinalou o dia 2 de Abril com a II Caminhada para a Consciencialização do Autismo, em 

Setúbal, realizada em parceria com a Associação de Atletismo Lebres do Sado, onde estiveram presentes 

cerca de 600 pessoas. Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, da União de 

Freguesias de Setúbal, das Águas do Sado, da ATEC, da Escola Secundária Sebastião da Gama, da 

CityPrint, da Hotpoint e da Fidelidade.  

 

 
 

No âmbito do dia Mundial para a Consciencialização do Autismo, uma mãe 

sócia organizou, em parceria com a associação o evento “ADR Thon pelo 

Autismo”, que se realizou no dia 9 de abril de 2017, no Pavilhão da Escola da 

Boa Água, na Quinta do Conde.  
 

Agradecemos à organizadora, a todos os participantes, instrutores, e parceiros 

deste evento: Associação de pais da Escola da Boa Água, Câmara Municipal de 

Sesimbra, Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Academia Ultra Lift, 

GrafiConde, KarpasPhotography, ChangeLevel, Restaurante Baiuca Bairro Alto, 

Mónica Esteticista, Mercado Gâmbia, LS Seguros, HairStylist, Coviran, 

Churrasqueira Germana, Centro de Reabilitação Sotto Mayor, Adecco, BeChic e 

Byme. 
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A APPDA-Setúbal assinalou o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência, promovido pelas Nações Unidas desde 1998, com uma iniciativa conjunta 

com o Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal, no âmbito da 9ª Semana 

Temática da Deficiência, com o tema “A Deficiência faz parte…”, que decorreu de 27 de 

Novembro a 3 de Dezembro de 2017.  

 

 

PARCERIAS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
11. PARTICIPAR EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 11.1:  
ESTAR PRESENTE NAS REUNIÕES DA REDE SOCIAL DE SETÚBAL E SESIMBRA E NAS REUNIÕES DO GRUPO CONCELHIO PARA AS 

DEFICIÊNCIAS DE SETÚBAL 
 

Em 2017 a APPDA-Setúbal esteve presente nas reuniões da Rede Social de Setúbal e da Rede Social de 

Sesimbra, para as quais foi convocada, no sentido de articular e congregar esforços para encontrar 

estratégias que colmatem as necessidades sentidas pelas pessoas com deficiência. 
 

A APPDA-Setúbal esteve também presente nas reuniões do Grupo Concelhio para as Deficiências de 

Setúbal para as quais fomos convocados e participámos ativamente em todas as atividades dinamizadas 

pelo grupo. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

12. PROMOVER PARCERIAS E PROTOCOLOS 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 12.1:  
PROMOVER PARCERIAS E PROTOCOLOS 
 

A APPDA-Setúbal estabelece protocolos e parcerias com diversas entidades, com o intuito de melhorar as 

condições de vida das pessoas com PEA e suas famílias e garantam a igualdade de oportunidades entre 

todos. 
 

Neste sentido, foram renovados os seguintes protocolos: 

• Câmara Municipal de Setúbal - Piscina Municipal de Azeitão; 

• Câmara Municipal de Sesimbra; 

• ASDSocial – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Social; 

• Centro Comunitário da Quinta do Conde; 

• Secil; 

• Soliférias; 

• Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde. 
 

Em 2017 a APPDA-Setúbal realizou um novo protocolo com a MEO.  
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Preâmbulo 
 

A APPDA-Setúbal mantém regularizada a sua situação financeira, com os Colaboradores, Fornecedores, 

Autoridade Tributária e Segurança Social, não registando qualquer dívida. A APPDA-Setúbal preocupa-se 

em ter uma contabilidade organizada, com uma gestão rigorosa e sustentável, assente na necessidade de 

encontrar e consolidar mecanismos de sustentabilidade como forma de garantir um crescimento 

ajustado e adequado ao contexto em que estamos inseridos. 
 

As demonstrações financeiras pretendem apresentar as informações sobre o desempenho económico e a 

posição financeira da APPDA-Setúbal, isto é, proporcionam informação acerca dos rendimentos e gastos, 

bem como dos ativos, passivos e capital próprio.  
 

Desta forma, as demonstrações económico-financeiras revelam:  

• A situação patrimonial e financeira, bem como o grau de cumprimento das obrigações para com 

terceiros; 

• A situação económica e a capacidade de gerar excedentes. 
 

O exercício de 2017 da APPDA-Setúbal apresentou um resultado negativo de 8 440.42 €, melhorando em 

5361.48 € em relação ao exercício anterior, estando todas as informações de natureza económica e 

financeira explicadas nos documentos contabilísticos apresentados. 
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Elementos Contabilísticos 
 

 Demonstração de resultados por natureza 

 Balanço 
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 Mapa de exploração 
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 Desempenho económico da APPDA-Setúbal 
 

O desempenho económico da associação APPDA-Setúbal, apresenta em termos de análise contabilística 

com referência aos resultados de dezembro de 2017, os seguintes valores: 

Gastos relativos à atividade 

Fornecimentos e Serviços Externos   25,35% 36.257,20€ 

Gastos com o Pessoal   73,95% 105.784,64€ 

Gastos de Depreciação e de amortização "Imobilizado" 0,19% 264,69€ 

Outros Gastos e Perdas   0,50% 728,10€ 

Gastos e Perdas de Financiamento   0,01% 8,05€ 

TOTAL GASTOS     143.042,68€ 
 

Os Rendimentos relativos à atividade representam apenas 44,86% do total dos Rendimentos obtidos pela 

Associação. 
 

Quotizações e Joias      3,72% 5.001,00 € 

Serviços prestados aos clientes 41,14% 55.376,12 € 

Totais dos Rendimentos relativos à atividade 44,86% 60.377,12 € 
 

Estes resultados significam que, com o rendimento que obtêm dos serviços que a associação presta aos 

seus clientes, e face aos gastos necessários, não é possível assegurar esses serviços. Contudo existem 

Outros Rendimentos obtidos, que representam 55,14% do total dos Rendimentos obtidos pela Associação. 
 

Outros Rendimentos 

Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos-Segurança Social 23,85% 32.100,00 € 

Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos-IEFP 1,87%         2.515,32€ 

Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos-Apoio Câmara Municipal de 
Sesimbra 

3,88% 
5.220,00 € 

Subsídios de Outras Entidades-Reembolsos de IRS 6,74% 9.069,71€ 

Subsídios de Outras Entidades-Federação Portuguesa Autistas 6,17% 8.306,64 € 

Subsídios de Outras Entidades-Outros 0,35% 470,00 € 

Donativos 12,28% 16.528,42 € 

Outros Rendimentos e Ganhos 0,01% 15,05 € 

Total de Outros Rendimentos   74.225,14 € 
 

Apresenta a APPDA-Setúbal, em 31/12/2017: 

Total Rendimentos   134.602,26€ 

Total Gastos   143.042,68€ 

Resultado Líquido do Período (Negativo)   -8.440,42 € 
 

Face aos rendimentos e gastos no decurso do exercício de 2017, a Associação obtém um Resultado 

Negativo em -8.440,42€, conforme se demonstra no quadro acima. 
 

Relativamente ao desempenho económico por valências, apresenta-se os seguintes resultados: 
 

Valências RENDIMENTOS GASTOS Resultados Líquidos 

CAAAPD 81.321,28€ 81.451,29€ -130,01€ 

CC 53.080,98€ 61.391,39€ -8.310,41€ 

Respiro 200,00€ 200,00€ 0,00€ 

TOTAIS: 134.602,26€ 143.042,68€ -8.440,42€ 

 



Relatório de Atividades e Contas de 2017 

 

 

                                                                                                                                 
  34 

O que se verifica que, quer o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para Pessoas com 

Deficiência (CAAAPD) quer o Centro de Competências (CC), apresentam resultados negativos em 

31/12/2017. 
 

Salienta-se que estão cativos de Donativos recebidos em 2017, o valor de 4.750,00€ na rubrica Doações, 

no Fundo de Capital, para construção do Edifício da Valência Respiro, o que significa que mesmo assim os 

apoios e rendimentos obtidos estão muito aquém das necessidades da Associação. 
 

O que significa que, mesmo que não houvesse uma cativação destas verbas na rubrica Doações no Fundo 

de Capital para a valência Respiro, os apoios ou os rendimentos obtidos estariam mesmo assim muito 

aquém das necessidades da Associação. 

 
 Análise dos pontos mais significativos entre o real e o provisionado para o ano de 2017 
 

No que se refere a Rendimentos, os pontos mais significativos entre o real e o provisionado são: 

1) -96,50€ (menos), rendimentos de quotas e joias associados, em relação ao provisionado; 

-1.220,13€ (menos), de rendimento dos serviços prestados aos utentes, em relação ao 

provisionado. 
 

O que perfaz -1.316,63€ (menos) de rendimentos gerados pela atividade da associação, em relação 

ao provisionado. 
 

2) +30,50€ (mais) de rendimentos reembolsos seguro de acidentes pessoais; 

+ 9,00€ (mais) de rendimentos Federação Portuguesa de Autistas (FPDA); 

+2.757,26€ (mais) de rendimentos de Donativos em relação ao provisionado. 
 

O que significa que se conseguiu +2.796,76€ (mais) de Apoios obtidos pela Associação, em relação 

ao provisionado. 
 

No que se refere á conta 59 – Doações, e ao Resultado Líquido do período, os pontos mais significativos 

entre o real e o provisionado são os seguintes: 

1) +1.050,00€ (mais), na conta 59 – Doações de donativos para a valência respiro entre o real e o 

provisionado. 
 

2) Conseguiu-se mais apoio de donativos, o que influenciou de forma positiva o Resultado Líquido do 

período em +1.281,61€ (mais) entre o real e o provisionado; apesar de não ter sido suficiente para 

cobrir os gastos e obter-se Resultados Líquidos do período positivos. 

 

O Resultado Líquido do período em 31/12/207 provisionado foi de -9.722,03€ (negativo) e o real obtido é 

de -8.440,42€ (negativo). 
 

Relativamente aos valores recebidos de Reembolsos de IRS, caso a Associação tivesse mantido o método 

de distribuição dos Reembolsos de IRS igual ao de 2016 (apenas para a conta 59 - Doações), teríamos no 

final de 2017, resultados negativos superiores ao ano 2016. 

 

O que se conclui que, a decisão de imputar os Reembolsos de IRS, às duas valências CAAAPD e CC, 

melhorou os Resultados da Associação, embora outros apoios serão necessários, uma vez que estas 

medidas não foram suficiente para obter Resultados positivos. 
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Notas Finais 
 

No ano de 2017, a direção da APPDA-Setúbal e toda a sua equipa desenvolveram o seu trabalho em prol 

das pessoas com PEA e suas famílias. Este projeto só foi possível de realizar pelo empenho de todos, pelas 

parcerias realizadas, pelo apoio dos associados, das instituições públicas e privadas, da sociedade civil, 

das empresas, dos voluntários e das pessoas que se juntaram à associação. 
 

Consideramos que o Plano de Atividades de 2017, foi cumprido em grande parte, tendo sido realizadas a 

maioria das atividades planeadas, com uma gestão financeira transparente e no sentido de reduzir os 

gastos de funcionamento e aumentar os rendimentos. 
 

Sabemos que vivemos tempos difíceis para quem, com poucos recursos financeiros, pretende 

desenvolver o seu trabalho. A APPDA-Setúbal não é exceção, mas tentamos, com total dedicação à 

instituição, conduzir o seu destino da melhor maneira que nos é possível. 
 

Gostávamos de ter recebido muito mais financiamento e de ter conseguido dar ainda mais respostas às 

nossas famílias, ficando a certeza de que continuaremos a lutar pela plena inclusão das nossas crianças e 

jovens na sociedade e que não desistiremos de dar continuidade a este projeto. 
 

A direção tem envidado esforços para conter e racionalizar as despesas, tendo sempre em consideração a 

relação qualidade-custo. Neste sentido, conseguimos diversos apoios para a realização das Atividades de 

Promoção de Competências, o que permitiu baixar o custo das atividades. A direção irá continuar a 

efetuar diligências no sentido de reduzir os custos de funcionamento, mantendo a qualidade dos serviços 

prestados. 
 

No final de mais um ano de atividade, a direção da APPDA-Setúbal expressa o seu reconhecimento e 

gratidão a todos os que tornaram possível alcançar os nossos resultados: 

• Aos corpos gerentes da APPDA-Setúbal pelo seu empenho e trabalho voluntário; 

• Aos colaboradores pelo seu empenho, profissionalismo, disponibilidade e pela qualidade do 

trabalho que prestam; 

• Aos associados e clientes por participarem e colaborarem com a associação no seu processo de 

crescimento; 

• A todos os voluntários que nos ofereceram o seu tempo, empenho, profissionalismo e 

solidariedade; 

• Aos parceiros e mecenas por acreditarem na associação, nos apoiarem na concretização da nossa 

missão e contribuírem financeiramente para os nossos projetos. 

 
 
 

Muito Obrigado! 
 

                                                                                        A Direção 
 

 

 

 

Setúbal, 11 de março de 2018 




