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(1) INTRODUÇÃO
A APPDA-Setúbal desenvolve o seu trabalho com base na sua missão, visão, valores e objetivos, de forma a
melhorar a qualidade de vida das pessoas com PEA e seus significativos. Queremos continuar crescer, melhorar e
aumentar as nossas respostas, sempre em prol dos seus direitos e da sua inserção na comunidade. Durante o ano
de 2015 salienta-se o esforço da direção neste sentido, entregando diversas candidaturas a 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 celebração 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 31´036.32€. A Portaria n.º 60/2015 de 2 de Março vem converter o acordo atípico do Centro
de Atendimento, Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência e Incapacidade em Centro de
Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade, estabelecendo
as condições de organização e funcionamento do mesmo. Desta forma, o CAARPD poderá ter 2 modalidades de
funcionamento: a) Atendimento e acompanhamento social; b) Atendimento, acompanhamento e reabilitação
sociais. Durante o ano de 2016 a APPDA-Setúbal irá inserir-se numa destas modalidades, sendo que a que mais se
coaduna com a nossa missão e trabalho desenvolvido é a modalidade b) o atendimento, acompanhamento e
reabilitação social.
Face ao crescimento dos serviços da APPDA-Setúbal, candidatámo-nos à medida Estágio Emprego do IEFP, ao
abrigo da Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de junho para a realização de um estágio profissional na área da
psicologia, realizando um trabalho de intervenção com as famílias e pessoas com PEA, elaborando um diagnóstico
social das dificuldades da família, de forma a capacitá-los e conferir-lhes o empowerment necessário para se
constituírem atores ativos do seu processo de desenvolvimento e inclusão na sociedade e avaliações
psicoeducativas de crianças com PEA. O estágio, com a duração de 9 meses, teve início a 6 de Julho de 2015 e
termina a 5 de Abril de 2016. Aumentámos também a resposta de terapia da fala, celebrando em Julho um
contrato de prestação de serviço.
De acordo com o Decreto-Lei 172-A/2014 de 14 de Novembro, e Lei n.º 76/2015 de 28 de Julho, a APPDA-Setúbal
procedeu à alteração dos Estatutos, sendo que as principais alterações assentam: a) na reformulação da definição
de instituições particulares de solidariedade social; b) na clara separação entre os fins principais e instrumentais
das instituições; c) na introdução de normas que possibilitam um controlo mais efetivo dos titulares dos órgãos de
administração e fiscalização; d) na limitação dos mandatos dos presidentes das instituições ou cargos equiparados
a três mandatos consecutivos; e) na introdução de regras mais claras para a concretização da autonomia financeira
e orçamental, bem como para o seu equilíbrio técnico e financeiro, tão essencial nos dias que correm.
A APPDA-Setúbal continua a colaborar ativamente com a Federação Portuguesa de Autismo, participando em
todas as iniciativas em que é solicitada.
Gostaríamos de ter recebido muito mais 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 nosso/vosso projeto.
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(2) OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE
De acordo com os objetivos gerais e específicos definidos no Plano de Ação para o exercício de 2015.

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPLICAR A APPDA-SETÚBAL E OS SEUS ASSOCIADOS NOS SEUS PROCESSOS DE CRESCIMENTO
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1. - ANGARIAR NOVOS SÓCIOS
Tendo em consideração a angariação de novos sócios, sendo esta uma fonte de financiamento da APPDA-Setúbal,
em 2015 registou-se um acréscimo de 22 novos sócios, 17 sócios pais e 5 sócios amigos, o que contribui para o
crescimento da associação e para minimizar as dificuldades financeiras da associação e continuar a desenvolver o
nosso trabalho em prol das pessoas com PEA e suas famílias. Desta forma, no ano de 2015 a APPDA-Setúbal
registou um total de 194 sócios, divididos em 125 sócios pais e 69 sócios amigos.
Fazendo uma análise do género e idade das crianças/jovens com PEA (125), constata-se que a grande maioria
pertence ao sexo masculino, 107 para 18 do sexo feminino. Quanto à faixa etária das crianças e jovens com
Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da APPDA – Setúbal, é possível salientar que as idades
predominantes se centram entre os 6 e os 10 anos (44) e maiores que 16 anos (32).
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. - ATUALIZAR A BASE DE DADOS DOS SÓCIOS
A APPDA-Setúbal manteve em 2015 a base de dados dos sócios atualizada, contudo, como se tem vindo a referir
nos relatórios dos anos transatos, há um elevado número de sócios com quotas em atraso, e sentimos bastante
dificuldade em sensibilizar os sócios para o pagamento das quotas em atraso, o que muito dificulta o
desenvolvimento de novas atividades.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3. - GARANTIR A COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE ENTRE A ASSOCIAÇÃO E OS SEUS ASSOCIADOS
A APPDA-Setúbal é uma associação de pais de pessoas com PEA, pelo que é de extrema importância implicar os
seus associados no seu processo de crescimento. Desta forma, privilegiamos e garantimos a comunicação entre a
associação e os seus sócios, enviando todas as convocatórias e documentos de interesse e divulgando todas as
iniciativas e acontecimentos relevantes no ano de 2015.

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO
REALIZAR O ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÕES E TERAPIAS
No objetivo estratégico n.º 2 ressalva-se que no contexto de uma sociedade que se ambiciona evoluída, a
realidade de muitas famílias de pessoas com PEA é exigente. As respostas públicas de apoio e acompanhamento
são, notoriamente escassas, quase inexistentes em alguns locais. Com estes serviços de apoio pretendemos ajudar
a melhorar a qualidade de vida das pessoas com PEA e suas famílias e consequente inserção na sociedade, para
que tenham as mesmas oportunidades que as outras pessoas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1. - AUSCULTAR E ATENDER AS NECESSIDADES DAS 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 APPDASetúbal considera fundamental este apoio, principalmente na fase inicial do diagnóstico, pois muitas vezes as
famílias sentem-se perdidas, sem apoio e sem saber como agir perante um determinado comportamento.
Consideramos importante referir neste serviço a parceria entre a APPDA-Setúbal e o Centro de Desenvolvimento
da Criança Torrado da Silva do Hospital Garcia de Orta.

2

Relatório de Atividades e Contas APPDA-Setúbal | 2015

Assim, durante o ano de 2015, a APPDA-Setúbal realizou um total de 324 atendimentos (presenciais, correio
eletrónico e telefone) e acompanhamentos a famílias, crianças e jovens com PEA. Em termos médios, como
demonstra o gráfico seguinte, foram efetuados 27 atendimentos e acompanhamentos por mês. Ao longo do ano,
atendemos 75 casos novos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. - 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 Crianças/Jovens com PEA e no acompanhamento familiar.
Assim, durante o ano de 2015, a APPDA-Setúbal acompanhou um total de 10 crianças e jovens com PEA, num total
de 186 acompanhamentos a famílias, crianças e jovens com PEA. Em termos médios, como demonstra o gráfico
seguinte, foram efetuados 15.5 acompanhamentos por mês.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3. - REALIZAR AVALIAÇÕES TERAPÊUTICAS ESPECIALIZADAS A CRIANÇAS COM PERTURBAÇÕES DO
DESENVOLVIMENTO E PEA
Continuámos a realizar avaliações de diagnóstico de
PEA e de desenvolvimento global a crianças com PEA,
num total de 6.

Avaliações | 2015
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.4. - REALIZAR TERAPIAS ESPECIALIZADAS ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA
(TERAPIA DA FALA, REABILITAÇÃO PSICOMOTORA, ENTRE OUTRAS…)
Terapia especializada - terapia da fala
Durante o ano de 2015, a APPDA-Setúbal acompanhou um total de 21 crianças, num total de 676 intervenções. Em
termos médios, como demonstra o gráfico seguinte, foram efetuados 56.33 intervenções por mês. Durante o ano,
realizámos 6 avaliações em terapia da fala.

Intervenção Terapia da Fala | 2015
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Terapia especializada – psicomotricidade
Durante o ano de 2015, a APPDA-Setúbal acompanhou 1 criança, num total de 13 intervenções. Em termos
médios, como demonstra o gráfico seguinte, foram efetuados 2.6 intervenções por mês (período de Maio a
Setembro de 2015).
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3. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER AÇÕES DE COMPETÊNCIAS PARENTAIS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1. - REALIZAR REUNIÕES DE AJUDA MÚTUA, REUNIÕES DE PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS E DE DISCUSSÃO DE
IDEIAS ENTRE PAIS E CUIDADORES DE PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA, DE FORMA A PROMOVER PROJETOS
DE VIDA COM QUALIDADE E DIGNIDADES PARA ESTAS PESSOAS

Em 2015 a APPDA-Setúbal, realizou 7 reuniões de “Ajuda Mútua ”, na Quinta do
Conde, com uma média de 9 pessoas, em que se abordam temas ligados à
problemática do autismo e de partilha de experiências entre pais de crianças com
PEA e de discussão para encontrar estratégias para algumas situações:

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2. - INCREMENTAR O PROJETO AJUDA DE PAIS 2015, DESTINADO A FAMÍLIAS COM CRIANÇAS EM IDADE PRÉESCOLAR, COM DIAGNÓSTICO RECENTE DE PEA
Relativamente ao projeto “Ajuda de Pais 2015” a APPDA-Setúbal não solicitou financiamento para a sua realização
por não haver manifestação de interesse por parte dos pais e/ou outros cuidadores de pessoas com PEA.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO
DINAMIZAR ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS PARA PESSOAS COM PEA
No objetivo estratégico n.º 4, em 2015 a APPDA-Setúbal continuou a realizar várias atividades, em parceria com
várias entidades, conforme os financiamentos que conseguirmos angariar.
Uma das atividades desenvolvidas foram as Atividades de Promoção de Competências + Inclusão que
proporcionaram às crianças/jovens com PEA um programa de desenvolvimento de capacidades e competências
desportivas, culturais e sociais.
A nível das pessoas com deficiências e suas famílias, esta atividade teve um impacto bastante positivo, 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 Atividades de Promoção de Competências + Inclusão foram cofinanciadas pelo INR, IP – Instituto Nacional para
a Reabilitação, através da candidatura realizada em parceria pela Federação Portuguesa de Autismo e pela Secil e
tiveram o Centro Comunitário da Quinta do Conde, a Junta de Freguesia da Quinta do Conde, a Câmara Municipal
de Sesimbra e a Piscina Municipal de Azeitão/ Câmara Municipal de Setúbal, a Fertagus, o Atlantic Ferries, o Jardim
Zoológico de Lisboa e o Caparica Sun Centre como entidades parceiras.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1. - DINAMIZAR OFICINAS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS – FÉRIAS DA PÁSCOA, DE 23/3/2015 A
2/4/015 PARA 6 CRIANÇAS COM PEA
Nas férias da Páscoa desenvolvemos as Atividades de Promoção de Competências, no Centro de Atendimento,
Acompanhamento e Animação da APPDA-Setúbal, para 4 crianças com PEA (3 rapazes e 1 rapariga) dos 6 aos 12
anos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2. - DINAMIZAR OFICINAS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS CRIANÇAS – FÉRIAS DE VERÃO, DE 3/8/2015 A
14/8/2015 PARA 6 CRIANÇAS COM PEA
Nas férias de Verão, de 3 a 14 de Agosto de 2015 desenvolvemos as Atividades de Promoção de Competências, no
Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação da APPDA-Setúbal para 7 crianças com PEA (6 rapazes e 1
rapariga) com idades entre os 5 e os 12 anos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3. - DINAMIZAR OFICINAS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS JOVENS – FÉRIAS DE VERÃO, DE 17/8/2015 A
28/8/2015 PARA 8 JOVENS COM PEA
Nas férias de Verão desenvolvemos as Oficinas de Promoção de Competências, no Centro de Atendimento,
Acompanhamento e Animação da APPDA-Setúbal, para 5 Jovens com PEA (5 rapazes) com idades superiores a 13
anos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.4. - DINAMIZAR OFICINAS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS – FINS-DE-SEMANA PARA 6 CRIANÇAS COM PEA
As Atividades de Promoção de Competências de Fim-de-semana 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. As atividades realizaram-se a 23 de Maio (7 crianças); a 27 de Junho (6 crianças); a 25 de Julho (6
crianças); 26 de Setembro (7 crianças); 31 de Outubro (7 crianças) e 21 de Novembro (5 crianças).
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5. - DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PSICOMOTORA EM MEIO AQUÁTICO
A APPDA-Setúbal continuou com o Programa de Intervenção Psicomotora em Meio
Aquático e beneficiaram deste programa 15 crianças e jovens com PEA com idades
compreendidas entre os 3 e os 25 anos, divididos em 3 grupos distintos, em aulas de 45
minutos cada.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.6. – DAR CONTINUIDADE AO PROJETO MUSICAR
A APPDA-Setúbal continuou com o projeto Musicar, com o objetivo de promover competências musicais e
estimular a entrega espontânea ao mundo das sensações, desenvolvendo motivações e favorecendo a expressão,
comunicação, linguagem e interação social. Beneficiaram do projeto Musicar 19 pessoas com PEA, com aulas
individuais de 60 minutos a decorrer no polo Quinta do Conde.
Com o apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação, no âmbito da candidatura em parceria com a Federação
Portuguesa de Autismo, criou-se o Hino da APPDA-Setúbal “Voando pelo Mundo”.

Nota: A APPDA-Setúbal candidatou à Fundação EDP e à ACLIS o projeto “MOVISOM”, um projeto de promoção de
competências em meio aquático e musicais destinado às pessoas com PEA da APPDA-Setúbal, possibilitando a
redução da comparticipação familiar para estas duas atividades durante 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.7. - DESENVOLVER ATIVIDADES EM PARCERIA COM A AEP (ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS E PORTUGAL) E CNE
(CORPO NACIONAL DE ESCUTAS), NO ÂMBITO DO PROTOCOLO ASSINADO A 18 DE JUNHO DE 2011
Relativamente às atividades em parceria com a AEP e CNE no âmbito do protocolo assinado a 18 de Junho de
2011, com o objetivo de promover a integração de crianças e jovens com PEA no movimento esco(u)tista e de
promover a integração de esco(u)teiros nas atividades organizadas pela APPDA-Setúbal não se proporcionou a
realização das mesmas. No próximo ano voltaremos a pensar nesta atividade em parceria com os esco(u)teiros.

5. OBJETIVO ESTRATÉGICO
REALIZAR SEMINÁRIOS, WORKSHOPS E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1. - REALIZAR O IX SEMINÁRIO SOBRE A PEA
A APPDA-Setúbal realizou o seu IX Seminário subordinado ao tema
“Perturbação do Espectro do Autismo ” a 16 de Julho de 2015, na Escola
Superior de Ciências Empresariais / Instituto Politécnico de Setúbal, com o
apoio do IEPP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, Caixa Geral
de Depósitos e Novo Banco, que se pretende como um espaço de
comunicação e partilha de informação, teve um balanço bastante positivo
e uma grande adesão, de 165 pais e profissionais que assistiram ao nosso
IX Seminário.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2. - REALIZAR WORKSHOPS SOBRE INTERVENÇÕES, METODOLOGIAS CIENTIFICAMENTE RECONHECIDAS, GESTÃO
DE COMPORTAMENTOS, HIPERATIVIDADE, ENTRE OUTROS
No ano de 2015 a APPDA-Setúbal não realizou workshops sobre a PEA ou outras problemáticas.
A APPDA-Setúbal entregou uma candidatura à Fundação Gulbenkian para a realização de diversos workshops, mas
a candidatura não foi contemplada.
7
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3. - REALIZAR AÇÕES DE INFORMAÇÃO E /OU SENSIBILIZAÇÃO, ESSENCIALMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO
BÁSICO E SECUNDÁRIO, INFANTÁRIOS, PARA PAIS, TÉCNICOS E SOCIEDADE EM GERAL, SOBRE A PEA, E OUTROS TEMAS LIGADOS À
DEFICIÊNCIA

Realizámos 7 ações de informação e /ou sensibilização para pais, técnicos e sociedade em geral, essencialmente
nas escolas do ensino básico e secundário, contribuindo para a consciencialização da problemática da PEA, com
um total de 220 participantes.
Salientamos que a APPDA-Setúbal realiza estas ações gratuitamente, suportando os encargos de organização.
DATA

LOCAL

TEMA

DESTINATÁRIOS

N.º DE
PARTICIPANTES

21/1

Escola Secundária Bocage

Perturbação do Espectro do
Autismo

- Alunos

25

21/1

Escola Secundária Bocage

Perturbação do Espectro do
Autismo

- Professores

26

20/2

Escola Secundária Lima de
Freitas

Perturbação do Espectro do
Autismo

- Professores

22
(Avaliação)

10/4

Escola Sebastião da Gama

Perturbação do Espectro do
Autismo

- Profissionais de
Intervenção Precoce
- Pais / Educadores

92
(Avaliação)

19/6

Escola Pedro Eanes Lobato

Perturbação do Espectro do
Autismo

- Professores e
comunidade em geral

30

14/10

Escola Luísa Todi

Perturbação do Espectro do
Autismo

- Auxiliares de ação
educativa

20

27/10

Escola Luísa Todi

Perturbação do Espectro do
Autismo – legislação

- Pais

5

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.4. - DESENVOLVER EM ARTICULAÇÃO COM A AEP (ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS E PORTUGAL) E CNE (CORPO
NACIONAL DE ESCUTAS), NO ÂMBITO DO PROTOCOLO ASSINADO A 18 DE JUNHO DE 2011, AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA DIRIGENTES
No ano de 2015 a APPDA-Setúbal não promoveu ações de formação para dirigentes da AEP e do CNE, no entanto,
a APPDA-Setúbal colocou-se à disposição para qualquer esclarecimento de duvidas e/ou realização de ações de
formação, se necessário.

6. OBJETIVO ESTRATÉGICO
DIVULGAR A APPDA-SETÚBAL
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1. - DIVULGAR A MISSÃO, VISÃO, VALORES, OBJETIVOS E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE
FORMA A CONSCIENCIALIZAR A SOCIEDADE PARA A PROBLEMÁTICA DA PEA
 Seminário “Projetos de vida inclusivos | Parcerias e Respostas”
o Data: 10 e 17 de Janeiro de 2015
o Organização: Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital Garcia de Orta
e pelo Centro de Formação do Concelho de Almada (Almada Forma)
o Comunicação de José Nogueira com o tema “Integração vs Inclusão nas
respostas sociais para jovens e adultos com deficiência em Portugal”
 Cerimónia que assinala os 10 anos do programa EDP Solidária
o Data: 27 de Abril de 2015
o Local: Museu da Eletricidade
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 II Colóquio AVELT – Perturbação do Espectro do Autismo
o Data: 1 de Junho de 2015
o Organização: Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi
o A convite da escola a APPDA-Setúbal esteve representada pela presidente de
direção Maria José Sobral, com uma comunicação sobre a associação, com o
tema “Cuidadores sem termo”. Esteve também presente o professor de música, Pedro Condinho, para
apresentar o projeto musicar da APPDA-Setúbal.
 Seminário “Educação Hoje: Promover o Bem-estar e prevenir o risco”
o Data: 5 de Junho de 2015
o Organização: Alunas da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
o Comunicação de Maria José Sobral, presidente da direção, com o tema “Formas
alternativas de intervenção e prevenção de risco”, onde apresentou o projeto
MoviSom (Psicomotricidade em Meio Aquático e Musicoterapia).
 Feira de S´antiago e Feira de Azeitão
o Feira de S´antiago – de 24 de Julho a 2 de Agosto de 2015
o Feira de Azeitão – 7 e 8 de Agosto de 2015
o Divulgar o trabalho desenvolvido pela associação e consciencializar a sociedade para a
problemática do Autismo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2. - ASSEGURAR A DIFUSÃO DE TODA A COMUNICAÇÃO RELEVANTE NO ÂMBITO DA APPDA-SETÚBAL E DA PEA
AOS ASSOCIADOS E À COMUNIDADE EM GERAL

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 6.3. - ELABORAR A NEWSLETTER DA APPDA-SETÚBAL
A APPDA-Setúbal não conseguiu elaborar nenhuma newsletter em 2015.

7. OBJETIVO ESTRATÉGICO
ASSINALAR O DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO - 2 DE ABRIL E O DIA INTERNACIONAL DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA - 3 DE DEZEMBRO
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1. - ASSINALAR O DIA 2 DE ABRIL, DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO, INSTITUÍDO PELA
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS EM 18 DE DEZEMBRO DE 2007
No dia 2 de Abril – Dia Mundial da Consciencialçização do Autismo, com o intuito de chamar a
atenção para o autismo aderimos à campanha internacional “Light It Up Blue” - Acendam a Luz
Azul, e no distrito de de Setúbal, a Câmara Municipal de Setúbal, a Câmara Municipal de
Sesimbra e a Câmara Municipal da Moita aderiram a esta iniciativa e iluminaram de azul os
seus edifícios.
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Para além destas iniciativas, a APPDA-Setúbal assinalou este dia, a 10 de Abril com um
encontro sobre a Perturbação do Espectro do Autismo, em parceria com o Núcleo de
Supervisão Técnica de Setúbal e a Subcomissão da Região de Lisboa e Vale do tejo do Sistema
Nacional de Intervenção Precoce na Infância - SNIPI. O encontro, que se realizou na Escola
Sebastião da Gama, em Setúbal, contou com a presença de quase 100 profissionais de
intervenção precoce, educadores e pais.
No âmbito do dia Mundial para a Consciencialização do Autismo, uma mãe sócia organizou, em parceria com a
associação o evento “Zumba Solidário”, que se realizou no dia 17 de Maio de 2015, na Associação Amigos Pinhal
do General na Quinta do Conde. Agradecemos a todos a participação neste evento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2. - ASSINALAR O DIA 3 DE DEZEMBRO, DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PROMOVIDO PELAS
NAÇÕES UNIDAS DESDE 1998
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 7ª Semana Temática da Deficiência “Com Arte”, que decorreu de 30 de Novembro a 4 de Dezembro
de 2015.

8. OBJETIVO ESTRATÉGICO
REALIZAR REUNIÕES INSTITUCIONAIS
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1. - ESTAR PRESENTE NAS REUNIÕES DA REDE SOCIAL DE SETÚBAL E SESIMBRA
Em 2015 a APPDA-Setúbal esteve presente em 10 reuniões da Rede Social de Setúbal e de trabalho, e em 1
reunião da Rede Social de Sesimbra, no sentido de articular e congregar esforços para encontrar estratégias que
colmatem as necessidades sentidas pelas pessoas com deficiência.
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2. - ESTAR PRESENTE NAS REUNIÕES DO GRUPO CONCELHIO PARA AS DEFICIÊNCIAS DE SETÚBAL
Estivemos presente nas reuniões para as quais fomos convocados e participámos ativamente em todas as
atividades dinamizadas pelos grupos.
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9. OBJETIVO ESTRATÉGICO
CONSTRUIR A CASA “RESPIRO” – TERRENO EM PINHAL DE NEGREIROS
OBJETIVO ESPECÍFICO 9.1. - DESENVOLVER E APOIAR TODAS AS INICIATIVAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE
INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DA APPDA–SETÚBAL, “O RESPIRO”, NO TERRENO CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL, EM
PINHAL DE NEGREIROS, COMO POR EXEMPLO O V PEDITÓRIO ANUAL DA APPDA-SETÚBAL, EM PARCERIA COM O CNE – CORPO
NACIONAL DE ESCUTAS E A AEP – ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL
 No ano de 2015 a APPDA-Setúbal não realizou o V Peditório em parceria com os escoteiro(u)s, que passará a
ser realizada durante o mês de Abril.
 No âmbito da realização do IV Peditório, realizado em 2014, a APPDA-Setúbal esteve presente nas grandes
atividades anuais do movimento esco(u)tisca para a entrega dos diplomas de participação e dos prémios aos 3
agrupamentos/grupos que mais verbas conseguir angariar, premiando assim o desempenho e esforço de
todos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 9.2. - EFETUAR DILIGÊNCIAS COM O OBJETIVO A DAR CONTINUIDADE À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
ARQUITETURA DO “RESPIRO”
Durante o ano de 2015 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”, no terreno cedido
pela Câmara Municipal de Setúbal em Pinhal de Negreiros.

10. OBJETIVO ESTRATÉGICO
MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APPDA-SETÚBAL
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.1. - REALIZAR UM ACORDO ATÍPICO 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 um protocolo de cooperação
(acordo atípico) para o seu funcionamento.
Realizámos reuniões de acompanhamento com técnicos da Segurança Social por forma a melhorar o
funcionamento da associação, a nível financeiro, administrativo e processual.
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.2. – IMPLEMENTAR O PROJETO INOVAUTISMO III, ATRAVÉS DO SUBSÍDIO EVENTUAL DA SEGURANÇA
SOCIAL
Após a realização do acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, a APPDASetúbal candidatou-se, em Dezembro de 2015 a um novo subsídio eventual para reequilíbrio financeiro.
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.3. - PROMOVER O PROTOCOLO COM A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PEDRO RAPOSO & ASSOCIADOS –
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.
No ano de 2015 a APPDA-Setúbal assegurou a difusão e o cumprimento do protocolo realizado com a Sociedade
de Advogados Pedro Raposo & Associados – Sociedade de Advogados, R.L.
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.4. - PROMOVER PARCERIAS E PROTOCOLOS COM OS HOSPITAIS DO DISTRITO DE SETÚBAL
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.
No ano de 2015 promovemos parcerias e protocolo com a seguinte entidade:
 Causas e Diálogos Lda - Projeto “Give Emotions”, em que 20% do lucro da venda das
embalagens reverte para a APPDA-Setúbal.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 10.5. CONTINUAÇÃO DA PARCERIA COM O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA TORRADO DA SILVA –
HOSPITAL GARCIA DE ORTA
Em 2015 continuamos com o protocolo com o Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva – Hospital
Garcia de Orta, no sentido de melhor atender às pessoas com PEA e suas famílias.
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.6. - 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 nosso trabalho, na sua intransigente defesa dos direitos das pessoas com PEA e suas
famílias. Desta forma, em 2015 entregámos candidaturas, das quais destacamos:
Federação Portuguesa de Autismo / Instituto Nacional para a Reabilitação (INR)
 Atividade de Promoção de Competências
 Empreendedorismo Social – Peça Musical
ACLIS – Associação Cultural, Recreativa e de Solidariedade de Lisboa
 MoviSom
Sic Esperança
 Musicoterapia (criação sala + instrumentos musicais)
Secil


Atividade de Promoção de Competências Crianças e Jovens

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.7. - APOIAR E COLABORAR COM A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTISMO E COM TODAS AS ASSOCIAÇÕES
SUAS FEDERADAS, ASSIM COMO COM OUTRAS FEDERAÇÕES QUE PROSSIGAM OS MESMOS FINS
A APPDA-Setúbal colabora ativamente com a Federação Portuguesa de Autismo e com todas a associação suas
federadas. Desta forma, em 2015, a APPDA-Setúbal esteve presente:
 No Seminário “STOP Discriminação”, no dia 2 de Abril, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa;
 No encontro “Autismo, Inclusão, Trabalho”, no dia 16 de Outubro, na União das Associações do Comércio
e Serviços.
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.8. - CONSULTA DAS NECESSIDADES DOS ASSOCIADOS NO ÂMBITO DA MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS DA
ASSOCIAÇÃO

A APPDA-Setúbal realizou no fim do ano de 2015 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, entregue pessoalmente na
nossa reunião de Ajuda Mútua e preenchido presencialmente na sede da associação. Do universo de sócios da
APPDA-Setúbal, foram devolvidos 10 questionários, dos quais foi 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 10.9. – AVALIAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ASSOCIADOS FACE À APPDA-SETÚBAL
A APPDA-Setúbal realizou no fim do ano de 2015 um inquérito aos seus sócios, 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 aos nossos sócios via correio eletrónico,
entregue pessoalmente na nossa reunião de Ajuda Mútua e preenchido presencialmente na sede da associação.
Do universo de sócios da APPDA-Setúbal, foram devolvidos 10 questionários, dos quais foi tratada e analisada a
informação, de forma a tornar clara e expressa a avaliação dos nossos associados relativamente à APPDA-Setúbal,
cujos resultados temos ao dispor dos nossos associados.
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OUTRAS SITUAÇÕES
✻ Com vista a melhorar a qualidade das nossas respostas, assegurar a formação dos trabalhadores, enquanto
instrumento para a competitividade das empresas e para a valorização e atualização profissional e promover a
qualificação profissional, as nossas colaboradoras tiveram ações de formação profissional adequadas à sua
qualificação, proposta pela associação ou pelo empregador, e frequentaram ações de formação, seminários,
workshops e cursos, de acordo com o Código do Trabalho - Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro.
✻ 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.
Neste sentido, e de acordo com o Banco de Voluntários da APPDA-Setúbal, em 2015 integrámos voluntários, com
formação académica nas áreas de psicologia, psicomotricidade e terapia da fala nas nossas Oficinas de Promoção
de Competências, com o objetivo de: a) conhecer e intervir com a população com PEA; b) aprofundar os
conhecimentos sobre a PEA, através do acompanhamento destas crianças; c) conhecer os métodos de intervenção
utilizados com esta população. Os voluntários tiveram direito a ajudas de custo, almoço, seguro e certificado de
participação.
De acordo com os nossos objetivos, a nossa missão e as atividades que desenvolvemos, continuaremos, sempre
que possível, a integrar voluntários, de forma a valorizar o voluntariado, contribuir para o aprofundamento do
conhecimento da problemática do autismo e promover momentos de partilha e saberes.

(3) NOTAS FINAIS
A direção tem envidado esforços para conter e racionalizar as despesas, não obstante ter sido necessário efetuar o
pagamento da renda do espaço da Quinta do Conde, que constitui uma grande parte das despesas da associação.
Foi solicitado à Câmara Municipal de Sesimbra um apoio para o pagamento da renda, tendo o mesmo sido
concedido. No entanto, a associação continua à espera de receber este apoio.
A realização do protocolo atípico para o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para pessoas
com Deficiência da APPDA-Setúbal, assinado a 29 de Dezembro de 2014 e operacionalizado durante 2015, foi
muito importante e veio contribuir para a continuação do desenvolvimento do nosso trabalho e das nossas
atividades para as pessoas com PEA e suas famílias.
O elevado número de sócios com quotas em atraso e a dificuldade que sentimos em sensibilizar os sócios para o
pagamento das quotas, que é um dos suportes financeiros da associação.

A Direção

Setúbal, 6 de Março de 2016
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