
  

APPDA-NORTE 
Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo 

Rua D. Carlos I, 110 . 4430-258 V. N. Gaia . Tel.: 22 7169550 . Fax.: 22 7169559 
 E-mail.: geral@appda-norte.org.pt /  www.appda-norte.org.pt  

NIF: 505 772 280 

1 

RELATÓRIO ATIVIDADES E CONTAS 
APPDA - Norte 2019 

 

1. Apresentação  

A Direção da APPDA – Norte tem que continuar a garantir a prossecução do cumprimento da sua missão principal  

de apoiar, proteger e dar resposta às necessidades das pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo (PEA), 

de todos os grupos etários e suas famílias, promover a defesa da dignidade e dos direitos das pessoas com PEA. 

Em simultâneo tem que manter uma visão estratégica de crescimento, com a criação de serviços e equipamentos 

especializados para apoio e acompanhamento de pessoas com PEA, e ainda incrementar as competências e a 

credibilidade, para se assumir como instituição de referência a nível nacional e internacional.  

Mantem-se o congelamento das atualizações pela Segurança Social das comparticipações do Lar Residencial o que 

continua a contribuir para o aumento do défice já atualmente significativo desta resposta social.  

A continuação da entrada em vigor da revisão das carreiras do acordo coletivo de trabalho e as revisões do salário 

mínimo nacional, sem a existência das prometidas contrapartidas, vai continuar a aumentar os custos com pessoal 

acima da inflação, agravando assim o défice financeiro. 

O arrendamento de uma moradia para substituição do prefabricado continua a pesar negativamente nas contas. 

Para garantir a visibilidade da Associação e das suas várias respostas sociais continuamos a apostar na manutenção 

do sítio da Internet, na rede social Facebook e um blogue.  

A APPDA – Norte continua a colaborar com o programa Gaia Aprende+i da Câmara Municipal de Gaia. 

Continuamos a pedir a todos os associados e colaboradores sugestões para dinamizar e garantir ações que 

permitam a obtenção de fundos e a contenção de custos, sem pôr em causa a qualidade dos serviços prestados. 

Perante a crise só uma resposta concertada e com a colaboração de todos nos permitirá ultrapassar a mesma. 

O défice corrente continua a ser preocupante e o futuro da Associação continua a estar em risco. 

 

2. Recursos Humanos 

A APPDA – Norte tinha em 31 de dezembro 62 trabalhadores com contrato de trabalho, nas mais variadas funções, 

distribuídos pelas diversas respostas sociais e projetos, de forma a responder a todas as solicitações e 

necessidades dos clientes. A estes é necessário acrescentar 2 colaboradores em regime de trabalho independente 

e 1 Contrato de Emprego e Inserção (CEI) 
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3. Atividades das Valências e das Respostas Sociais 

 

3.1. Centro de Estudos e Apoio à Criança e à Família (CEACF) 

O CEACF, criado em 2001, tem continuado a prestar apoio clínico e social à criança em idade de intervenção 

precoce, com perturbações do espectro do autismo, sendo uma unidade especializada articulada com o Sistema 

Nacional de Intervenção precoce, com um acordo com o Instituto de Segurança Social para prestar apoio a 20 

crianças e suas famílias. 

A criação do apoio terapêutico às famílias como complemento e integrada no apoio às crianças. Este projeto já 

havia sido iniciado em anos anteriores e tinha como objetivo a implementação de uma área específica para tal, 

indo de encontro ao projeto aprovado para implementação do CAARPD. 

A implementação de semestres, em detrimento dos trimestres, para diminuir a burocracia, agilizar os processos 

terapêuticos e aumentar a participação das famílias e contextos escolares. Todos estes pontos têm como objetivo, 

uma vez mais, agilizar a implementação do CAARPD. 

Uma maior proximidade e trabalho de equipa com a Assistente Social, como forma de responder às necessidades 

das famílias como um todo, obrigação e missão de um serviço de base social. 

A formação dada aos pais, no início do ano letivo, permitiu que se criasse uma maior aliança terapêutica entre a 

instituição e as famílias, bem como fornecer ferramentas de formação imprescindíveis à realização do nosso 

trabalho. 

O CEACF manteve as vagas comparticipadas (20) completas em todos os semestres. 

A articulação com a ELI-Gaia e ELI-Espinho permanece ativa e estável, mantendo-se uma respeitosa articulação, 

que traduz uma relação de respeito mútuo e reconhecimento do CEACF como recurso específico para crianças com 

PEA e suas famílias do Concelho de Vila Nova de Gaia. 

A abordagem teórico-clínica, com ênfase na abordagem Humanista/Desenvolvimental com objetivo de promover 

competências de Relação e Comunicação, tendo em conta o Perfil Sensorial e Competências Motoras globais, 

atendendo ao nível de funcionamento global em todos os contextos significativos da criança continua a ser, em 

conjunto com as normas gerais de Intervenção Precoce o grande eixo orientador do modelo de intervenção do 

CEACF. 

O CEACF tem parcerias/protocolos com a consulta de desenvolvimento do Centro Hospitalar de VN Gaia/Espinho, 

a Universidade do Minho, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da UP, a Universidade Fernando 

Pessoa, o Instituto Superior da Maia, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto e o Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar. 
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3.2. Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

O CAO é uma resposta social da APPDA – Norte com a missão de promover a qualidade de vida das pessoas com 

PEA com mais de 16 anos. Atualmente o CAO conta com 30 clientes, com idades compreendidas entre os 20 e os 

52 anos. 

Continuou a fazer-se uma aposta na melhoria contínua de serviços tendo sido incentivada a formação dos 

colaboradores. A equipa técnica realizou reuniões de formação com os colaboradores. 

No âmbito da realização de novas atividades de inclusão foram realizadas parcerias com as seguintes entidades: 

FADEUP; Faculdade de Desporto da Universidade do Porto; a parceria com a Câmara Municipal de Gaia foi 

reforçada com o programa GAIAaprende+i na área da música; CerciGaia e APPACDM-Gaia, no âmbito do “Bando 

das Cordas”; Pony Club do Porto; parceria com a empresa BB Douro, em que os nossos utentes usufruem aulas de 

Catamarã adaptada, projeto financiado pela CMG. 

A Direção efetuou uma reunião com as famílias e colaboradores a fim de analisar o funcionamento do CAO.  

As atividades desta Resposta Social têm-se mantido, com realce para a olaria, as caminhadas, a equitação, a 

música, a tecelagem, a cozinha pedagógica, a informática, o Boccia (que passou a ser efetuado no Pavilhão da 

Lavandeira) e a piscina. O projeto “O Bando das Cordas” tornou possível uma maior abertura da Associação à 

comunidade com a realização de vários espetáculos. Dentro da parceria com a Câmara de Vila Nova de Gaia a 

utilização da Piscina e da pista de tartan do Estádio Municipal da Lavandeira foi totalmente gratuita.  

Mantem-se a visibilidade desta resposta social através do sítio da Internet da Associação, do Blogue, da rede social 

“Facebook” onde criamos um perfil somente do CAO  e pelos inúmeros concertos promovidos pelo “Bando das 

Cordas”; Venda de artigos realizados pelos clientes do CAO em várias mostras, no Hall da nossa secretaria e nas 

vendas realizadas na comunidade; Venda de CDs do Projecto “Bando das Cordas”; Participamos ativamente na 

preparação de vários eventos propostos pela Direção, (Chá da Primavera, Venda de Natal, eventos em escolas, etc) 

Em 2019 continuou a ser efetuada a monitorização dos últimos anos, nomeadamente da música, da tecelagem, da 

culinária, olaria e reciclagem do papel.  
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O acompanhamento de utentes a consultas e juntas médicas consome um grande número de recursos em pessoal. 

Atividades Objetivos operacionais Indicadores Meta Avaliação final 

Música 

Aumentar a iniciativa de participar nas atividades 
de música 
 
Desenvolvimento e ampliação da comunicação 
através dos sons 
 
Execução de um instrumento musical 

Aumentar a celeridade de 
resposta ao estímulo 
 
Aumentar o nº de vocalizos 
com intuito de comunicação 
 
Empatia e iniciativa de pegar 
no instrumento 

80% dos clientes respondem ao 
estímulo em menos de 15 min, 
 
85% dos clientes produzem vocalizos 
com valor comunicativo  
 
60% dos clientes têm a iniciativa de 
pegar num instrumento 

Atingido 90% 
 
 
Atingido a 80% 
 
 
Atingido a 70% 

Tecelagem 

Aceitação do espaço físico da tecelagem 
 
Aumentar o tempo de permanência na atividade 
 
 
 
 
 
Participação na produção de peças de tecelagem 

Entra ou não na sala; 
 
Permanência na sala 
 
 
 
 
 
Executar corretamente a 
passagem da navete 
 
Realizar alternância de pedais 
 
Exercer força necessária para 
bater o pente 

Entrar 100% das vezes na sala:  
 
Permanecer o tempo de sessão 90% 
das vezes na sala 
 
Permanecer em atividade 90% das 
sessões 
 
Participação em 85% da produção 

Atingido a 100% 
 
Atingido a 70% 
 
 
Atingido a 70% 
 
 
Atingido a 80% 

Culinária 

Aceitação do espaço físico da cozinha pedagógica 
 
Aumentar o tempo de permanência na atividade 
 
 
Aumentar a autonomia na confeção dos produtos 
 
 
 
Promover a autonomia nas atividades 
relacionadas com a cozinha pedagógica (p.ex.: 
levantar a mesa arrumar o espaço, cortar os 
alimentos) 

Entra ou não na cozinha 
 
Permanência na cozinha 
Permanência na atividade 
 
Preparar de forma mais 
autónoma os produtos para a 
confeção 
 
Cortar de forma mais 
autónoma os alimentos 
 
Por a mesa de forma mais 
autónoma 
 
Arrumar a cozinha de forma 
mais autónoma 

Entrar 100% das vezes na cozinha 
 
Permanecer na cozinha 90% do 
tempo da atividade 
 
Permanecer em atividade, quando 
solicitado, 85% do tempo 
 
 
Participação em 50% da confeção 
 
 
Por a mesa de forma mais autónoma 
100% das vezes 
 
Arrumar a cozinha de forma mais 
autónoma 80% das vezes 

Atingido a 100% 
 
Atingido a 100% 
 
 
Atingido a 100% 
 
 
 
Atingido a 100% 
 
 
Atingido a 100% 
 
 
Atingido a 100% 
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3.3. Lar Residencial 

A resposta social Lar Residencial tem como missão promover a qualidade de vida das pessoas com PEA com mais 

de 16 anos, e suas famílias. Esta valência, com 20 clientes, tem a sua capacidade de resposta esgotada.  

Até ao momento a Direção não conseguiu ter apoio de Profissionais de Saúde que permitissem apoio sem ter que 

retirar os clientes dos seus contextos de referência. Com o envelhecimento é previsível que esta necessidade se 

venha a acentuar. Com frequência os cliente são acompanhados quer a Centros de Saúde quer a Hospitais, em 

saídas complexas e que exigem recursos humanos consideráveis, quer para acompanhar os clientes continuando a 

ser necessário assegurar a continuidade do serviço. 

Durante 2019 realizaram-se reuniões que tiveram como objetivo primário a discussão de aspetos organizacionais. 

O Lar Residencial refletiu, recolheu informação, e identificou quais as alterações a efetuar na constituição dos 

turnos e “desenhou” o esboço do que poderá ser a figura do Responsável pelo Turno. A etapa seguinte será a 

formalização e concretização das alterações. Depois desta primeira etapa de reflexão, o Lar Residencial considera 

que no ano 2020 poderão estar reunidas as condições para a concretização de algumas modificações que poderão 

aperfeiçoar o serviço. 

 O Lar Residencial, em parceria com a resposta social CAO, tem procurado conseguir garantir que haja 

continuidade no trabalho desenvolvido junto da população que partilha, por considerar um requisito fundamental 

para a aquisição e/ou manutenção consistente das competências funcionais, emocionais e sociais dos seus 

utentes. Para tal, o Lar Residencial apresenta uma rotina diária bem estruturada, durante a qual decorrem uma 

variedade de atividades de vida diária onde procura garantir e estimular a participação ativa dos seus clientes. 

Promove de igual modo a participação dos seus clientes em atividades na comunidade. A participação dos clientes 

nas diferentes atividades é sempre ajustada às suas necessidades e potencialidades.  

Além das atividades e saídas habituais de fim-de-semana, durante o período de Julho a Setembro, as Residências 

programaram ainda saídas de dia inteiro com picnic. Como acontece todos os anos, o Lar Residencial participou 

em eventos organizados pela comunidade. Além disso programou e celebrou as seguintes datas: o Carnaval com o 

habitual lanche, a Páscoa com o habitual almoço, o S. João com o habitual arraial e sardinhada, o Natal com a 

habitual ceia de Natal, o Ano Novo e também celebrou aniversários dos seus clientes.  

O Lar Residencial manteve presente o gosto pelo aproveitamento dos espaços verdes das suas instalações, 

sobretudo ao fim de semana, por considerar positivo o convívio ao ar livre.  

O Lar Residencial mantém o preenchimento de registos para monitorizar a maioria das ações realizadas pelos 

clientes e colaboradores. A monitorização é efetuada através de registos de preenchimento fácil e de registos de 

ocorrências. 

O Lar Residencial mantém uma relação de proximidade com as Famílias/Significativos dos clientes no sentido de 

ajustar, sempre que possível, o serviço às necessidades identificadas.  

No ano de 2019, à semelhança dos anos anteriores, procuramos responder e acompanhar todas as reclamações e 

sugestões, formais ou informais, no sentido de melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Lar Residencial. 
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3.4. Grupos para a Autonomia e Socialização em Contexto (GASC) 

O GASC (Grupos para a Autonomia e Socialização em Contexto) é um serviço especialmente vocacionado para o 

desenvolvimento de competências sociais e promoção da independência em crianças e jovens com Perturbação do 

Espectro do Autismo (PEA). A intervenção educativa e terapêutica tem como principal objetivo a promoção da 

autonomia e funcionalidade em diferentes áreas, nomeadamente, comunicação e linguagem, interação e 

socialização, comportamento e regulação emocional, desenvolvimento motor e atividades da vida diária.  

O ano de 2018/2019 foi mais um ano de mudanças. Foi implementado o projeto de reestruturação do serviço 

elaborado no ano letivo anterior, o que permitiu um aumento considerável do número de clientes a usufruir do 

serviço (passamos de 16 clientes, para 25).  

O GASC contou com 11 novos pedidos de integração no ano de 2018/2019, e praticamente todos eles foram 

integrados com sucesso (com a exceção de dois, por não se terem adaptado ao modo de funcionamento do 

serviço). A Equipa Técnica continuou a fazer um esforço no sentido de promover e divulgar o serviço, 

nomeadamente, com a dinamização diária da página de Facebook e com a entrega de folhetos informativos sobre 

o serviço junto da Comunidade Escolar. Esta divulgação teve um impacto positivo, tendo em conta os vários 

contactos externos com o intuito de conhecer o serviço.  

Tal como nos anos anteriores, foi realizada a Colónia de Férias GASC 2019, sendo o balanço final positivo. De 

salientar que o transporte da Câmara Municipal de Gaia foi reduzido a duas carrinhas de 9 lugares, o que nos 

colocou alguns entraves na gestão de crianças/voluntários. Foi necessário diminuir o número de crianças inscritas 

por semana, assim como, reduzir o número de voluntários.  

Paralelamente ao trabalho realizado em contexto GASC, o serviço continuo o desafio da parceria com a Câmara 

Municipal de Gaia inserido no Programa GAIAaprende+i onde a equipa técnica deu formação nas escolas, 

nomeadamente, a dinamização de Grupos de Discussão para Auxiliares de Ação Direta, que contactam com 

crianças com Perturbação do Espectro do Autismo, nas Escolas do concelho. 

O projeto piloto foi elaborado e testado ainda no decorrer do ano letivo anteior (2017/2018). A recetividade das 

Escolas foi muito boa, sendo que foram feitas sessões em todas as Escolas do Agrupamento de Escolas de 

Valadares (desde o pré-escolar ao secundário). O feedback destes profissionais foi muito positivo, referindo que 

era uma iniciativa que correspondia às suas necessidades e expectativas. Contamos dar continuidade a este 

projeto ao longo do próximo ano (2019/2020).  

Portanto, foi mais um ano com grandes evoluções no serviço, tendo sido reconhecido pelas Famílias o esforço e 

dedicação investidos para que o GASC evoluísse e continuasse a funcionar dentro dos padrões de qualidade 

esperados, dando resposta às suas necessidades.  
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3.5. Centro Local de Intervenção no Desenvolvimento (CLID) 

Foi um serviço criado em 2011 com o intuito de proporcionar a cada vez mais famílias, crianças e jovens com PEA 

um apoio e intervenção terapêutica adequados, de acordo com as suas necessidades idiossincrásicas, numa 

perspetiva de apoio familiar e contextos de vida. Vem responder de forma afirmativa ao crescente número de 

pedidos de apoio que têm vindo a ser efetuados nos últimos anos e à necessidade de diversificação de respostas 

sociais que a APPDA – Norte tem posto ao dispor da comunidade.  

No ano letivo de 2018/19 verificaram-se 10 integrações e o número total de crianças em projeto de intervenção foi 

de 24. A idade mínima no início da intervenção foi de 2 anos e 8 meses e a máxima de 15 anos.  

Durante o seu oitavo ano de funcionamento, o CliD foi capaz de demonstrar um trabalho de rigor e qualidade, 

cumprindo com os objetivos aos quais se destina. Apesar de assistirmos anualmente a saídas de utentes pelos 

mais diversos motivos (ex: alta médica, identificação de outro tipo de necessidades terapêuticas de acordo com 

casos específicos, transição para apoios no serviço CEACF), todos os anos denota-se que o CliD é um serviço 

procurado e digno de encaminhamentos dos mais diversos técnicos da área da saúde e da educação, assim como 

um suporte às restantes valências da instituição, nomeadamente CEACF e GASC, para continuidade de intervenção 

ou complementaridade, tendo neste ano letivo assistido a um crescimento de 43% entre os meses de setembro de 

2018 a junho de 2019. Pudemos, assim, apoiar mais famílias com crianças com alterações desenvolvimentais numa 

faixa etária mais alargada (0 aos 15). Atualmente contando com um técnico em cada área de intervenção, 

psicologia clínica, terapia da fala e terapia ocupacional, o serviço garantiu a estabilidade às Famílias em processo 

de intervenção, revelando ser um serviço especializado cujo trabalho se centra na cooperação entre técnicos em 

equipa multidisciplinar e Famílias numa relação estreita de confiança e colaboração, no sentido de responder às 

necessidades que as mesmas nos sugerem 

 

4. Formação  

Os colaboradores da APPDA-Norte intervieram quer como formandos quer como formadores em várias ações de 

que salientamos: 

 Técnicas e Práticas Clínicas Integração Sensorial e Alimentação; 

 Apresentação de poster em congresso: A importância da CAA na aquisição da linguagem, nas crianças 

com PEA; 

 Formação “Ideação e praxis“; 

 Formação técnica aos pais e Famílias do CEACF; 

 Grupos de Discussão para Auxiliares de Ação Direta, que contactam com crianças com Perturbação do 

Espectro do Autismo, nas Escolas do concelho de Vila Nova de Gaia. 
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5. Outras Atividades  

 Participação no Dia Mundial da Consciencialização do Autismo e na campanha Acendam a Luz Azul (“Light 

It Up Blue”) com a iluminação da Câmara de Gaia, com a participação do Senhor Presidente da Câmara, Prof. 

Doutor Eduardo Vítor Rodrigues e seus vereadores; 

 Seminário “União  para a Inclusão”; 

 Chá da Primavera; 

 Arraial Solidário; 

 Presença na Internet através de uma página e da rede social “Facebook”; 

 Realização de estágios profissionais;  

 Participação na Rede Social; 

 Continuação do projeto “O Bando das Cordas” em parceria com a CERCIGaia e a APPACDM – Gaia, e que 

continua a realizar vários espetáculos públicos; 

 Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em parceria com APPACDM – Gaia e 

CERCIGaia, com o apoio do Município de Gaia; 

 “Venda de Natal Solidária”; 

 Venda de artigos realizados pelos clientes em várias mostras, e na Venda Solidária; 

 Casa da amizade. 

  

6. Contas 

Comparando os resultados de 2019 com exercício anterior verifica-se um agravamento do Resultado Líquido de 

64.549,67 €.  

Os gastos com pessoal tiveram um aumento de cerca de 10,2%, justificado essencialmente pela revisão das 

carreiras e as atualizações salariais. 

A rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” aumentou 8,2%, pelo incremento da atividade e da atualização 

de preços. 

 

6.1. Proposta de aplicação de resultados  

A Direção da APPDA-Norte, propõe que o Resultado Líquido do Período de 2019 no montante de -58.710,93 €, seja 

levado a resultados transitados. 

 

Vila Nova de Gaia, 3 de junho de 2020  

 

A Direção 

 


