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“Quem nada conhece, nada ama. 

Quem nada pode fazer, nada compreende 
Quem nada compreende, nada vale. 

Mas quem compreende também ama, observa, vê… 
Quanto maior conhecimento houver inerente numa coisa 

tanto maior o amor… 
Aquele que imagina que todos os frutos 

amadurecem ao mesmo tempo, como as cerejas, 
Nada sabe acerca das uvas.” 

 
Paracelso 
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ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS HABILITAR 
 
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 e dos respetivos 
familiares, educadores, professores e demais envolvidos, com vista à sua 
maior capacitação e efetiva inclusão académica, familiar, profissional e 
social. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
As perturbações do neurodesenvolvimento (PND) constituem um grupo de perturbações com 

repercussão no funcionamento pessoal, social, académico e ocupacional, incluindo 

perturbações em que as limitações são muito específicas de certos domínios e perturbações 

com alcance mais global. Entre os diversos exemplos, encontram-se as Perturbações do Espetro 

do Autismo, o Défice Intelectual, as Perturbações da Linguagem e da Fala, as Perturbações 

Específicas da Aprendizagem, entre outras. Nas Unidades e Centros de Desenvolvimento 

hospitalares, são seguidos crianças e jovens com PND sem outros diagnósticos associados, ou 

com patologia associada a fatores biológicos e sociais de alto risco. Nestas Unidades e Centros, 

esta população é acompanhada por uma equipa multidisciplinar que, após observação e 

avaliação, estabelece um plano de intervenção cujos objetivos visam a máxima capacitação da 

criança e do jovem nos seus diversos contextos. É esta intervenção personalizada, e realizada 

enquanto se revelar necessário, que faz a diferença para uma maior inclusão ou menor exclusão 

das crianças acompanhadas. Contudo, é ao nível desta intervenção terapêutica específica que a 

escassez de recursos públicos introduz, neste processo de habilitação das crianças, uma 

importante fragilidade. Não existe, no sistema público, uma rede de intervenção que funcione 

como uma extensão dos serviços hospitalares, que com estes se articule em permanência. 

Atualmente, e até aos 6 anos, a maioria das crianças é referenciada para o Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce (SNIPI), cuja filosofia assenta maioritariamente na capacitação da família. 

A partir dos 3 anos, todas as crianças podem ser referenciadas para a Educação Especial, estando 

o acompanhamento muito dependente dos recursos humanos existentes nos agrupamentos 

escolares. A intervenção terapêutica específica (Terapia da Fala, Psicologia, Reabilitação 

Psicomotora, Terapia Ocupacional, etc.) não constitui objeto do SNIPI nem da Educação Especial. 

Tratando-se de ferramentas essenciais na inclusão pretendida da criança e futuro jovem e 

cidadão, se não forem precocemente implementadas, terão menor potencial (re)habilitador. No 

sistema atual, as crianças e jovens apenas podem beneficiar de intervenção/terapia nas áreas 

deficitárias através do recurso a entidades privadas ou a centros de recursos integrados, estes 

com recursos humanos limitados e apenas destinados a crianças em idade escolar (limitando, à 

partida, a precocidade da intervenção). Assim, este sistema atual não garante que todos, sem 
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exceção, possam beneficiar das terapias adequadas no momento necessário. Existem, assim, 

indivíduos eventualmente limitados na sua inclusão futura. 

 

A articulação entre equipas hospitalares, entidades cujo plano terapêutico tem continuidade e 

a comunidade educativa é uma prioridade. Rotinas e histórias acumuladas de experiências de 

relativa exclusão em meio escolar constituem um acervo limitador da capacitação futura nas 

histórias pessoais destas crianças e suas famílias. Esta articulação, se realizada de forma 

organizada e periódica, e não apenas em SOS, é geradora de elevado valor acrescentado, 

tornando toda a intervenção mais sustentável e auspiciosa para o futuro das crianças e jovens. 

Em patologia crónica, só se concebe um trabalho de qualidade com uma boa articulação entre 

todos os intervenientes. Não há apenas que intervir para incluir, há que zelar pela 

sustentabilidade (para que os ganhos conseguidos em etapas anteriores não se percam) e pela 

rigorosa adequação da intervenção. 

 

A realidade descrita é transversal às várias regiões do país e Aveiro não constitui exceção, pelo 

que, em 2015, teve início em Aveiro um projeto de criação de um Centro Comunitário de 

Desenvolvimento Infantil e Juvenil, o HABILITAR, resultante de uma parceria entre a Santa Casa 

da Misericórdia de Aveiro (SCMA), o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) e a Universidade 

de Aveiro (UA). 

O Centro Comunitário de Desenvolvimento Infantil e Juvenil HABILITAR surgiu, então, como uma 

forma de dar uma resposta integrada à população com PND seguida no CHBV. A atividade 

assistencial teve início em agosto de 2016, após a contratação de uma equipa técnica específica, 

dirigida, em regime pro bono, por uma Pediatra do Neurodesenvolvimento do CHBV. Toda a 

intervenção terapêutica era semanalmente revista e a articulação entre família, técnicos e 

comunidade educativa constituíam um dos pilares de atuação. Sendo um centro concebido para 

dar resposta a uma população seguida em meio hospitalar, a gratuitidade constituiu, desde o 

início, uma prioridade, sendo que a sustentabilidade económica estaria dependente de fundos 

públicos que pudessem surgir. Maioritariamente a SCMA, mas também o prémio BPI Capacitar 

(no valor de 50 000 euros) e, posteriormente, o apelo à comparticipação das famílias, 

permitiram que este centro funcionasse entre agosto de 2016 e fevereiro de 2018. Durante este 

período, foram acompanhadas cerca de 50 crianças. A qualidade da intervenção repercutiu-se 

na evolução clínica (difícil de medir com objetividade) e na sensação de pertença a uma equipa 
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que várias famílias deixaram clara nos testemunhos que prestaram quando a descontinuação 

deste trabalho se afigurou como uma realidade muito provável (cf. anexo IX). 

 

O HABILITAR demonstrou que este modelo fazia sentido e que era necessário. Permitiu perceber 

que, colmatando necessidades terapêuticas, estava também a acolher as famílias, a dar-lhes um 

lugar. Provou que é necessário dar ferramentas a todos os que se cruzam no percurso das 

crianças e jovens com deficiência e que a procura e difusão do conhecimento científico é um 

aliado indispensável (um ciclo virtuoso de mais conhecimento – mais organização social – mais 

inclusão – mais cidadania). 

 

A falta de recursos de intervenção específica com as crianças e jovens, a dificuldade na 

articulação entre os vários agentes dessa intervenção (profissionais de saúde, terapeutas 

específicos, profissionais da educação e famílias), a ausência de formação específica e a 

existência de uma sociedade local pouco conhecedora desta problemática, constituíram os 

principais motivos desta iniciativa. Se o modelo funcionou e se a problemática se tornou ainda 

mais clara para quem se aproximou, é evidente que o conceito HABILITAR não se pode extinguir.  

 

As necessidades não se esgotam na intervenção terapêutica específica; desde a perceção da 

existência de uma patologia até à orientação na idade adulta, as famílias das crianças e jovens 

com deficiência confrontam-se diariamente com dificuldades intermináveis, algumas inerentes 

à patologia específica, outras resultantes de um meio envolvente com poucos recursos. A 

sensação de impotência e de incompreensão multiplicam a dimensão de um problema que é, 

desde o início, tão significativo e são evidentes os desânimos emergentes do difícil contacto com 

uma sociedade local tão pouco desperta para os pormenores e subtilezas envolvidos. 

 

A vontade de perpetuar o conceito HABILITAR esteve na origem da criação da ASSOCIAÇÃO PAIS 

E AMIGOS HABILITAR. 
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“Habilitar, tornar hábil ou apto, preparar. 
Escolha-se o significado e, qualquer que ele seja, toma-nos a mão e faz-nos parte dele. 
Somos nós, então, quem torna hábil, quem olha e vê o apto, quem transforma, quem dá 
esperança. E elas vêm. As crianças. Sem que muitas o saibam, trazem os sonhos para lhes 
darem forma e pedem-nos a habilidade que ainda não têm. Vêm morar connosco. 
E é ver o habilitar ter o sentido de habitar. 
Habi(li)tar, morar, ser presente, povoar, estar dentro. 
E, quando o lugar se mete a caminho e se oferece para ser casa, as paredes, os telhados, os 
chãos deixam-se pintar pelos afetos, pelas ilusões boas e é então, só então, que se fixam firmes 
para receberem, dentro, os habitantes. E eles chegam. Meninos e meninas. Trazem as 
fragilidades que mostram à entrada, e esperam pelos grandes, pelo abraço deles, pela mão 
que os puxa para dentro. Pela mão que habilita. 
E ouvem falar de Dignidade. Igualdade. Felicidade. 
E acreditam. Não sabem que acreditam. Nem sabem, muitos, o que é acreditar. Mas não 
importa. Habitam apenas. E, habitar é ser feliz. 
Não sabem também, muitos, o que é ser feliz. 
Mas são. 
Se nós quisermos.” 
 

Álvaro Laborinho Lúcio 

Patrono da APAH 
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A ASSOCIAÇÃO 
 

A ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS HABILITAR (APAH) foi constituída formalmente em abril de 2017. 
Entre os sócios fundadores, encontram-se pais, amigos e profissionais de saúde ligados à 
deficiência. A estes, vão-se juntando outros que partilham com os primeiros diversas 
preocupações e objetivos concretos. 
 
Ciente do percurso do Centro HABILITAR e das múltiplas necessidades inerentes à inclusão da 
população com deficiência, esta Associação elegeu como objetivo máximo habilitar, dar 
ferramentas à população com PND e a todos os que se cruzam no seu percurso. 
 
 
Assim, a APAH pretende: 
  
 

 proporcionar a troca de experiências entre famílias, através da promoção de momentos 

de encontro e partilha; 

 promover a articulação com outras Associações já constituídas a nível regional e 

nacional, multiplicando, dessa forma, recursos e conhecimento; 

 aumentar a formação dos diversos intervenientes, promovendo ações de formação 

geral e específica: 

o formação e fortalecimento das famílias, dotando-as de estratégias/ferramentas 

que as tornem mais capazes; 

o formação dos profissionais de educação (educadores, professores, assistentes 

operacionais), desde a educação pré-escolar; 

o sensibilização da Comunidade local, no sentido de a tornar corresponsável na 

defesa do ideal da inclusão (da criança, do jovem e do adulto); 

 permitir a intervenção terapêutica específica, apoiando o Centro HABILITAR, pensada à 

medida, de acordo com o princípio de que, nestas patologias, “cada caso é um caso” e 

de que a intervenção só é eficaz se os intervenientes articularem entre si, sendo que os 

intervenientes não constituem apenas os profissionais de cada área específica, mas 

todos os que funcionam como coterapeutas (pais e restantes familiares, educadores, 

professores, entre outros); 

 envolvimento na difusão do conhecimento científico relacionado com a temática das 

PND em todas as suas vertentes. 
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O envolvimento da Comunidade num projeto com este formato, totalmente inovador, sem fins 

lucrativos, movido pela filosofia de HABILITAR todos os que se cruzam no caminho desta 

população, é considerado urgente e particularmente enriquecedor para a nossa região. A APAH, 

pelo seu posicionamento social e independência, constitui uma entidade privilegiada para 

conhecer a população com PND e identificar principais carências, dificuldades e entropias entre 

as instituições que a acolhem. 

Assim, o objetivo é lutar por uma Comunidade inclusiva, um país inclusivo, uma região de Aveiro 

inclusiva, uma cidade de Aveiro inclusiva. E não é apenas por se tratar de um ideal humanista, é 

também por se perspetivar como um modo de estar mais inteligente, produtivo e enriquecedor 

da comunidade e de cada instituição. Ao promover a inclusão da população com PND, espera-se 

que toda a sociedade possa também vir a beneficiar do contributo destes cidadãos e das suas 

famílias.   A população com PND não pode ser coartada nos seus direitos sociais de cidadania, 

nem os restantes cidadãos podem prescindir do contributo desta população. 

Para muitas das crianças e jovens, existirão tantas mais oportunidades de cidadania e de 

participação com valor, quanto maior for a intervenção terapêutica e a capacitação das famílias, 

das escolas, das empresas; estas intervenção e capacitação devem ser apropriadas a cada caso 

e ter lugar no exato momento em que o seu percurso individual de desenvolvimento o exigir. 

 

 

A singularidade da APAH 

 
A APAH, ao conciliar os pontos de vista da Pediatria do Neurodesenvolvimento, da Saúde 

Pública, dos técnicos especializados, dos pais e de instituições com funções bem definidas no 

âmbito do Estado Social (Saúde, Educação, Investigação), tem um perfil singular. Movida pela 

filosofia de habilitar todos os que se cruzam com esta população, é dotada de uma reunião 

atípica de vontades e capacidades que lhe permitem, à partida, fazer um retrato mais completo 

das falhas da comunidade (restrita e alargada) e do leque de possibilidades a trabalhar.  
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Parceiros  

Sem prejuízo de, futuramente, se mostrar pertinente a identificação de outros, os potenciais 

parceiros já identificados pela APAH são:   

 Comunidade educativa; 

 Centro Hospitalar Baixo Vouga; 

 Santa Casa da Misericórdia de Aveiro; 

 Universidade de Aveiro; 

 Administração Regional de Saúde do Centro/Agrupamento de Centros de Saúde do 

Baixo Vouga; 

 Autarquias locais; 

 Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; 

 Agentes empresariais sensíveis à responsabilidade social; 

 Administração Central (Direção Geral de Saúde, Direção Geral da Segurança Social, 

Direção Geral da Administração Escolar);  

 Associações sem fins lucrativos com objetivos comuns/complementares. 

 

Para além das potenciais parcerias identificadas, a APAH mantém já, como uma realidade 

integrada (cf. anexo X): 

 uma parceria com a U-Dream, primeira Empresa Júnior Social do país, nascida na 

Faculdade de Economia do Porto, 

 uma parceria com a Delegação de Aveiro da Cruz Vermelha Portuguesa, 

 uma parceria com o Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian, 

 uma parceria com a Associação Humanitária Bombeiros Novos de Aveiro, 

 uma parceria com Vougainvest Imobiliária, LDA., 

 uma parceria com a Fabridoce, 

 uma parceria com a MCS – Portugal, 

 uma parceria com a IMPAR, 

 uma parceria com a Tipografia Minerva, 
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 uma parceria com Ilhaplast, 

 uma parceria com o Diário de Aveiro 
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Visão, missão e valores 

 
Visão 
Transformar a região de Aveiro numa “realidade inclusiva”, em que o portador de PND, sua 
família e cuidadores disponham de oportunidades para exercer a sua cidadania, articulando 
todos os intervenientes e reduzindo, efetiva e positivamente, toda a desvantagem associada à 
patologia em causa. 
 
Missão 
Proporcionar a cada criança ou jovem com PND uma habilitação e autonomização máximas, de 
acordo com o seu potencial de partida, minimizando o impacto que este tipo de perturbações 
tem no próprio e na família. 
 
Valores 
DIGNIDADE E INTEGRIDADE: contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos jovens num 
quadro de dignidade e retidão humana, no seio familiar, da escola e da comunidade. 
 
INCLUSÃO: apostar no desenvolvimento e qualificação da escola e de toda a comunidade 
envolvente, incluindo, a seu tempo, o trabalho como instrumento fundamental de realização 
pessoal e de inclusão social.  
 
RESPONSABILIDADE E SOLIDARIEDADE: divulgar e disseminar boas práticas de formação de 
crianças e jovens com PND, reforçando a solidariedade entre cidadãos e organizações, 
comunidades e gerações. 
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Organização interna 

A APAH é uma instituição de direito privado, dotada de personalidade jurídica e sem fins 

lucrativos, que procurará a defesa e promoção dos direitos e interesses das pessoas com 

deficiência e suas famílias. 

Encontra-se registada com o nº. 268/2018, no Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. como 

ONGPD, por despacho de 5 de junho de 2018, e, portanto, detém o estatuto de utilidade pública 

(as ONGPD registadas no INR I.P. adquirem automaticamente a natureza de pessoas coletivas 

de utilidade pública, por força do disposto no artigo 15º. do decreto-Lei 106/2013 de 30 de 

julho). 

Atua preferencialmente em todo o distrito de Aveiro, com sede na Rua Combatentes da Grande 

Guerra, nº. 3, freguesia Glória – Vera Cruz, 3810-087 Aveiro.  

Constitui objeto da Associação a prestação de apoio multidisciplinar, próximo e eficiente a 

crianças e jovens com PND e aos respetivos familiares, educadores, professores e demais 

envolvidos, com vista à sua maior capacitação e efetiva inclusão familiar, profissional e social. 

A Associação, composta por pais e amigos de crianças e jovens com PND, pratica todos os atos 

necessários à realização do seu objeto, designadamente os aptos a prosseguir a igualdade de 

oportunidades, a autonomia, a promoção da dignidade, a participação ativa na vida da 

comunidade e o gozo pleno dos direitos e liberdades. Nos atos necessários à realização do 

objeto, incluem-se, entre outros: 

a.  ações de formação, workshops e seminários, 

b. projetos que visem o bem comum, de moto-próprio ou em colaboração com entidades 

oficiais, com vista a alcançar objetivos de interesse geral, 

c. ações de angariação de fundos, 

d. eventos de cariz humanitário, social, inclusivo e cultural, 

e. publicações e edições. 

 

São órgãos da Associação: A Assembleia Geral e a respetiva Mesa, a Direção e o Conselho Fiscal. 

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de três anos. 
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Procedimentos formais para constituição 

A APAH foi constituída formalmente a 03 de abril de 2017 (cf. anexos I e II).  

A declaração de início de atividade foi apresentada na Autoridade Tributária a 03/05/2017. 

No dia 20/04/2017, reuniram-se os associados fundadores em Assembleia Geral para elegerem 

os membros dos órgãos sociais para o triénio 2017-2019 (cf. anexo IV). 

 

Apresentou candidatura ao Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. com vista a obtenção do 

estatuto de ONGPD, nos termos previstos no DL nº. 106/2013, de 30 de julho, e da Portaria nº. 

7/2014, de 13 de janeiro, dado ter sido constituída com o propósito de defender os direitos e 

interesses legalmente protegidos das pessoas com deficiência, bem como pugnar pela 

participação social dos mesmos, tendo obtido o mesmo por despacho de 5 de junho de 2018 

com o número 268/2018 (cfr. Anexo IX). 
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Composição dos órgãos sociais 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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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A APAH será sustentável enquanto conseguir mobilizar alguns fluxos financeiros, 

nomeadamente quotas dos associados, donativos individuais/corporativos e eventuais projetos 

a que se venha a candidatar. As suas iniciativas/atividades enquadrar-se-ão sempre no são 

princípio de equilíbrio financeiro, da transparência e da prestação atempada de contas e do 

cumprimento de todas as obrigações legais e fiscais. 

O apoio solicitado ao Município de Aveiro, designadamente, a cedência do imóvel sito na Rua 

de Espinho, nº. 15-17, 3810-110 Bairro de Santiago – Aveiro, será aplicado para estabilizar o 

local de funcionamento e sede da APAH e, consequentemente, apoiar a atividade regular da 

APAH. 

O financiamento provém da quota mensal de € 60,00 €/criança e não beneficia de subsídios 

públicos, que não seja o de um apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) a 

um estágio de inserção para pessoas com deficiência. Para além de que todos os fundos 

necessários para as despesas não cobertas são provenientes do mecenato individual e 

empresarial (entidades empresariais privadas), alguns dos quais plurianuais, cruciais para a 

sustentabilidade financeira das atividades da associação. 

Em anexo (cfr. Anexos X, XI e XII)  
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LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO PARA 2018/2019 

 
1. Atividades principais e estratégias de melhoria da APAH 
 
Para dar cumprimento aos seus objetivos e melhorar a vida e a experiência de crianças e jovens 
portadores de PND e das suas famílias e cuidadores, a APAH pretende, em 2018 e 2019, 
desenvolver um conjunto de iniciativas centradas nos diversos âmbitos de vida desta população 
(comunidade escolar, entidades eventualmente empregadoras de jovens adultos, estruturas de 
apoio a famílias e cuidadores, oportunidades para desenvolver talentos). No centro da atividade 
da APAH, estará também assegurar a continuidade do Centro Habilitar, mantendo a filosofia que 
lhe deu origem, a um custo controlado para as famílias. Desta forma, o Plano de Atividades para 
2018/2019 contempla um conjunto de medidas tendentes a garantir esta sustentabilidade, que, 
não se verificando, pode significar o fim desta componente da atividade da APAH. 
Mas a APAH não se esgota na tentativa de garantir a sustentabilidade do HABILITAR, uma vez 
que a habilitação e inclusão pretendidas exigem condições na comunidade. Assim, será 
necessário criá-las, apoiá-las quando já existem e selecionar os contextos mais relevantes para 
atuar.  
Um contexto óbvio para a atuação da APAH é a comunidade escolar, pois a incidência de casos 
de insucesso escolar e de bullying nesta população é, reconhecidamente, superior à da 
população geral. Se nos colocarmos do lado da comunidade escolar, há que pensar nos fatores 
que podem acarretar uma motivação adicional para esta causa, e é isso que nos propomos fazer 
no projeto que mais à frente descrevemos. 
Sabendo-se que, felizmente, as crianças crescem e que, ultrapassadas as dificuldades de 
integração na comunidade escolar, outras se colocam aos jovens adultos, o apelo para atuar no 
contexto da inserção no mundo ativo é muito forte para a APAH. Neste âmbito, pretendemos 
atuar como facilitadores, apoiando os jovens e famílias e ampliando a voz desta população junto 
dos potenciais empregadores (empresas, instituições da região), com todas as ferramentas que 
a sociedade já disponibiliza e outras que seja possível criar. 
Uma família onde exista uma criança com uma patologia crónica é uma família exposta a stress 
e a um nível de fadiga acrescidos. Também no contexto familiar, a atuação da APAH fará sentido, 
sendo um objetivo relevante a mobilização de alguns atores comunitários para a possibilidade 
de proporcionar às famílias e cuidadores destas crianças oportunidades de descanso. 
Em todas as iniciativas que prevê concretizar, a APAH insistirá na necessidade de proporcionar 
formação específica (a professores, funcionários das escolas, serviços de Recursos Humanos de 
empresas e instituições, pais e cuidadores), pois saber mais é condição para fazer melhor.  
Tendo em conta que, para congregar vontades e conseguir cumprir este Plano de Atividades, a 
APAH necessitará de uma circunstância favorável ao nível da comunidade, tudo fará para induzir 
tal circunstância, divulgando a própria APAH, a causa que esta defende (habilitação e inclusão 
da população com PND) e as mais-valias de que toda a comunidade pode usufruir se integrar, 
incluir e habilitar estas crianças e jovens.  
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2 – Análise SWOT da APAH 
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 A experiência do Habilitar uniu em torno da APAH um conjunto de pais 
empenhados e de parceiros institucionais que permitem à APAH 
assumir-se como um player na causa da inclusão e habilitação da 
população com PND, em Aveiro; 

 Motivação dos pais e amigos para colaborar nas iniciativas da APAH – um 
importante ativo da Associação; 

 Experiência dos pais e amigos, que abrange diversos escalões etários de 
crianças e jovens com PND, e que permite estruturar iniciativas dirigidas a 
diferentes momentos da vida desta população; 

 Diversidade de formações, profissões presentes no conjunto de pais e 
amigos, que expande o potencial para agregar mais amigos e parceiros; 

 Experiência do Patrono da APAH na causa da inclusão de crianças e jovens; 

Po
nt
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 A APAH está ainda a dar os primeiros passos e, apesar de agregar 
vontades, necessita de fortalecer a sua estrutura (colaboradores 
permanentes, fonte de receita garantida para realizar as iniciativas a que 
se propõe); 

 Ausência de instalações próprias (a APAH funciona no Habilitar, cedido 
pela SCMA apenas até julho 2018) 

 A situação precária do Habilitar impõe que muita da energia e recursos da 
APAH sejam mobilizados para assegurar a sua continuidade 
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 Incapacidade em angariar mais amigos e parceiros e concomitante 

incapacidade em concretizar iniciativas; 
 Momento em que as associações, genericamente, gozam de má reputação; 

O
po
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 A reconhecida abertura da UA às instituições da sociedade civil em Aveiro; 
 O perfil da UA no que diz respeito às Tecnologias de Informação e 

Comunicação 
 Lacuna regional ao nível da habilitação da própria comunidade no sentido 

de conhecer o potencial da população com PND e de como maximizar tal 
potencial, que a APAH pode preencher;   

 Estratégia 2020 – smart, inclusive and sustainable, que torna elegível a 
APAH para vários incentivos, atentas as suas características. 
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3 – Projetos a desenvolver  
 
 

Identificação do projeto 
e meta 

Recursos necessários Estratégias de 
concretização 

Indicadores 

    
 
Escolas pela Inclusão 
 
. Caraterização da população 
com PND num dos 
Agrupamentos de Escolas de 
Aveiro: 
    - Incidência 
    - Recursos existentes 
    - Necessidades 
    - Bullying 
 
. Capacitação desse 
Agrupamento de Escolas para 
uma melhor inclusão através 
da formação de docentes, não 
docentes, alunos e pais. 
 
METAS 
. Diagnóstico da situação real e 
aumento da % de identificação 
de casos. 
 
. Abrangência de, pelo menos, 
25% dos profissionais desse 
Agrupamento. 

 
 
 
. Tempo de 
colaborador/associados da 
APAH para agendar 
reuniões; 
. Tempo de técnicos 
especialistas em 
PND/Saúde Pública para 
realizar ações de formação 
nas escolas do 
Agrupamento aderente ao 
projeto; 
 
. Tempo de técnicos 
especialistas em PND para 
avaliar cada um dos casos 
que o agrupamento 
coloque; 
 
. Colaboração com 
professores para realizar, 
nas escolas, atividades de 
esclarecimento e 
diminuição de bullying 
junto dos alunos; 
 
. Tempo de técnicos para 
realizar sessões de 
esclarecimento para 
alunos, com envolvimento 
de jovens voluntários. 
 

 
 
. Reunir com Câmara Municipal 
de Aveiro e Unidade de Saúde 
Pública para apresentar o 
projeto e eleger o 
Agrupamento aderente;  
. Reunir parceiros (Diretores de 
Escolas, Membros de 
Associações de Estudantes, 
Docentes de Educação 
Especial), apresentar a ideia e 
adequar o projeto às condições 
de cada escola; 
. Propor modelo concreto e 
específico de execução do 
projeto a cada escola (que 
sessões de formação, a quem, 
que ações de sensibilização e a 
quem, que disciplinas 
conseguirão integrar este tema 
nos seus planos pedagógicos) 
. Criar rede logística – 
contactos, endereço de email 
comum, etc., para possibilitar a 
concretização dos projetos, 
com a ajuda dos voluntários de 
cada escola; 
. Criar, nas escolas que o 
permitam, uma caixa para 
recolha de sugestões para a 
inclusão da diferença no 
contexto escolar; 
. Criar no Agrupamento 
aderente uma bolsa de 
voluntários (alunos, 
professores, funcionários) que 
se prontifiquem a facilitar a 
execução das tarefas 
associadas a este projeto; 
. Realizar divulgação de boas 
práticas de inclusão (através do 
Conselho Municipal de 
Educação, redes sociais, entre 
outros) 
 
 
 
 
 

 
 
% de população com 
PND identificada 
 
% de casos de 
insucesso escolar na 
população com PND 
 
% de diminuição de 
fenómenos de 
bullying 
 
% de profissionais 
abrangidos 
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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.  

 
 
 

 
 
 
. 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; 
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Identificação do projeto 
e meta 

Recursos necessários Estratégias de 
concretização 

Indicadores 

 
Para os filhos mais 
exigentes, os pais mais 
preparados  
 
Criação de grupos de partilha 
de experiências e 
conhecimentos, dinamizados 
por técnico com perfil 
adequado, para esclarecer 
dúvidas e partilhar progressos 
e insucessos. 
 
Até final de 2019 ter, pelo 
menos, dois grupos em 
funcionamento, que afirmem 
como boa a experiência.  
Os grupos de partilha poderão 
fazer reuniões em instalações 
da APAH e realizar fóruns 
temáticos na Internet, 
preferencialmente geridos por 
técnicos da UA, atentando ao 
perfil de elevado desempenho 
desta instituição na área das 
TIC. 

 
 
 
 
 
. Disponibilidade de 
técnicos para dinamizar 
reuniões de grupos 
temáticos; 
 
 
. Disponibilidade de 
técnicos para gerir Fórum 
online; 
 
. Espaço para reuniões; 
 
. Disponibilidade de 
recursos/materiais de 
apoio (livros, filmes, 
deslocação de 
palestrantes…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. Criar grupos de partilha de 
acordo com as afinidades 
que se mostrem adequadas 
(por tipo de PND, por faixa 
etária); 
 
. Selecionar técnico com 
perfil adequado para 
dinamizar cada um dos 
grupos; 
 
. Dar apoio logístico ao 
funcionamento dos grupos 
(endereços de email, 
agenda, disponibilização de 
materiais de apoio 
necessários). 

 
 
 
 
 
Taxa de satisfação dos 
pais participantes em 
grupos temáticos – pelo 
menos 60% referirem 
como boa a experiência, 
numa escala de mau a 
muito bom. 
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Identificação do projeto 
e meta 

Recursos necessários Estratégias de 
concretização 

Indicadores 

O PIB precisa de mim 
 
Zelar pela valorização do 
contributo que os jovens 
adultos portadores de PND 
podem dar em contexto 
profissional – detetar, pelo 
menos, cinco oportunidades de 
estágios/trabalho nas 
instituições e empresas da 
região de Aveiro, para a 
população com PND, até final 
de 2019, e ajudar no match 
entre as necessidades do 
empregador e as competências 
da população de jovens 
adultos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. Disponibilidade de técnico 
conhecedor de todos os 
aspetos logísticos e 
burocráticos de eventuais 
sistemas de apoio à criação 
de emprego para este tipo 
de população; 
 
. Disponibilidade de técnico 
para conhecer 
competências e 
necessidades da população 
de adultos jovens com PND 
– junto dos médicos, 
psicólogos e terapeutas 
assistentes, etc. 
 
. Disponibilidade do tecido 
empresarial e instituições 
socioculturais da região de 
Aveiro para satisfazer 
algumas necessidades de 
força laboral com recurso a 
jovens adultos com PND 
(disponibilidade para fazer 
alguma discriminação 
positiva, dentro dos 
trâmites legalmente 
previstos, para com a 
população com PND). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. Efetuar diagnóstico de 
capacidades e competências 
da parte da população com 
PND (por entrevistas e 
questionários dirigidos ao 
médico assistente e/ou 
terapeutas), bem como a 
associações congéneres da 
APAH; 
 
. Efetuar pesquisa de 
incentivos e outras 
modalidades legalmente 
previstas; 
 
. Articular com 
empregadores uma troca de 
informação permanente 
para detetar potenciais 
matches perfeitos entre 
população e necessidades de 
empregador. 

  
 
Nº de estágios e postos 
de trabalho 
efetivamente atribuídos 
a jovens adultos com 
PND, com ajuda da 
APAH. 

 



    

24 
Associação Pais e Amigos Habilitar 
www.paishabilitar.pt 
 

  

Identificação do projeto e 
meta 

Recursos necessários Estratégias de 
concretização 

Indicadores 

 
O saber que ocupará lugar 
Criar sinergias com instituições 
dedicadas à Investigação e 
Desenvolvimento (I&D), de modo 
a aumentar o conhecimento 
disponível sobre a população 
com PND na região de Aveiro. A 
instituição óbvia será, em 
primeiro lugar, a Universidade de 
Aveiro (UA), mas outras serão 
convidadas (Instituto Piaget, 
Universidade do Porto, 
Universidade de Coimbra). 
As sinergias a criar englobam a 
dinamização de grupos de 
partilha e fóruns online sobre o 
tema das PND, e a concretização 
de projetos de investigação que 
interessem à APAH, mas também 
à UA e a outras instituições de 
I&D, acrescentando valor à 
abordagem da População com 
PND, ao nível da Saúde 
Comunitária e da Saúde Escolar: 
1. Realizar caracterização 
epidemiológica das PND na área 
de referência do CHBV e do ACES 
Baixo Vouga; 
2. Realizar estudo de base 
populacional para levantamento 
exaustivo e cientificamente 
correto das condições oferecidas, 
na rede escolar de Aveiro, a esta 
população e sua adequação e 
contributo para a inclusão; 
3. Efetuar retrato sociológico da 
população com PND no concelho 
de Aveiro, e listar as lacunas mais 
identificadas pelos interlocutores 
privilegiados que lidam com esta 
população 
4. As TIC e sua mais-valia na 
resolução de problemas da 
população com PND: criar 
ferramentas que simplifiquem a 
vida dos indivíduos com PND e 
seus cuidadores;  criar 
ferramentas que permitam 
maiores níveis de autonomia à 
população com PND. 

 
 
. Tempo de investigadores 
da UA ou outras Instituições 
de I&D que entendam 
associar-se à APAH; 
. Verbas resultantes de 
candidaturas a fundos da 
FCT e da Estratégia Portugal 
2020; 
. Apoio de estruturas 
regionais (Municípios, 
Direções Regionais da 
Educação e da Segurança 
Social), no acesso a 
informação ou outros 
recursos já existentes, bem 
como na divulgação de 
resultados; 
 

 
. Desenhar projetos de 
Estudo; 
 
. Solicitar e formalizar apoio 
de estruturas regionais à 
concretização dos projetos 
de Investigação; 
. Apresentar candidatura dos 
projetos de Investigação à 
FCT, aos apoios do programa 
Portugal 2020 

 
Nº de projetos de 
investigação 
efetivamente 
aprovados e 
implementados; 
Nº de 
recomendações 
concretas extraídas 
dos estudos 
realizados, a 
implementar na 
comunidade; 
Nº de soluções de TIC 
aplicáveis à 
população com PND 
com desenho de 
modelo de 
implementação 
efetuado. 
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Identificação do projeto e 
meta 

Recursos necessários Estratégias de 
concretização 

Indicadores 

 
Incluir no lazer 
 
Permitir a cuidadores de crianças 
e jovens com PND, em que as 
condições da patologia ou do 
entorno familiar tornem a tarefa 
de cuidar particularmente 
absorvente, um período de 
descanso ao cuidador, sem 
descurar a segurança da criança 
ou jovem com PND – criar rede de 
associações cuidadoras e de 
locais de férias associados à 
causa da Inclusão das PND, que 
contribua com facilitação 
logística. 

 
 
 
Locais para cuidado de 
crianças e jovens com PND 
durante férias de 
cuidadores; 
 
Locais para férias de 
cuidadores a preço 
acessível; 
 
Tempo de colaborador da 
APAH para articulação das 
diversas estruturas e das 
famílias; 
 
Colaboração de Serviço 
Social do CHBV. 
 

 
 
 
Disponibilizar aos cuidadores da 
população com PND, 
acompanhada na Consulta de 
Neurodesenvolvimento do 
CHBV, que não disponham de 
outras alternativas para usufruir 
de um período de descanso 
anual nos cuidados prestados; 
 
Criar rede – articular instituições 
já existentes com experiência 
neste tipo de solução 
(APPACDM, Instituições ligadas 
à Igreja Católica, outras 
instituições, hotéis, agências de 
viagens, Inatel, etc.) 
 
 
 

 
 
 
% de casos 
identificados 
como 
necessitados que 
efetivamente 
usufruíram de 
período de 
descanso. 
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PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Como garantir que pensar inclusão de crianças e jovens seja sinónimo de Habilitar e de APAH? 

Como criar notoriedade em Aveiro acerca deste tema, em todos os segmentos da população? 

Como desenvolver a marca Habilitar? Como criar a marca APAH? 

1. Comunicar o quê?  
 
O foco da APAH está bem definido, e passa pelo envolvimento da comunidade na alteração e 
melhoria das oportunidades e projetos de vida para uma minoria, ou seja, na inclusão da 
população com PND.  
O nível de bem-estar comunitário será maior, se o ideal da inclusão viver, de forma permanente, 
junto dos diversos atores na comunidade aveirense. 
Existe necessidade da APAH na comunidade aveirense, pois é reconhecida a vantagem de dispor 
de uma entidade dedicada à provedoria informal desta população. Esta entidade (a APAH) será 
capaz de implantar uma rede de parcerias, de modo a que o tema inclusão da população 
portadora de PND esteja presente num elevado número de decisões e resoluções tomadas pelas 
entidades locais. 
Pelo contrário, os níveis de disfunção e de mal-estar na comunidade aumentarão ao excluir esta 
população e as suas necessidades. A disfunção e exclusão deverão ser combatidas de forma 
permanente e sustentável, existindo vantagem em fazê-lo através de uma associação 
organizada e congregadora de vontades de pais e cuidadores, que não dispense o ponto de vista 
técnico, quer da área da Pediatria do Neurodesenvolvimento, quer da Saúde Pública.  
A APAH deverá ter o estatuto de ONGPD para que, inequivocamente, lhe seja associado o 
estatuto de utilidade pública, não lucrativa, facilitador da relação de confiança na comunidade 
que se pretende conquistar. 
 
A identidade das marcas: 
 
O Habilitar é onde está a oportunidade de crescimento e desenvolvimento que a população com 
PND exige.  É O espaço das crianças. 
 
A APAH é o grupo de pessoas que faz viver o HABILITAR. 
É gente normal, de Aveiro. Podia ser eu. 
A APAH lembra-nos o que perdemos por não incluir, em tudo o que é possível, os portadores de 
PND. 
 
2. Manter a APAH, qual o custo?  
Enquanto resposta estruturada a um problema de exclusão bem identificado, a APAH parte do 
voluntarismo dos seus associados. Tal não lhe garante sustentabilidade. Assim, para concretizar 
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os seus projetos, a APAH mobilizará um conjunto de recursos, alguns dos quais com carácter 
permanente, que deverá angariar e canalizar exclusivamente para as atividades diretamente 
relacionadas com a inclusão da população portadora de PND. 
 
3. Comunicar através de que meios?  
 
Considerando que a comunicação da APAH se dirige a todos os segmentos da população, mas 
em particular aos pais e cuidadores de crianças e jovens com PND, à comunidade educativa e à 
comunidade empresarial, haverá que multiplicar os canais de comunicação, a saber: 
 
Institucionais – canais de comunicação das instituições parceiras (sites, newsletters, mailing lists 
para informação sobre eventos, nos limites definidos pela legislação aplicável à proteção de 
dados pessoais); canais institucionais ligados à publicitação de atribuição de fundos 
comunitários ou outros, em resultado da aprovação de candidaturas; canais de comunicação 
das instituições locais (Câmara Municipal, Comunidade Intermunicipal, Associação Empresarial, 
Escolas e Colégios). Site e páginas em redes sociais da APAH. Flyer e brochura de apresentação 
da APAH e do seu Plano de Atividades. 
 
Meios de Comunicação Social – trimestralmente, garantir a realização de entrevista a 
personalidade relacionada com o tema da inclusão de população com PND, em imprensa local 
e regional; mensalmente, garantir notícia, ou testemunho, ou lembrete sobre atividade da APAH 
em imprensa local ou regional. 
 
Estático – placas e letreiros na sede da APAH, mas também em espaços comerciais da cidade de 
Aveiro que aceitem associar-se à divulgação da ideia. 
 
4. Que ferramentas utilizar para divulgar?  
 

. Organizar eventos de divulgação (concertos, concursos nas escolas, sessões de esclarecimento 
sobre temáticas no âmbito da caraterização e da inclusão da população com PND); 

. Premiar personalidade ou instituição distinta na promoção da inclusão da população com PND; 

. Divulgar flyer e documentos de caracterização da APAH em reuniões breves de apresentação a 
parceiros institucionais; 

. Realizar campanhas com slogans e venda de merchandising em momentos específicos;  

. Premiar a melhor ideia de inclusão, proposta através de endereço partilhado com os parceiros 
institucionais. 
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CONCLUSÃO 

A APAH surge como resposta a vários problemas identificados.  
 
Inspirados em Paracelso, que citamos no início desta apresentação, é-nos fácil concluir que nem 
só de cerejas se faz a nossa satisfação em viver. Na verdade, as uvas proporcionam um conjunto 
de experiências inacessíveis aos que apenas saboreiam as cerejas. 
 
É nisso que acreditamos, e como também partilhamos a convicção de que mais compreensão e 
melhor conhecimento conduzem a maior bem-estar... e mais amor..., lançamo-nos nesta 
aventura de nos assumir como pais e amigos de crianças e jovens com Perturbações do 
Neurodesenvolvimento, ou deficiência. 
 
Estamos seguros de que, se todos souberem mais, compreenderão melhor e contribuirão ainda 
mais para incluir, ou habilitar, os que, à partida, se apresentam como mais desabilitados. 
 
É neste progresso, de amadurecimento de uns e outros, cerejas e uvas, que queremos participar, 
certos de que muitos mais quererão. 
 
Depositamos a nossa esperança nesta dinâmica, valendo-nos das ajudas em que cremos poder 
contar. 
 
  



    

29 
Associação Pais e Amigos Habilitar 
www.paishabilitar.pt 
 

  

ANEXOS 
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