
 

Exmos. Srs. 

A ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS HABILITAR (APAH) - www.paishabilitar.pt- é uma Instituição de direito 

privado dotada de personalidade jurídica e sem fins lucrativos, que procura a defesa e promoção dos 

direitos e interesses das crianças e jovens com perturbações do Neurodesenvolvimento (PND) e dos 

respetivos familiares, educadores, professores e demais envolvidos, com vista à sua maior capacitação e 

efetiva inclusão académica, familiar, profissional e social. 

Para concretizar os seus objectivos, a APAH delineou um Plano de Actividades para 2018-2019, onde 

elenca os projectos que acredita poder levar a cabo, com a ajuda da comunidade Aveirense e que 

melhorarão sem dúvida a vida da população à qual se dedica, e concomitantemente, toda a vivência 

comunitária dos Aveirenses, nas escolas, nas empresas, e em todos os locais onde o ideal da inclusão de 

crianças e jovens com PND ainda carece de ser estimulado. 

De entre todos os projectos de intervenção, destaca-se o de assegurar a continuidade do Centro 

Habilitar, proporcionando as terapias adequadas e personalizadas a cada criança e jovem, de forma 

multidisciplinar e coordenada, também com educadores e familiares. 

Identificação do projeto e 

meta 

Recursos necessários Estratégias de concretização Indicadores 

 
Habilitar – a cada um o seu plano 
de desenvolvimento 
 
Manter em funcionamento o 
Centro Habilitar, proporcionando a 
cada criança ou jovem um plano 
terapêutico individual, articulado 
com a equipa da Unidade de ND 
do CHBV, a custo controlado 
independentemente do nº de 
sessões/tipologias de terapias 
necessárias por cada criança ou 
jovem.  
 
META: 
Manter o Centro HABILITAR em 
funcionamento para os utentes 
atuais e crescer até 30 utentes em 
2018/2019/2020.  
 
 
 

 
 
. Espaço; 
.Equipa de terapeutas e 
técnicos adequada às 
necessidades da população 
servida; 
. Disponibilidade de Pediatra 
do Neurodesenvolvimento 
para Direção Clínica do Centro 
Habilitar; 
. Capacidade de realizar 
iniciativas de divulgação e 
angariação de parceiros; 
. Recursos financeiros de 
acordo com orçamento do 
projeto; 
 

. Procurar disponibilidade de 
instalações físicas e realizar 
protocolo de utilização de espaço 
para este fim; 
 
. Apresentar estudo de viabilidade 
económica aos parceiros atuais no 
sentido de garantir apoios ao 
funcionamento do Centro 
HABILITAR; 
 
. Realizar evento público para 
divulgação do centro e 
sensibilização para as necessidades 
de apoio; 
 
. Incluir projeto em candidatura a 
fundos europeus (Portugal 2020); 
 
. Garantir o perfil técnico de 
qualidade das intervenções 
praticadas no HABILITAR e a 
articulação com a Unidade de ND 
do Serviço de Pediatria do CHBV, 
no sentido de proporcionar a cada 
criança/jovem um 
desenvolvimento máximo de 
acordo com o potencial; 
 
. Divulgar resultados à comunidade 
de parceiros e patrocinadores 
 

 
 
. Nº de crianças e 
jovens seguidos em 
terapia no HABILITAR; 
 
. Resultados obtidos 
com as intervenções 
proporcionadas: 
   - Satisfação dos pais e 
cuidadores; 
  - Satisfação dos 
professores/ 
educadores; 
   - Progressão medida 
em métricas 
internacionalmente 
consensualizadas; 
 

Considerando que da filosofia do Centro Habilitar faz parte o proporcionar as terapias adequadas e 

necessárias a custo controlado e igual para todos, para garantir a sua sustentabilidade será necessário 



 
contar com mais apoios, como é visível do Orçamento que abaixo apresentamos para o projecto de 

ampliar o Centro Habilitar para o seguimento de 60 crianças e jovens nos próximos dois anos. 

Desde logo, para manter a sua filosofia de base, a APAH vem propor-lhe que, se possível se associe a 

este projecto, contribuindo com um donativo para o viabilizar a curto prazo.  

Tentando garantir a viabilidade do projecto a mais longo prazo, e conhecendo os termos do aviso Nº 

POISE – 39-2018-03, para apresentação de candidaturas de projectos com potencial de impacto na 

inclusão social (neste caso de uma minoria, a dos portadores de PND), no âmbito do programa Portugal 

2020, é também objectivo da APAH corresponder aos objectivos de tal concurso e apresentar o projecto 

do Centro Habilitar a este fundo de financiamento público, e assim viabilizar o Habilitar a um horizonte 

de pelo menos 3 anos. 

 



 
Cumprindo as regras do aviso acima referenciado, que enuncia como objectivos: 

Crf. pág. 4 do aviso nº POISE – 39-2018-03 

A APAH procura investidores sociais que aceitem associar-se a este projecto e aos seus resultados. 

O nível de investimento social necessário para concretizar a submissão da candidatura no Balcão 

Portugal 2020, é de 30% das necessidades líquidas de financiamento do projecto, o que, de acordo com 

o orçamento do Centro Habilitar, para 3 anos, se concretizará em  

 

Viabilizar a possibilidade de concurso ao Programa Portugal 2020 implica, assim, para APAH, angariar 

um conjunto de parceiros que, assumam individualmente, contribuir com um montante determinado, 

para que, no somatório de todos os investidores, se assegurem os montantes acima referidos. 

O convite que lhe deixamos é de se associar à APAH nesta causa, contribuindo com o montante que for 

possível à sua empresa, sob a forma de um donativo, sem associação ao projecto para a candidatura ao 

Portugal 2020, ou, eventualmente no mesmo montante, mas sob a forma de investidor social. 

Formalmente, e nos termos do aviso Nº POISE – 39-2018-03 será necessário que cada investidor social 

subscreva uma “carta de compromisso” com o projecto e que se encontre registado no Balcão 2020. 

Esperamos que este desafio faça sentido no quadro dos valores da sua empresa, e estamos disponíveis 

para reunir, para melhor explicar, para mostrar o projecto. 

Pela APAH                  Aveiro, 14 de Maio de 2018 

 

8.640,00 €

25.920,00 €

20.160,00 €

60.480,00 €em 3 anos

em 1 ano

30% das necessidades líquidas de financiamento

Comparticipação publica (Portugal 2020)

em 3 anos

em 1 ano



 
 

Informação 

Composição dos órgãos sociais da APAH para o triénio 2017/2018/2019 

Mesa da Assembleia-geral 

▪ Presidente: Dulce Seabra 

▪ Vice-presidente: Maria da Luz Granjeia 

▪ Secretário:  Carolina Duarte 

Direção 

▪ Presidente: António Pedro Nunes 

▪ Tesoureiro: Mário Santos 

▪ Vogal: Ana Margarida Simões 

▪ Vogal: Ana Cristina Craveiro 

▪ Vogal: Miguel Branco 

Conselho Fiscal 

▪ Presidente: Maria Fátima Carvalho 

▪ Vogal: Ana Margarida Mafra 

▪ Vogal: Ângela Cardoso 
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