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2022 O Ano do Reencontro 
 
 
 

 
 
Chamo-lhe assim, porque este ano, pós-Covid, 

-
nosso computador, mas sim presencialmente, o que faz 
toda a diferença. Concordando, no entanto, que os meios 
tecnológicos nos reúnem mais e vão mais longe. 
 
Apesar de ter sido um ano instável, principalmente a nível 
financeiro, foi um ano com uma forte representação 
institucional, por parte da APSA, em vários cenários. 
 
Na Educação

foi 
apresentado em vários pontos do País, na Nova SBE de 
Carcavelos e em Évora, onde participámos. Colaborámos 

onde estiveram vários atores ligados a diversos contextos 
da nossa sociedade, promovido pela Stone Soup e 

enquanto elemento dos órgão sociais da FPA, a qual nos 
convidou a participar no podcast sobre Autismo. 
 
Na área da Saúde, representámos a APSA na tomada de 
posse do novo Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. 
Na Fundação Champalimaud, fomos convidados a 
participar num trabalho de investigação sobre as 
características do Espetro do Autismo, virado para o 
desenvolvimento de estudos relacionados com a biologia 
e medicina. Fomos convidados especiais na apresentação 
do trabalho da aluna Leonor Zincke, na Faculdade de 
Farmácia, sobre a Ética na formação dos profissionais de 
Saúde. Somos representados na Plataforma Saúde em 
Diálogo pelo nosso diretor executivo António Hilário, o 

Livro Branco das Associações da Plataforma. Somos 
representados no grupo de saúde Mental, da Junta de 

Freguesia de Benfica, pela nossa Psicóloga Sara Maia, 
grupo com grande dinamismo e atividade nesta área. 
 
Na Empregabilidade, o nosso projeto Empregabilidade 
está felizmente em pleno crescimento. No ano de 2022, 
contámos com 21 Empresas Receptivas. Lançámos 
também o novo projeto APSA in WORK, com o qual 
pretendemos apoiar as empresas, de várias formas 
práticas, no sentido de sermos veículo para o 
cumprimento da lei 4/2019. Este projeto está a ser muito 
bem aceite e muito solicitado por novas empresas, que se 
querem juntar a nós. 
 
Voltámos aos nossos Encontros com a Festa de Verão da 
APSA, sempre um momento de grande adesão pelas 
Famílias e Amigos, com a atuação da nossa Banda e 
promoção dos nossos produtos. 
Mas, sem dúvida que o momento alto do ano foi mesmo 
o nosso semi

contou com a presença de vários oradores. Contámos 
com o empenho e profissionalismo da nossa equipa 
técnica, com quem revivemos tempos históricos e tão 
importantes desta nossa APSA. Contámos com a presença 
da Vereadora para os Direitos Humanos e Sociais da 
Camara Municipal de Lisboa Dra. Sofia Athayde, e no 
encerramento tivemos a presença da Ministra do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Dra. Ana 
Mendes Godinho, que levou consigo um documento com 
as nossas Conclusões-Sugestões- Reflexões. 
Foi lançada a leilão uma peça comemorativa dos 18 anos 
da APSA - 
plástica, cuja monitora responsável é Catarina Pinho dos 
Santos. Peça elaborada pelos nossos jovens em parceria 
com a Viúva Lamego. 
 
Deixo um agradecimento ao Departamento de 
Comunicação & Sustentabilidade e a toda a Equipa APSA, 
sem exceção, incluindo a nossa Direção, que sempre 
esteve e está presente e disponível. 
 
Uma palavra final para as Empresas, Amigos, Doadores 
anónimos e Associados que nos confiam os seus filhos, 
que nos fizeram chegar até aqui e nos levaram mais longe. 
 
Pela frente temos mais um ano para continuar a seguir 
com a nossa Missão e para crescer. 
 
Contamos consigo. 
A todos o meu OBRIGADA! 
  
 

Maria da Piedade Ramalho Líbano Monteiro  
Presidente da Direção da APSA



 

 

Identidade e Missão da APSA 
 
 
Foi a 7 de Novembro de 2003 que nasceu a APSA  Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, uma associação 
sem fins lucrativos, registada como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).   
 

Missão 
 Promover o apoio e a integração social das pessoas 

com Síndrome de Asperger, favorecendo as 
condições e capacitando para uma vida autónoma 
e digna. 

 
 

Visão 
 Ter uma sociedade informada e ativa que 

contribua para que as pessoas com Síndrome de 
Asperger tenham igualdade de oportunidades e se 
sintam aceites, respeitadas e realizadas, na sua 
diversidade. 

 
 

Valores e Princípios 
 Dignidade humana. 

 Respeito: acreditar nas capacidades e 
potencialidades do outro. 

 Solidariedade: responsabilidade pelo bem do 
outro. 

 Justiça social: não discriminação, tolerância, 
respeito pela diferença, integração. 

 Compromisso: responsabilidade, iniciativa, 
lealdade à identidade e à organização. 

 Cooperação: espírito de equipa, participação e 
envolvimento de todos, coresponsabilidade, 
desenvolvimento de parcerias. 

 Confiança: criar um ambiente de confiança mútua 
entre nós e todos aqueles que nós apoiamos e que 
nos apoiam. 

 
 
 
 
 
 
 

Política da Qualidade 
A APSA, alicerçada nos seus princípios e valores, 
assume o compromisso de ir ao encontro da satisfação 
das pessoas com Síndrome de Asperger e suas famílias 
através da melhoria contínua dos seus produtos e 
serviços, do controlo dos processos, da formação 
contínua dos seus colaboradores e do compromisso 
da Direção. A concretização da sua política de 
qualidade: 
 

 Desenvolve as suas atividades centradas na Pessoa 
com SA, satisfazendo as suas necessidades, 
gerindo as suas expectativas e promovendo a sua 
qualidade de vida. 

 Promove a participação das pessoas com SA e suas 
famílias em todos os níveis da organização e em 
todas as fases de prestação de serviços e na sua 
inclusão na sociedade. 

 Promove a participação das pessoas com SA e suas 
famílias ao nível organizacional, na prestação de 
serviços e na sua inclusão na sociedade.  

 Assegura a formação contínua dos seus 
colaboradores e promove a sua participação e 
envolvimento. 

 Implementa serviços diversos abrangentes e 
contínuos através de uma equipa multidisciplinar 
e do envolvimento de outros atores sociais, 
promovendo a satisfação das pessoas com SA e 
suas famílias, colaboradores, parceiros e 
comunidade 

 Assenta a sua gestão num conjunto de boas 
práticas, monitoriza e avalia os resultados 
atingidos, promovendo a inovação constante com 
utilização eficiente dos bens e recursos da 
comunidade. 

 Utiliza as parcerias na sua intervenção, com várias 
entidades e em diferentes áreas, com o objetivo de 
melhorar a qualidade e abrangência dos serviços e 
contribuir para uma sociedade mais aberta e 
inclusiva. 

 
 
Para além da Política da Qualidade, foram definidas um conjunto de políticas orientadoras de toda a ação da APSA, 
no sentido de defender e encorajar a defesa da promoção da dignidade da pessoa com SA. Essas políticas 
consubstanciam de forma coerente, abrangente e holística, o compromisso da APSA e dos seus colaboradores, em 
fazer sempre mais e melhor, em promover e defender os direitos das pessoas com SA e suas famílias, em assumir o 
seu envolvimento e participação na vida da associação e na comunidade, bem como contribuir para a promoção de 
uma sociedade mais justa e inclusiva. As políticas definidas são: Qualidade; Ética; Recursos Humanos; Parcerias; 
Empowerment, Participação e Autodeterminação; Comunicação, Marketing e Publicidade; Sustentabilidade. 
 
  



 

 

Dimensão Geográfica 
A APSA enquanto associação sem fins lucrativos, reconhecida 
como IPSS, é constituída pelos Órgãos Sociais (Direção, Mesa da 
Assembleia Geral e Conselho Fiscal), cujos membros são eleitos 
em Assembleia Geral.  
O modelo de organização assenta numa estrutura formal e 
funcional. Existe a Direção da APSA, eleita em Assembleia Geral, 
a quem compete dirigir e coordenar a atividade da Associação. 
A Direção é apoiada no exercício dos seus poderes por uma 
Direção Executiva. 
A APSA tem a sua Sede em Lisboa. 
 
A concretização da missão da APSA tem uma abrangência 
nacional, que se traduz na implementação de projetos e 
atividades em todo o país (continente e ilhas), nomeadamente 
em áreas estratégicas como sejam a sensibilização e a 
divulgação da APSA e da Síndrome de Asperger, bem como a 
capacitação de técnicos de educação e de saúde, de pais e 
famílias, e de outras pessoas que mais de perto lidam com esta 
problemática. A maior preparação e predisposição para o 
mundo digital que se verifica atualmente, estrategicamente 
desafia a um acompanhamento, intervenção e serviços a nível 
nacional. 
 
A partir da Sede funciona o projeto Casa Grande, que levou à 
necessidade da Presidente da Direção assumir o cargo de 
Diretora-Geral, sendo apoiada pelo Diretor Executivo nos 
processos de gestão, e por uma Diretora Técnica que coordena 
a equipa técnica (psicólogas, assistente social, mediadores, 
monitores). Existem ainda departamentos de apoio à gestão, 
como sejam o Departamento de Comunicação e de 
Sustentabilidade, os Serviços Administrativos, Serviços de 
Limpeza e Cozinha. 
 
 

Sistemas de Gestão e Consultorias 
A APSA identifica processos chave, processos de gestão e 
processos de suporte, que se interligam e que se 
consubstanciam em procedimentos e documentos. Em 
maio de 2017, conseguimos a Certificação no Sistema de 
Gestão da Qualidade segundo os princípios EQUASS 
Assurance, com o apoio da Fundação Montepio, da APQ e ainda 
a consultoria da AFID. Em 2021 foi feita uma auditoria externa 
que permitiu a renovação desta certificação. 
 
A APSA conta com apoios em regime pro bono que asseguram 
a consultoria em importantes áreas organizacionais: o Apoio 
Jurídico por parte da PLMJ, Sociedade de Advogados; 
Comunicação e Relações Públicas por parte da Multicom; 
Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras da APSA por 
parte da PwC (PricewaterhouseCoopers & Associados  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda). 
A Contabilidade é assegurada por uma entidade externa, a 
TABIL. 
 
De salientar a existência de um Grupo de Voluntários que 
apoiam áreas profissionais distintas: administrativa, financeira, 
comunicação, angariação de fundos, manutenção, experiências 
vocacionais para os jovens. 
Por outro lado, acolhe estágios curriculares e profissionais, 
capacitando para a SA. 
 
 

Abrangência e Continuidade dos Serviços 
A APSA tem um modelo de intervenção específico, que se 
carateriza por uma abordagem holística e multidisciplinar, 
sendo o Jovem/Adulto que atendemos e a sua família o centro 
de toda a intervenção.   
A abordagem holística é garantida por equipa multidisciplinar e 
pela referência da intervenção ao modelo de Sherlock com 
escalas de avaliação da qualidade de vida. Até 2020, a taxa de 
sucesso do Plano Individual acaba por ser a taxa de sucesso na 
promoção da qualidade de vida dos utentes. A partir da 
implementação do sistema de gestão da qualidade EQUASS 
Assurance, é feita a medição dos índices de qualidade devida 
dos Jovens/Adultos e as melhorias detetadas. Tendo sido 
renovada a certificação em 2021, é de salientar que o 
documento do Plano Individual e de Intervenção sofreram 
melhorias, passando a taxa de sucesso do plano individual e da 
qualidade de vida a ter fórmulas de aferição diferenciadas, 
realçando quantitativamente as dimensões específicas da 
qualidade de vida, do modelo de Sherlock, designadamente, 
Desenvolvimento Pessoal, Bem-estar e Inclusão Social. 
A APSA procura promover e garantir a continuidade dos serviços 
prestados ao Jovem/Adulto através de um leque de serviços 
abrangente e diversificado. A APSA promove o 
acompanhamento do Jovem/Adulto de forma continuada 
apoiando-o no decorrer das várias fases da sua vida e dos seus 
projetos pessoais, bem como da sua família. Este 
acompanhamento é feito pela Técnica Responsável, através de 
reuniões com o Jovem e/ou Família.  
 
Decorrente do processo evolutivo podemos constatar uma 
transição por parte dos Jovens de atividades a tempo inteiro 
(AIC  Atividades de Integração Comunitária) para atividades a 
tempo parcial (AIC de Exterior) fruto dos ganhos das 
competências sociais individuais e da autonomia funcional 
comunitária.  
Ainda decorrente do processo evolutivo do Jovem, através do 
nosso Programa Empregabilidade, promovemos experiências 
tendo em vista a descoberta de vocações profissionais e a 
transição para programas adequados de integração 
socioprofissional. Da análise dos resultados, resulta uma 
tendência crescente do nº de jovens que transitam para o 
Programa Empregabilidade ao longo dos anos, o que reflete 
bem a concretização de uma das missões da Casa Grande, que é 
a inserção dos jovens no mercado de trabalho. 
Um outro indicador, relacionado com a continuidade dos 
serviços, tem a ver com os protocolos estabelecidos com as 
empresas que integram jovens em contexto de trabalho, 
observando uma tendência crescente ao longo dos anos.  
Ainda em relação ao continuum dos serviços da APSA, a 
promoção e garantia da continuidade e abrangência desses 
serviços, é concretizado através: 

 Da mediação técnica em contexto de empregabilidade em 
articulação com os serviços da Casa Grande. 

 Acompanhamento do Jovem/Adulto na sua passagem para 
a Vida Ativa. 

 Da articulação com a comunidade e a família, através do 
CRapsa (Centro de Recursos APSA)  Tempo para Pais, 
Encontros APSA, Escutar e Orientar, Serviço Social e Projeto 
Gaivota. Da análise dos resultados, os serviços promovidos 
pelo CRapsa permitem apoiar e capacitar um nº significativo 
de pessoas, daí resultando a continuidade e abrangência 
dos nossos serviços e a concretização da nossa missão. 
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População-Alvo 
 
 
Podemos afirmar que o principal grupo-alvo de toda a nossa ação e intervenção são as pessoas com Síndrome de 
Asperger e suas famílias. No entanto, pelo papel que podem ter no diagnóstico precoce e na observação de sinais de 
alerta, temos muito presente na nossa ação, nomeadamente de sensibilização e de capacitação os técnicos de 
educação e de saúde. 
 
O projeto Casa Grande destina-se a pessoas com Síndrome de Asperger SA, enquadrada nas perturbações do espetro 
do autismo, com perfis heterogéneos, maiores de 16 anos. Em Portugal existem mais de 40.000 pessoas com SA, na 
maioria rapazes. 
 
 

Características da Síndrome de Asperger 
A Síndrome de Asperger é um problema de desenvolvimento neurocomportamental, de origem genética. As pessoas 
com SA têm dificuldades de comunicação e de interação com os outros, em entender e fazer-se entender; para eles 
o mundo é muitas vezes um local confuso e os comportamentos dos outros são frequentemente vistos como 
estranhos ou mesmo desconcertantes. Entre outras características mais comuns podemos destacar: 
 

 
 
As causas ainda não são totalmente compreendidas, mas pensa-se que incluam um conjunto de fatores 
neurobiológicos que afetam o desenvolvimento cerebral. 
 
Não tem cura, mas quanto mais precocemente se intervir nas áreas das competências sociais, linguagem e autonomia 
funcional, mais favorável será a evolução. 
A SA enquadrada nas perturbações do Espectro do Autismo, nível 1:1 é uma disfunção que afeta a forma como o 
cérebro processa informação, e como tal não tem cura. Crianças com SA tornam-se adultos com SA. No entanto, o 
processo de crescimento natural associado a uma educação adequada e apoio correto ao longo do desenvolvimento 
da criança, do jovem e do adulto, podem tornar a vida muito mais harmoniosa e menos difícil. 
Com tempo, paciência e apoio direcionado, as pessoas com SA podem ser ensinadas a desenvolver as competências 
básicas para a vida do dia-a-dia, inclusive a forma mais adequada de comunicar com as outras pessoas e de reagir em 
determinadas situações. 
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Informação e Capacitação 
 
 

Ações de informação e de capacitação 
Ao longo de 2022 continuámos a assumir como missão prioritária dar a conhecer a Síndrome de Asperger tendo em 
vista melhorar o acolhimento das pessoas com SA, a convivência e a sua integração, bem como contribuir para formar 
e sensibilizar as pessoas que mais de perto contactam e se relacionam com esta problemática. 
 
Para a concretização destes objetivos, foram desenvolvidas diversas iniciativas, nomeadamente: 
 

 Campanha de consignação do IRS: Este foi um ano de mudança. Decidimos colocar os nossos jovens no centro da 
ação e como tal idealizamos uma campanha diferente. A ideia nasceu no seio do DCS e consistiu em demonstrar 
que a ajuda que a APSA dá a estes jovens permite que eles tenham o seu emprego e como tal são também 
contribuintes que podem escolher a APSA como instituição a apoiar. Esta campanha teve o apoio pro bono da 
reconhecida agência criativa Partners, que nos permitiu realizar os spots em vídeo 
(https://youtu.be/ykku0xSXNJU). Contou com a participação dos jovens da Casa Grande, Bruno Mendes e Vitória 
Pereira. Os dois spots foram amplamente divulgados pelos meios digitais da APSA, nos Cinemas NOS e na RTP 
durante um período de tempo acordado. 

 

      
 

 8 sessões de sensibilização através deste projeto Gaivota. Sempre 
trabalhando para a descentralização e a divulgação desta temática. Destas sessões 6 foram presenciais na área da 
grande Lisboa e 2 por via telemática. 

 Criação de mais conteúdos para plataformas digitais da APSA, nomeadamente o impulsionar da nossa presença 
no Instagram 

 Projeto do ateliê de Artes Plásticas que envolveu uma parceria com a Fábrica Viúva Lamego e deu origem à peça 
comemorativa dos 18 anos da APSA. 

 Campanhas de divulgação das atividades da APSA, em parceria com a plataforma Diretório Sector 3 e a Smooth 
FM. 

 Seminário dos 18 anos da APSA em novembro, onde contámos com a presença da Vereadora para os Direitos 
Sociais e Cidadania, a Dra. Sofia Athayde, bem como da Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, 
a Dra. Ana Mendes Godinho. 

 Participação em feiras e eventos, nomeadamente no Mercado de Natal da SIC Esperança, nas instalações do Grupo 
Impresa, bem como no Evento de Natal do escritório de Advogados Sérvulo & Associados. 

 Renovação total do vídeo institucional da APSA  com o excelente apoio e contributo pro bono da empresa de 
audiovisuais Creatina Digital. 

.  

 Realização de contactos com entidades de diversos setores de atividade para angariação de fundos, para 
sensibilização sobre a SA e para o programa empregabilidade. 

 

https://youtu.be/ykku0xSXNJU
https://www.youtube.com/watch?v=ykku0xSXNJU
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Centro de Recursos APSA 
O CRapsa  Centro de Recursos APSA, tem como objetivo dar resposta a 
necessidades sentidas pelos pais e famílias, promovendo uma maior ligação da APSA 
às pessoas com SA e seus familiares. 
Trata-se de um Centro de Recursos para apoio, encaminhamento e intervenção, 
especializado na Síndrome de Asperger, enquadrada nas perturbações do espetro do 
autismo.  
 
Destina-se a crianças, jovens e adultos com SA e seus familiares, bem como à 
comunidade educativa, técnicos de educação e de saúde, e pessoas que lidam e convivem com a problemática. 
 
São de destacar os seguintes programas e atividades: 

 Escutar e Orientar, Projeto Gaivota, Serviço Social, Tempo de Pais, Ciclos de Encontros e Seminários, Apoio Jurídico, 
Encontros APSA, Tradução de Livros. 

 
 
 

Escutar e Orientar 
Em 2022 foram realizadas 17 novas sessões, perfazendo um total de 338 processos. 
Em termos qualitativos, tivemos processos que foram referenciados para candidatura, foram realizados 
encaminhamentos para parceiros clínicos por necessidades/perfis diferentes e integrámos nas nossas atividades 1 
das pessoas.  
Demos suporte a famílias com filhos entre os 7 e os 55 anos de idade, onde apoiámos 42 pessoas. Ao nível da nossa 
abrangência, tivemos solicitações do norte ao sul de Portugal. 
 
 
 

Projeto Gaivota 
Tem por objetivo sensibilizar e divulgar a SA junto das escolas e outras entidades. Durante o ano de 2022, realizámos 
8 sessões de sensibilização, uma das quais numa autarquia; do total, 6 foram presenciais e 2 via Zoom.  
 

Data Localidade Escola / Entidade Organização 
Nº de 

participantes 
19/01/2022 Lisboa Escola Básica Eugénio dos Santos DCS / Escola 6 
11/02/2022 Lumiar Escola Profissional Gustave Eiffel DCS / Escola 83 
18/02/2022 S.M.Agraço Municipio de Sobral de Monte Agraço DCS/ Autarquia 24 
16/03/2022 Lisboa Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves DCS / Escola 14 
27/04/2022 Queijas Colégio Alfa-Beta DCS / Escola 22 

21/10/2022 Olhão 
Associação Pais e Encarregados de Educação - 
Agrupamento Paula Nogueira 

DCS / Escola 44 

29/10/2022 Almada Igreja Paroquial da Sobreda DCS / Escola 21 
08/11/2022 Amadora Escola Seomara Costa Primo DCS / Escola 25 

 
Sempre com uma mensagem na voz dos pais, através da partilha de experiências vividas, facilita-se um espaço de 
diálogo e de entreajuda, permitindo apoiar alunos com SA, a sua integração em contexto escolar e o seu sucesso 
escolar. Este projeto tem um âmbito nacional e contou em 2022 com a disponibilidade voluntária de Piedade Líbano 
Monteiro.  
No final de cada sessão, os participantes responderam a um inquérito de satisfação, permitindo avaliar este projeto. 
Globalmente, no conjunto dos resultados, a avaliação é globalmente muito positiva, quer ao nível dos conteúdos 
abordados e da informação divulgada, quer no impacto dos conhecimentos adquiridos na vida profissional e familiar 
dos beneficiários, quer ainda ao nível do desempenho dos oradores e da metodologia utilizada, tendo sido alcançada 
uma média de 4,33 numa escala de 1 a 5. 
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O gráfico seguinte ilustra a evolução do nº de Gaivotas e do nº de participantes, ao longo dos anos. 
 

 
 
 

Serviço Social 
O ano de 2022, para o Serviço Social da Casa Grande foi mais um 
ano com variadíssimas questões, tanto pelas solicitações 
recebidas pela comunidade como pelas famílias do projeto da 
Casa Grande. Acreditamos face ao tipo de solicitações por parte 
das famílias da Casa Grande, que esta necessidade decorreu muito 
da reabertura dos serviços na comunidade às quais as famílias 
devem recorrer, bem como aos tempos de espera e processos 
pendentes inerentes à pandemia. 
Assim, no ano de 2022 à semelhança do ano transato, o serviço 
social deu resposta a 39 solicitações, no entanto a maior incidência 
foi presencial com 36% e logo a seguir por correio eletrónico com 
33%, menos, com 26% por telefone e somente 5% recorreram ao 
on-line. 
 

Este serviço permitiu dar resposta a solicitações de pessoas externas à Casa 
Grande, com um atendimento individualizado, às famílias e Jovens/Adultos do 
Projeto da Casa Grande e ainda no acompanhamento de novas admissões e do 
processo inerente ao serviço social. 
 
 
Das 39 solicitações realizadas, 18 corresponderam a solicitações das famílias da 
Casa Grande e 21 a pedidos externos à área de Serviço Social. 
 

 
Das 39 solicitações, 
manifestamente o serviço 
mais solicitado foi o apoio ao 
pedido do Atestado Médico 
de Incapacidade Multiusos, 
com 16 solicitações, bem 
como no pedido de 
esclarecimentos sobre os 
procedimentos para 
requerer Apoios Sociais, 
nomeadamente a Prestação 
Social de Inclusão, com 9 
solicitações. 
Os restantes apoios foram 
diversificados pelos diversos 
contextos e necessidades 
apresentadas.  
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Tempo de Pais 
A APSA disponibiliza aos pais, familiares, amigos, professores, entre outros, um tempo gratuito, que visa ajudá-los a 
lidar com questões do dia-a-dia de uma pessoa com a Síndrome de Asperge. Em 2022, tivemos 51 atendimentos, 
oriundos de vários distritos do país, um da Alemanha e outro do Brasil, como ilustra o gráfico seguinte: 
 

      
 
Por outro lado, em relação ao tipo de atendimento, verificou-se 23 atendimentos presenciais, 13 por telefone e 15 
por zoom. De destacar ainda, que em termos de grau de parentesco, 37 dos casos eram mães de uma pessoa com SA, 
8 eram pais e 5 eram pessoas com SA. 
Este serviço está disponível todas as segundas-feiras, entre as 14h30 e as 16h30 e é da responsabilidade de Piedade 
Líbano Monteiro. 
 
 

Apoio Jurídico 
Em parceria com a PLMJ, dá-se apoio especializado no contexto da Síndrome de Asperger, enquadrada nas 
perturbações do espetro do autismo. Em 2022 tivemos duas situações, uma delas relativa ao Maior Acompanhado. 
 
 

Encontros APSA 
Os Encontros APSA são um espaço de partilha de testemunhos entre pais/familiares/amigos/pessoas com Síndrome 
de Asperger e são dinamizadas pelo casal de Associados Cecília e António Noronha. Para participarem as pessoas 
devem fazer uma pré-inscrição; as reuniões só se realizam com um mínimo de 8 inscrições e um máximo de 25 
confirmadas. Em 2022 houve 5 encontros (em fevereiro, abril, junho, setembro e novembro), com a presença de 45 
pessoas de vários pontos do país.  
 
Do atrás exposto, da análise dos resultados, os serviços promovidos pelo CRapsa permitem apoiar e capacitar um nº 
significativo de pessoas, desde a pessoa com SA, às suas famílias e sociedade em geral, daí resultando a continuidade 
e abrangência dos nossos serviços, através de um leque de serviços abrangente e diversificado. 
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Acolhimento de Voluntários e de Estagiários 
 

Alunos da FCUL  
A nossa relação de parceria com a FCUL mantem-se, na perspetiva de integração de alunos para estágios curriculares 
referentes às cadeiras opcionais. No decorrer de 2022, integramos um estagiário que contribuiu, de forma transversal, 
para o ateliê de artes plásticas, manutenção dos espaços verdes e respetiva dinâmica de atividades junto da 
mediação.   
 
 

Escola Superior de Educação (ESE):  
No último trimestre do ano, a APSA realizou mais 1 contrato de estágio com um aluno, estando este a desenvolver 
dinâmicas no ateliê de música com a respetiva monitora. Este tipo de estágios são uma mais-valia para os jovens, uma 
vez que o estagiário terá de desenvolver um plano de atividades junto dos mesmos, promovendo um treino de 
competência social e comunicacional.  
 
 

Protoloco com Ordem dos Psicólogos Portugueses  
De 2019 a 2022, a APSA enquanto entidade capacitada para Orientar estágios de psicologia junto dos Psicólogos 
Juniores através do papel e funções da Direção Técnica, enquanto Orientadora de Estágio, permitiu até à data que 4 
Psicólogas obtivessem a Cédula Profissional da respetiva Ordem.  
Deste modo, em 2021, a APSA/Projeto Casa Grande, integrou nova Psicóloga Júnior para obtenção de Cédula 
Profissional, realizando a sua formação no decorrer de 2022 com bom reconhecimento. De realçar que a profissional 
foi convidada a integrar a equipa técnica na função de mediação.   
 
 
 

Colaboração com estudantes em Trabalhos Científicos 
No ano de 2022, recebemos 9 pedidos de colaboração em investigações. Os investigadores que nos contactaram 
pertencem às instituições seguintes: Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares (ISEIT); 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; Universidade Autónoma de Lisboa; 
Universidade Fernando Pessoa (Porto); ISCTE-IUL; Universidade Lusíada de Lisboa; Faculdade de Motricidade Humana 
e Escola Superior de Educação de Lisboa. 
Após a nossa resposta inicial, com pedido de informação sobre o projeto e o investigador para validarmos a 
pertinência da nossa colaboração no mesmo, 6 dos investigadores não nos enviaram a informação pedida, não tendo 
havido seguimento. Dos restantes 3 pedidos, todos tiveram um parecer positivo de colaboração. No entanto, apenas 
um teve seguimento. Uma das colaborações não prosseguiu, pois, a investigadora do 2º ano de Serviço Social na 
Universidade Lusíada de Lisboa, não pode vir fazer o acompanhamento de observação com a nossa Técnica de 
Serviço Social proposto, nem voltou a contatar com nova data. O segundo estudo que não teve seguimento deveu-
se a não ter havido contato posterior da investigadora para avançar. 
O estudo que avançou com a nossa mediação foi investigação de avaliação da competência motora de 
crianças/adolescentes e adultos jovens em populações atípicas com o objetivo de identificar possíveis fragilidades e 
potencialidades motoras, uma parceria da Faculdade de Motricidade Humana e Escola Superior de Educação de 
Lisboa. No final de 2022 este estudo estava ainda a decorrer. 
Neste ano, foi também recebido o resultado de dois estudos desenvolvidos connosco no ano anterior: Validação da 
Escala de Avaliação de Competências Comunicativas (EACC), no âmbito do Unidade Curricular de Dissertação 
/Projeto/Estágio do Mestrado em Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA); 
Avaliação da perceção do estado de saúde dos familiares cuidadores de crianças e jovens com Perturbação do Espetro 
do Autismo, no contexto do Mestrado Integrado Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 
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Participação em Redes e Plataformas 
De referir a participação de Piedade Líbano Monteiro nas reuniões da Federação Portuguesa do Autismo (FPA), 
como representante da APSA, assumindo também um lugar no Congresso da FPA; bem como, a participação de 
António Hilário David na Plataforma Saúde em Diálogo. 
 
Continuamos a integrar o Grupo da Saúde Mental da Junta de Freguesia de Benfica, através da psicóloga Sara 
Maia. Este grupo desenvolve ações de sensibilização/esclarecimento sobre diferentes temáticas da Saúde Mental. 
Algumas ações já realizadas: 

 
empregabilidade, dependência, violência doméstica. 

 Ações formativas para técnicos: por exemplo, proteção de crianças e jovens em risco. 

 Ações de rua no âmbito do dia da Saúde Mental. 

 Formação a familiares cuidadores de pessoas com doença mental, que culminou com a formação de um GAM 
(grupo de ajuda mútua). 

Alguns pontos que constam do Plano de Ação atual: 

 Otimizar as respostas existentes e desenvolver novas respostas ao nível da saúde mental na freguesia de Benfica: 
atualizar o guia de recursos que dão resposta a nível da Saúde Mental na freguesia de Benfica, tendo por base o 
guia de recursos da Rede Social de Lisboa; divulgar o guia de recursos da Rede Social de Lisboa à população de 
Benfica. 

 Identificar as necessidades de informação sentidas pela população ao nível da Saúde Mental: aplicação de um 
; aplicação de um Questionário com o objetivo 

de identificar as necessidades/interesses da população de Benfica. 
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Intervenção 
 
 
O projeto Casa Grande, promovido pela APSA  Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, destina-se a jovens 
e adultos com Síndrome de Asperger (SA), enquadrada nas perturbações do espetro do autismo, maiores de 16 anos. 
Cada Jovem/Adulto, depois de um processo de avaliação e de acolhimento, é integrado no nosso Programa AIC  
Atividades de Integração Comunitária, que permite aos nossos jovens/adultos treinarem competências específicas 
e funcionais, bem como experiências em contexto social e comunitário, mediadas por técnicos especializados.  
O projeto corresponde a uma resposta social cada vez mais disseminada por múltiplas respostas na comunidade, 
valorizando e tendo sempre como ponto de partida a pessoa e a sua individualidade.  
 
No âmbito da estrutura já conhecida, cada Jovem, uma vez integrado no nosso Programa AIC  Atividades de 
Integração Comunitária, inicia durante um ano, um plano Individual de intervenção, delineado juntamente com o 
jovem e família, a serem valorizadas as necessidades e expectativas promovendo para tal, uma monitorização do 
mesmo a 6 meses.  
As áreas estruturais de intervenção assentam no treino de competências sociais, treino de autonomia funcional e 
comunitária, bem como experiências em contexto social onde são desenvolvidas competências mais específicas quer 
da área do neuro comportamento, quer ao nível da especificidade dos veículos da metacognição, gestão de 
pensamento e funções executivas.  
 
A fim de se dar resposta a dois dos objetivos estratégicos para 2022, quer no âmbito da valorização de talentos e de 
competências das pessoas com SA na transmissão de conhecimento e na integração no mercado de trabalho, quer 
no desenvolvimento e manutenção de parcerias que assegurem a concretização dos Planos Individuais e de 
Intervenção, mantivemos a:  
 

 A parceria da Accenture Portugal (Empresa Receptiva), enquadrado no projeto +Competências via digital, com 5 
pessoas envolvidas. 

 
decorrer do ano, a apresentações/concertos, bem como desenvolveram competências de autodeterminação que 
os levou a uma procura ativa de possíveis contactos e contratos para eventos.  

 
conhecimentos técnicos e desenvolvimento de competências específicas na área das Artes Plásticas, levando 12 
jovens a conhecerem a realidade profissional da empresa viúva Lamego. 

 Ainda no contexto do Ateliê, no último trimestre de 2022, realizou-se uma atividade dirigida à técnica de Ilustração 
analógica e digital contando com o envolvimento de 5 jovens.   

 
 
Na mesma linha de atuação, alargamos a nossa resposta também à diversidade do espetro dentro do seu perfil de 
funcionalidade, na integração de jovens em AIC de Exterior, com os mesmos pressupostos anteriormente descritos, 
mas com a particularidade de não permanecerem no projeto a tempo inteiro, desenvolvendo exclusivamente as áreas 
predefinidas de intervenção, podendo estas serem mais de caracter autorregulador ou, pelo contrário, áreas mais 
especificas e complexas de aprendizagens sociais, componentes de ganhos em diversas literacias, áreas vocacionais 
ligadas a interesses específicos ou, até mesmo, a nível de formação direcionada para uma maior autonomia no 
contexto do acesso ao mundo laboral.  
Assim, aos dias de hoje, o Projeto Casa Grande, já evidencia, um padrão de resposta quanto aos serviços que 
disponibiliza. O ano de 2022 foi um ano de reflexão, restruturação para uma melhoria de diversos indicadores. 
Exigiu um trabalho de avaliação e alteração de procedimentos internos correspondendo ao nosso plano estratégico 
de proporcionar programas e serviços que assegurem um continuum do processo de intervenção, de acordo com a 
individualidade de cada jovem, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e capacitando para uma vida 
autónoma e digna. 
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Programa AIC  Atividades de Integração Comunitária 
As AIC  Atividades de Integração Comunitária da Casa Grande funcionaram de 2ª a 6ª feira, das 10h00 às 17h00, 
tendo sido apoiados 95 Jovens/Adultos: 

 27 dos quais a tempo inteiro, abrangidos pelo Acordo da Segurança Social. 

 58 Jovens a frequentar as atividades de integração comunitária exterior, estando inscritos em algumas das 
diversas atividades disponibilizadas pelo projeto.  

 10 Jovens integrados no Projeto Distancia Zer0, que teve o seu início em janeiro de 2022 e término em dezembro 
de 2022.  

 
As necessidades identificadas pelos Jovens/Adultos e Famílias são: 

 Ter novas experiências (desenvolver atividades e descobrir novas aptidões). 

 Ganhar competências: pessoais, sociais e profissionais. 

 Ganhar autonomia pessoal e comunitária. 

 Ter oportunidade de socializar e conhecer pares com a mesma condição. 

 Identificação de áreas profissionais associadas à sua aptidão. 

 A integração no meio profissional.  
 

Contemplando as 95 pessoas apoiadas pelo projeto Casa Grande, mantivemos em lista de espera 14 candidatos para 
tempo inteiro, conseguindo dar resposta a 7 deles e 27 em lista de espera para AIC de Exterior, dando resposta a 13 
deles. 
 
As atividades de Integração Comunitária continuam a ser suportadas pelos Planos Individuais implementados através 
da nossa equipa técnica e em plena parceria com a família. O projeto Casa Grande manteve em 2022 as diversas áreas 
de intervenção já referenciadas: 
 

 Treino de competências Sociais, sessões de intervenção individuais 

 Treino de Autonomia Funcional e Comunitária 

 Literacia Financeira 

 Literacia Digital 

 Formação para o Emprego 

 Oficina do Emprego 

 Oficina das Descobertas, atividade em grupo 

 Competências Sociais em Grupo 

 Atividades Laborais Internas (ALI) 

 Ateliê de Artes Plásticas 

 Ateliê de Música    

 Ateliê de Costura  

 Ateliê de Informática 

 Inglês  Esta atividade esteve a ser dinamizada on-line até setembro, deixando a nossa voluntária de fazer parte 
do projeto a partir dessa data, gerando o término da atividade. Cada vez mais promovemos a capacitação destas 
áreas para a comunidade.  

 Apsa Cooking  Cada vez mais trabalhamos a autonomia e a capacitação dos jovens para a sua independência. 
Esta atividade foi palco de uma abrangência de novos objetivos no início de 2021, o que levou ao aumento do 
número de horas da atividade, contudo pela autonomização e capacitação dos jovens em 2022 reformulou-se a 
atividade passando a existir 3 por semana.  

 Ateliê de Jardinagem e Horticultura  O trabalho centrado no voluntariado foi dinamizado com a introdução de 
um novo elemento de mediação, junto dos jovens, potenciando o Plano Individual em concordância com os 
interesses e necessidades dos jovens.   

 
Ilustramos em seguida o funcionamento de alguns ateliês, bem como atividades de autonomia funcional 
comunitária. 
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Ateliê de Informática 

    
 

Ateliê de Música 

    
 

Ateliê de Jardinagem e Horticultura 

    

 
 

Ateliê de Expressão Plástica 

   

 
 
 
 

Ateliê de Costura 

    
 

Oficina das Descobertas 

    
 

Visita à Exposição Art Nouveau 

    
 

Visita ao Museu de Arte Antiga 

    
 

Visita à Fábrica Viúva Lamego 
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Visita ao Museu Júlio Pomar 

    
 

 
 

Visita ao Maat 

 
 

 
 

Workshop Hama Beads 

 
 

 
 

Workshop ilustração 

 
 

 

 
 
Para além do treino de competências sociais, o Programa AIC também promove a autonomia funcional, fundamental 
para que os Jovens/Adultos façam a transição para experiências em contexto laboral. Este Programa desenvolve-se 
no sentido de proporcionar experiências a estes jovens de práticas do dia-a-dia, complementadas com o treino 
comportamental, facilitadoras de ganhos de autonomia em contextos sociocomunitários e de promoção de 
socialização e de inclusão. Sempre enquadrado no Plano Individual, o processo de intervenção dos Jovens/Adultos 
integra atividades de autonomia funcional pessoal  nomeadamente, gerir os seus bens pessoais (chaves, carteira), 
usar telemóvel, realizar tarefas diárias, etc.  e de autonomia funcional comunitária  nomeadamente, usar 
funcionalmente os transportes públicos, ir ao Multibanco, ir ao supermercado, ir aos correios, entrar em serviços e 
solicitar informações, atravessar ruas, gerir as filas de espera. Deste modo, é possível promover as autonomias 
primárias e secundárias dos Jovens/Adultos, bem como as suas competências, através da realização de tarefas de 
interesse pessoal e comunitário. 
 
Com este treino comportamental feito de modo transversal a uma diversidade de contextos sociocomunitários, 
através de uma intervenção individualizada, valorizando e potenciando o processo evolutivo do jovem/adulto, 
permite ganhos de autonomia funcional comunitária. 
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APSA Cooking 

    
 

Autonomia Funcional Comunitária 
Ida ao Supermercado para compra de lanche diário 

 

       
 

Ida aos CTT  envio de correio 
Entrega da correspondência, pagamento e verificação do troco 

       

 
 
Dentro de um conjunto de atividades específicas e/ou vocacionais através de workshops ou sessões desenvolvidas 
por profissionais que pretendem trabalhar com a nossa população e, de alguma maneira, no decorrer de 2022 
mantivemos a parceria:   
 

  A atividade mantém-se em pareceria com a Câmara Municipal de Lisboa gerida pela nossa 
mediação, em ambiente comunitário trabalhando autonomia para os transportes, gestão pessoal e integração 
comunitária (ginásio clube português). Durante o ano mantivemos 2 grupos de perfis distintos. 

 
Ao nível da intervenção, com a possibilidade de se retomar as atividades no 
presencial conseguimos não só ganhos da agilidade motora, bem como na 
funcionalidade e aquisição de autonomia nos transportes, com a necessidade de 
deslocação dos jovens para o ginásio. Estas autonomias promoverão também um 
aumento, pelos contextos desafiadores, ao nível da interação social e tomadas de 
decisão. 
 

 Ateliê de Teatro, uma parceria com o Teatro Papa-Léguas que sustentadamente nos acompanhou nesta fase 
pandémica mantendo o trabalho coeso junto da equipa e jovens por meios telemáticos.  

    
 

 Parceria com UNISBEN, através de inclusão e parceria com a atividade Musical, estando 1 jovem integrado no 
grupo do coro.  
 

 Literacia Financeira  Atividade desenvolvida com elementos da equipa técnica.  
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 Projeto Rádio  Uma parceria com a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, em que os Jovens da Casa 
Grande participaram através de um programa semanal da Rádio Amparo, com o lançamento da rúbrica a 29 de 
junho. 

 
No âmbito da estrutura e dinâmica de intervenção, definido para cada jovem, são também integradas nos seus planos 
individuais as seguintes atividades: 
 

 Atividades Laborais Internas (ALI): têm como objetivo a promoção da autonomia geral e possível treino de 
competências vocacionais e laborais em ambiente protegido da Casa Grande através de áreas laborais a serem 
desenvolvidas para a APSA, bem como para entidades parceiras exteriores. Cada vez mais estamos a desenvolver 
uma rede de parceiros, promovendo conteúdos e contextos exteriores para os jovens desenvolverem estas 
atividades. 

          
Montagem  

 

 Formação para o Emprego (FE): atividade destinada aos jovens que estão em fase de preparação para 
integrarem, no seu plano individual, experiências profissionais em empresas. Nesta formação, são trabalhadas 
competências pessoais e sociais no âmbito de um guião de procura de emprego, comtemplando uma diversidade 
de etapas desde o conhecimento pessoal, à elaboração do CV, passando pelas simulações de entrevistas.  
Ao longo de várias sessões, pretende-se gradualmente consciencializar o Jovem/Adulto para a necessidade de 
reflexão do seu projeto de vida, autoavaliando-se sobre o que sabe fazer e as suas competências, além de ter 
noção das aptidões necessárias para entrar, saber estar e evoluir no mercado de trabalho, nomeadamente: saber 
comunicar, gerar informação, resolver problemas, gerir o tempo, ser responsável, flexível e trabalhar em equipa. 
Esta atividade leva o Jovem/Adulto a refletir sobre os seus gostos, interesses e aspetos a melhorar. As etapas 
desenvolvidas na Formação para o Emprego encontram-se divididas em dois momentos distintos: 

 Preparação teórica/prática de procura de emprego com simulação de entrevista, realizada por um técnico e 
um Técnico Mediador. 

 Treino de Autonomia Funcional do trajeto, em contexto de Programa de Empregabilidade, realizado pelo 
Jovem/adulto acompanhado pelo Técnico Responsável. 

 
 
Tendo em conta o percurso realizado e a evolução do Jovem/Adulto, assim é integrado no Programa 
Empregabilidade através do qual promovemos a transição para programas adequados de integração 
socioprofissional.  
Graças a este processo dinâmico, foi possível termos 95 jovens a serem apoiados pela Casa Grande, dos quais 42 estão 
enquadrados em modalidades do Programa Empregabilidade, como veremos mais adiante. 
 
 
 

Programa Escola/Comunidade (PEC) 
Maioritariamente o trabalho técnico está centrado na gestão deste compromisso, na capacitação de ferramentas 
sociais e na ligação e trabalho desenvolvido com os docentes, sempre que necessário. Através do projeto Distância 
Zer0, tivemos a oportunidade de dar resposta a solicitações vindas de várias estruturas educativas, tanto de escolas 
secundárias (no âmbito do acompanhamento a jovens integrados em Cursos Técnico Profissionais), como de 
institutos Politécnicos. Por outro lado, conseguimos alcançar o objetivo estratégico relacionado com a abrangência, 
na medida em que conseguimos intervir por meios telemáticos em diversas zonas do Pais: 

 3 Jovens do projeto Distância Zer0 (Coimbra, Leiria, Felgueiras). 

 1 Jovem iniciou contexto académico. 

 4 Jovens mantêm o contexto académico. 

 2 Jovens terminaram com sucesso percurso académico. 

 3 Jovens desenvolveram intervenção com suporte ao contexto académico, através do projeto Distância Zer0.  
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Programa Empregabilidade 
No sentido de contribuir para a autodeterminação e integração profissional das pessoas com Síndrome de Asperger 
(SA), a APSA manteve e angariou parcerias com empresas e instituições público-privadas que permitem a formação 
e experiências em contexto laboral, levando à já habitual integração no mercado de trabalho. 
Como é visível na imagem, o nosso modelo de atuação na relação com as 

laborais, mantém-se e já está consolidado. 
 
Demos continuidade à concretização do Programa Empregabilidade da APSA 
através da nossa mediação técnica especializada, transversal e sistémica a 
todas as fases do processo de integração na empresa, bem como da tríade 
FAMÍLIA-JOVEM-COMUNIDADE. 
 Os fatores críticos de sucesso deste programa pautam-se pelo desenho de 
um perfil individualizado de cada pessoa com SA, que é continuamente 
acompanhado, traduzindo-se numa adequação entre as suas características e 
as necessidades das empresas.  
Esta intervenção é totalmente mediada por técnicas especializadas, 
capacitadas para as características da SA, sendo um grande apoio para a pessoa com SA e para a equipa de 
acolhimento da empresa, facilitando a integração em contexto de trabalho e o sucesso da inclusão. Este 
acompanhamento é transversal em todas as fases, tais como: 

 Processo de recrutamento e seleção. 

 Entrevista. 

 Triagem do ambiente e espaço físico. 

 Trabalho com equipa de acolhimento. 

 Formação e capacitação dos colaboradores das empresas. 
 

pessoas com SA tem como objetivo a sua autodeterminação e autonomia, como tal devem ser igualmente abrangidas 
pelo seu direito à remuneração como todos os outros colaboradores da empresa. 
 
A integração de um jovem no Programa Empregabilidade assenta numa sequência de atividades: 

 Seleção da modalidade de integração profissional e da empresa de acolhimento. 

 Reunião entre direção Técnica da APSA e direção de Recursos Humanos da Empresa de acolhimento. 

 Preparação do Jovem para um processo real de seleção e recrutamento. 

 Participação em contexto real de entrevista de recrutamento. 

 (In)Formação na Empresa de Acolhimento pela APSA sobre as Perturbações do Espectro do Autismo. 

 Seleção de um tutor no local de trabalho que permitirá o acompanhamento nesse contexto e facilitará a 
integração nas equipas de acolhimento das empresas. 

 Integração do Jovem na Empresa e mediação pela técnica mediadora da APSA. 

 Acompanhamento junto da família, empresa e jovem. 
 
De salientar o conceito criado pela APSA de «Empresa Receptiva», uma marca registada 
e que procura valorizar a integração profissional de pessoas com SA. 
De acordo com a vigência da Lei nº 4/2019 que estabelece o sistema de quotas de 
emprego para as pessoas com deficiência, no decorrer de 2022, todo o nosso processo e 
respetivo procedimentos do Programa Empregabilidade, tornou-se recíproco 
essencialmente na fase de contacto, onde tivemos um aumento de solicitações por parte das empresas.  
 
Para o desenvolvimento do Programa Empregabilidade, a APSA contou com 21  

 Abreu Advogados 

 Accenture 

 Banco Alimentar 

 Ciência Viva 

 Critical Software - Specialisterne 

 Diamantino Coelho & Filho 

 El Corte Inglês 

 Ernst & Young  
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 Fujitsu  

 Hospital da Luz 

 Imprensa Nacional  Casa da Moeda 

 Inditex 

 Jerónimo Martins 

 José de Mello Saúde (CUF) 

 Junta de Freguesia de Benfica 

 Padaria Portuguesa 

 PLMJ 

 REN  

 Santander 

 SAP Portugal  

 VilacomVida 
 
 
 

Nº de Jovens por Empresa 
A avaliação é globalmente positiva, quer quanto ao número de jovens integrados em empresas, quer quanto ao nº 

dos 
quais 17 tiveram a sua primeira experiência laboral, em 17  
 

 Abreu Advogado: Em 2022 iniciamos parceria com a Abreu Advogados, tendo integrado um Jovem em estágio 
remunerado, na área da gestão do conhecimento - biblioteca, com funções de digitalização, catalogação de livros 
e edições periódicas. 
 

 Accenture: Em 2022, os 2 Jovens/Adultos que continuaram a ser acompanhados pela APSA, permaneceram a 
trabalhar na empresa com os respetivos contratos de efetividade. 

 

 Banco Alimentar: Em 2022 esta parceria permitiu integrar mais 1 Jovem/Adulto, permanecendo assim 2 Jovens 
em experiência comunitária. 

    
 Ciência Viva/Pavilhão do Conhecimento: O ano de 2022 foi bastante positivo para os Jovens da APSA, pois o 

pavilhão acolheu 2 Jovens para além dos outros 2 que já tinha, em funções de monitor, com a preparação de 
workshops e dinamização de atividades para as exposições do Projeto Doing. 

 

    
 

 Critical Software  Specialisterne: Esta empresa integrou um jovem com contrato a termo certo, na área da 
programação. 

 

 Diamantino Coelho e Filhos Lda.: O ano de 2022 também veio provar que não existem distâncias impossíveis e 
que em termos de mediação em contexto de trabalho, seja a norte ou a sul do pais, tudo é possível. Esta empresa, 
sediada em Tomar, integrou um Jovem da APSA, com contrato a termo certo, nas funções de manutenção. 

 



    

Relatório de Atividades 2022  21 de47 
 

 El Corte Inglês: Em 2022 tivemos 5 jovens integrados em diversas áreas como a restauração, reposição e serviços 
administrativos, 2 com contrato a termo e os restantes 3 com estágios remunerados. 

    
 Hospital da Luz: O Jovem/Adulto efetivo desde 2020 permanece como tal, na área Reposição de Stock de material 

clínico, tendo inclusive tido alta do acompanhamento da APSA. 
 

 Imprensa Nacional  Casa da Moeda: Tornou- se empresa receptiva acolhendo 2 Jovens, um com um contrato 
de estágio profissional e outro com um contrato a termo certo. 

 

 Inditex: Também se tornou uma empresa receptiva em 2022, integrando ao longo do ano 9 Jovens com contrato 
sem termo, nas áreas de reposição, dentro das várias lojas do grupo. 
 

             
 

 Jerónimo Martins: Em 2022, apenas 1 jovem dos 4 integrados deu continuidade ao seu percurso na Jerónimo 
Martins, permanecendo com contrato indeterminado.  
 

 José de Mello Saúde/CUF: O Jovem que integramos em 2021 permaneceu em 2022, com contrato a termo, tendo 
ainda sido possível fazermos a integração de mais 4 Jovens, em áreas como a esterilização, marketing e 
administração de encomendas e compras, todos com contrato de trabalho a termo. 

 
 Junta de Freguesia de Benfica: O Jovem/Adulto a Contrato a Termo Certo em fevereiro de 2020 permaneceu 

vinculado à empresa em 2022, tendo inclusive tido alta do acompanhamento da APSA. 
 

 Padaria Portuguesa: Em 2021 tivemos 1 Jovem, em estágio não remunerado, que terminou no início de 2022. 
No entanto, no 2º semestre, para além deste Jovem que voltou a integrar esta empresa, agora com contrato a 
termo, iniciou-se a integração de 1 Jovem, em estágio não remunerado, dando oportunidades de conciliar 
conhecimentos e de desenvolver aprendizagens. 

 
 PLMJ: Em 2022 a PLMJ permaneceu com a sua parceria, realizando um contrato a termo incerto na área de gestão 

do conhecimento. 
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 Santander Totta: Os 2 Jovens/Adultos efetivos mantiveram os seus postos de trabalho em 2022, na área 
Administrativa. 

 
 Vila com Vida: No início de 2022, um jovem iniciou o seu processo de formação como auxiliar de cozinha, 

permanecendo até aos dias de hoje. 
 
 
Como já referido, para além destas 17 empresas que integraram jovens em 2022, mantemos a parceria com mais 4 
(Ernst & Young, Fujitsu, REN e SAP Portugal) que, neste momento, não têm nenhum jovem integrado, totalizando 21 
Empresas Receptivas . 

 
O gráfico seguinte mostra a distribuição do nº de jovens pelas 17 empresas, tendo sido integrados 42 Jovens/Adultos, 
sendo que dois deles, no mesmo ano tiveram mais do que uma experiência laboral (razão por que a soma dos 
números no gráfico dá 44), sendo que um dos jovens esteve no El Corte Inglês e depois foi para a Inditex e o outro 
esteve na Jerónimo Martins e depois foi para a Inditex. 
 
 

 
 
 

 Nº de Jovens por Modalidades Integração e Tipologia de Funções 
Ao nível das modalidades de integração, o gráfico seguinte ilustra o nº de jovens integrados em 2022. É de sublinhar, 
que 33 dos jovens têm contrato de trabalho (13 a termo certo, 19 sem termo e 1 a Termo Incerto), em 14 das empresas 
parceiras (Accenture, Ciência Viva/Pavilhão do Conhecimento, Critical Software, Diamantino Coelho e Filhos LDA., 
Inditex, Impresa Nacional  Casa da Moeda, Hospital da Luz, José de Melo Saúde  CUF, Jerónimo Martins, Junta de 
Freguesia de Benfica, El Corte Inglês, Padaria Portuguesa, PLMJ e Santander Totta). De esclarecer que o número total 
de jovens quando consideramos o nº de jovens por modalidade (45) é superior ao nº de jovens por empresa (42) na 
medida em que há jovens que, durante 2022, estiveram integrados em mais do que uma modalidade. 
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Um outro indicador de monitorização é a análise da tipologia de funções desempenhadas pelos Jovens com SA: 
 

Empresa Tipologia de Funções 

Abreu Advogados Digitalização e introdução de dados. Arquivamento Digital. 

Accenture 
Análise e produção de Indicadores. 

Gestão informática de Contactos de Dívida e Planos de Pagamento no 
Projeto Galp. 

Banco Alimentar Ajudante de preparação de Boxes 

Ciência Viva/Pavilhão do Conhecimento 
Preparação e manutenção de materiais no Projeto Doing. 

Preparação de workshops e dinamização de atividades como monitor 
nas exposições do Projeto Doing. 

Critical Software - Specialisterne Programação. 

Diamantino Coelho e filhos Lda. Manutenção de máquinas. 

El Corte Inglês 

Introdução de dados no departamento de compras e material. 

Reposição em Loja Supercor. 

Inserção de dados.  

Hospital da Luz Reposição de stocks material clínico. 

Impresa Nacional  Casa da Moeda 

Preparação de documentos. Digitalização dos mesmos e registo de 
dados. 
Lançamento de faturas. Elaboração de notas de crédito e 
atendimento interno. 

Inditex Logística - Repor stock e arrumar produtos no armazém. 

Jerónimo Martins 
Linha de montagem, embalamento sobremesas takeaway. 

Reposição em Loja Pingo Doce. 

José de Mello Saúde/CUF 

Marketing digital. 

Digitalização e arquivo de processos do departamento jurídico 

Reposição em Farmácia. 

Esterilização de material médico. 

Junta de Freguesia de Benfica Limpeza e manutenção de espaços verdes no eucaliptal. 

A Padaria Portuguesa 
Auxiliar de fabrico de pão e/ou produtos de pastelaria 
Técnico Administrativo. 

PLMJ Digitalização de documentos. 

Santander Totta 

Introdução e tratamento de dados, revisão de documentos no 
departamento de Comunicação.  

Introdução e verificação de dados. 

Vila com Vida Auxiliar de cozinha. 

13

1

19

1

5

5
1

Modalidade de Integração

Contrato a Termo Certo

Contrato a Termo Incerto

Contrato Sem Termo

Estágio Não Remunerado

Estágio Remunerado

Experiência Comunitária

Formação
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Analisando a tipologia de funções realizadas pelos Jovens, verifica-se que as funções exercidas pela pessoa com SA, 
são em áreas profissionais cada vez mais diversificadas, demonstrativo de uma plasticidade de atuação, promovido 
pelo treino de competência social individual.  
 
 
 

Capacitação dos Trabalhadores das Empresas 
A integração de um jovem numa empresa tem uma série de etapas e de atividades, sendo uma delas de extrema 
importância que é a sensibilização e capacitação das equipas de acolhimento e trabalhadores das empresas, para as 
características da Síndrome de Asperger, enquadrada nas perturbações do espetro do autismo.  
São objetivos e conteúdos desta capacitação: 

 Dar a conhecer a missão da Casa Grande. 

 Explicar o nosso projeto e Programa Empregabilidade. 

 Sensibilizar para a problemática do autismo. 

 Contribuir para a compreensão do trabalho conjunto entre profissionais (técnicas da APSA), famílias e 
comunidade, no processo de mediação. 

 Apresentar o perfil do jovem em termos de funcionalidade. 

 Papel da técnica mediadora. 

 Gestão da mediação a ser desenvolvida com os interlocutores da Empresa. 

 Modelo e vínculo da experiência laboral. 
No âmbito do processo de integração, há ainda: 

 Levantamento do ambiente físico e dos recursos humanos. 

 Trabalho de parceria com o tutor/responsável da empresa com a mediação, em prol do trabalho a desenvolver 
com o jovem. 

 Apresentação do dossiê de Empregabilidade, com todas as matrizes, de modo a não imputar um trabalho 
adicional à empresa. 

Em 2022 foi possível capacitar 152 trabalhadores das empresas parceiras. 
 
 
 

Consultoria/Mediação à Integração Laboral 
Na sequência da nova Lei n.º 4/2019 de 10 de janeiro, que estabelece o sistema de quotas de emprego para pessoas 
com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, e de acordo com as necessidades de cada 
empresa, a APSA apoiou 7 Jovens ao nível da intervenção em competências sociais. 
Este trabalho de intervenção diferenciou-se da prática habitual uma vez que a técnica apoia o jovem para que seja o 
próprio a realizar a procura ativa de emprego inerente a todas as fases e necessidades que estes processos exigem. 
Falamos de perfis mais funcionais e autodeterminados, muitos dos quais também não desejam, no início, entrar no 
mundo laboral associados à nossa Associação. Aqui a técnica apoia o jovem nas diferentes fases para que o mesmo 
consiga sozinho, realizar toda a gestão processual inerente a uma candidatura laboral. Aquando da sua integração e 
manutenção do posto de trabalho, a técnica desenvolve intervenção ao nível da gestão de pensamento e 
autorregulação do próprio para que este mantenha o equilíbrio necessário às suas funções.  
A consultoria/mediação consiste em que a intervenção da técnica é direta com o próprio, mas indireta com o 
contexto. O jovem sabe que, em caso de necessidade, poderemos sempre ativar junto da empresa, numa vertente 
pontual de enquadramento ou resolução de algo, não estando implícita a manutenção do programa 
empregabilidade APSA. Nesses momentos é que nos identificamos e nos é oportuno dar a conhecer a Associação e o 
seu propósito na comunidade. Muitas vezes, através destes contextos, nasce uma motivação por parte das empresas 
em desejarem abrir portas a mais pessoas com estas necessidades e protocolarem com a APSA. 
De referir que muitos destes jovens apresentam perfis de áreas tecnológicas com capacidades IT- programação, 
estando a desenvolver funções nestas áreas com o nosso suporte indireto quanto ao contexto laboral. As empresas 
acabam por ter conhecimento e contacto com a APSA através das necessidades dos seus colaboradores, ou seja, dos 
jovens que desencadearam junto de nós apoio e intervenção, mas que não chegam à empresa como sendo jovens 
APSA.  
Assim, no decorrer de 2022 enquadrámos a nossa prática de intervenção numa vertente de consultoria/mediação no 
nosso modelo de intervenção.  
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Distância Zer0 
Com a utilização de meios telemáticos e, a partir da experiência adquirida com os jovens da Casa Grande, no decurso 

descentralização da nossa intervenção a nível nacional e internacional, proporcionamos atividades de forma a 
favorecermos a autonomia e a funcionalidade dos jovens/adultos e contribuímos para o aumento do número de 
beneficiários diretos e indiretos em intervenção. Este projeto foi patrocinado pelo nosso parceiro Millenniumbcp, sem 
custos para o beneficiário, com a duração de 1 ano: 
 

 Beneficiários diretos: 10 pessoas com SA numa faixa etária entre os 19 e os 46 anos de idade.  

 Beneficiários indiretos Famílias: 15. 

 Beneficiários indiretos ligados a instituições académicas: 13. 

 Benificiários indiretos Empresas: 2. 

 Abrangência internacional: 1 Brasil. 

 Abrangência nacional: 1Braga, 1Porto, 2 Coimbra, 1Leiria e Peniche, 1Tomar, 1Borba,1 Felgueiras e 1 Algarve. 
 
No final do projeto, podemos verificar que as pessoas desenvolveram competências pessoais e sociais, bem como 
melhoraram a sua capacidade a nível de tomada de decisão. Segundo as famílias, houve uma melhoria na estabilidade 
emocional e um aumento na participação ativa nos diversos contextos.  
Por sua vez, as famílias referiram sentir-se mais apoiadas na compreensão e implementação de estratégias para com 
os seus filhos.  
A nível académico, proveniente da mantida articulação, os professores, coordenadores de cursos e de gabinetes 
pedagógicos, referiram ser crucial todo o trabalho desenvolvido, sendo evidenciado as melhorias dos alunos. De 
referir também, a satisfação por poderem ter acesso a parceiros clínicos que promovam uma maior compreensão 
sobre a patologia e como lidar com a mesma.   
A nível laboral, com 2 dos participantes, a intervenção teve relevância pelo investimento realizado sobre a pessoa 
com SA enquanto colaborador na instituição, potenciando um maior conhecimento das necessidades e perfil do 
mesmo.  
Dos 10 beneficiários, temos 3 que pretendem manter a intervenção no decorrer do próximo ano, independentemente 
de o projeto não ser financiado. 
 
 
 

Avaliação e Síntese Evolutiva  
Dos 27 Jovens/adultos com Plano Individual, 19 tiveram a sua avaliação anual em 2022, tendo 17 deles obtido uma 
taxa de sucesso superior a 60%, e no universo dos 17, uma média anual de 89,47%, na taxa de sucesso. Os 19 jovens 
tiveram uma avaliação semestral, obtendo uma média da taxa de sucesso de 65.91%. Dos restantes jovens, 5 terão a 
sua avaliação anual no ano 2023, 3 transitaram para AIC de Exterior e 3 iniciaram o projeto recentemente não havendo 
à data dados de avaliação.  
  
Foram realizados 48 Planos de Intervenção dos 58 Jovens/Adultos em AIC de Exterior, com uma média anual de 
67,22%. Destes planos, 40 obtiveram uma taxa superior a 60,00%. Por outro lado, 3 destes planos só irão ter a primeira 
avaliação no ano de 2023, sendo que para 5 jovens não foi possível fazer-se uma avaliação durante o ano, por terem 
saído do projeto e 2 dos jovens não têm plano, pois não apresentam perfil para o efeito, contudo conseguem estar 
enquadrados nas áreas vocacionais como meio ocupacional. 
 
A APSA realizou inquéritos de satisfação junto dos Jovens/Adultos, com uma taxa de sucesso de obtenção de 
respostas de 37%, tendo sido enviados um total de 68 inquéritos e foram obtidas 25 respostas.  
O gráfico seguinte ilustra os resultados obtidos, sendo relevante a percentagem de muito  e totalmente 
satisfeito , o que deixa bem espelhado a importância que a ajuda da APSA representa na sua 
vida e na construção do seu caminho futuro. 
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No caso dos Jovens/Adultos, e analisando o gráfico seguinte, verifica-se uma ligeira descida nos índices de satisfação 
em relação ao ano anterior, em todas as questões (Tenho um Plano Individual/Plano de Intervenção adequado, 
Participação no planeamento dos serviços, APSA ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, Sou capacitado para o 
desenvolvimento de competências e autonomia). No entanto, apesar dessa descida, nenhuma pergunta fica abaixo 
dos 4,00 pontos. Assim, a nível global podemos concluir que o nível de satisfação dos Jovens/Adultos da Casa Grande 
é um Bom, o que leva a ser gratificante todo o trabalho e esforço desenvolvido pela equipa. 
 

 
 
A APSA tem realizado inquéritos de satisfação aos Jovens/Adultos no sentido de avaliar o grau de satisfação em 
relação aos seus Direitos (Indicadores: A APSA respeita e garante os meus direitos, A APSA dá-me a conhecer os meus 
direitos e deveres, Sou tratado de igual forma e tenho as mesmas oportunidades do que os outros, A APSA respeita e 
garante a confidencialidade dos meus dados pessoais). Tal como ilustra o gráfico seguinte, verificam-se valores 
semelhantes nos primeiros quatro anos, mas em 2019 há uma subida, que se acentua em 2020, o que revela que tem 
sido crescente o sentimento por parte dos jovens de verem respeitados os seus direitos. Em 2022 verifica-se uma 
ligeira descida, embora em todas as questões os valores são acima dos 4,00. Em conclusão, as metodologias usadas 
para que os Jovens sintam da APSA respeito e garantia dos seus direitos são as corretas, havendo apenas que 
continuar a promover ações que melhorem ainda mais os resultados. 
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A APSA realizou ainda inquéritos de satisfação no sentido de avaliar o grau de satisfação dos Jovens/Adultos, no que 
diz respeito à Participação (Indicadores: Sou envolvido nas atividades, Respeitam as minhas sugestões), tendo-se 
obtido, em uma escala de 0 a 5, os valores indicados no gráfico seguinte, que demonstram que há uma tendência 
crescente, o que revela que é dada a oportunidade para que os Jovens possam participar nas atividades da APSA e 
que as suas sugestões são ouvidas e respeitadas. 
 

 
 
 
A APSA entende por empowerment toda a capacitação dada aos Jovens/Adultos de modo que os mesmos possam 
exercer a sua cidadania ativa e a participação no seu plano de intervenção, na vida da organização e na sociedade 
envolvente. Se tivermos em conta a nossa missão  apoiar os jovens adultos com SA e suas famílias, na construção do 
seu projeto de vida, através de um modelo de intervenção sistémico e baseada na mediação , e de acordo com os 
objetivos de intervenção assumidos perante a nossa população, a empregabilidade é, sem dúvida, o expoente 
máximo da funcionalidade que uma pessoa poderá atingir.  
 
Daí que, os resultados no âmbito do Programa Empregabilidade são um bom indicador do empowerment, 
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evolutivo do Jovem, a integração em contexto de trabalho assume-se como uma etapa importante em termos de 
inserção na vida ativa e de projeto de vida futuro.  
O gráfico seguinte é demonstrativo do nº crescente de jovens em cada ano, o que significa que as metodologias de 
empowerment promovidas pela equipa da APSA têm conseguido capacitar os Jovens para assumirem as suas 
responsabilidades profissionais. 
 

 
 
 
Ainda, para medir o 
ilustra o gráfico seguinte: 
 

 
 
Como podemos observar, ao longo dos anos existe uma tendência crescente de jovens integrados no mercado de 
trabalho com um contrato a termo certo ou termo indeterminado, sendo de destacar o aumento significativo de 2021 
para 2022, ou seja, de 17 para 33 jovens que têm contrato de trabalho (13 a termo certo, 19 sem termo e 1 a termo 
incerto). Estes resultados levam-nos a concluir que o trabalho de capacitação dos jovens para o emprego foi bem-
sucedido, na medida em que evidencia as capacidades e competências dos jovens para o exercício de uma profissão. 
Por outro lado, há cada vez uma maior abertura por parte das empresas para acolher estes jovens, bem como de 
reconhecer o trabalho feito pela APSA ao nível da mediação no acompanhamento à integração laboral, apoiando os 
jovens e as empresas. Em 2022, foi introduzida uma nova pergunta nos questionários de satisfação, A participação 
em experiência laboral foi importante para mim, tendo-se obtido um resultado de 4,16 o que expressa bem a 
importância da integração profissional para os Jovens que frequentam a Casa Grande, indo assim ao encontro de uma 
das necessidades por si sentidas e identificadas. 
 
Daqui resulta uma melhor qualidade de vida dos jovens e, consequentemente, da sua satisfação. Anualmente, através 
dos inquéritos de satisfação realizados aos jovens/adultos, também se consegue aferir a perceção em relação à sua 
Qualidade de Vida, através da pergunta 18. A APSA ajuda-me a ter uma qualidade de vida melhor, tal como ilustra o 
gráfico seguinte. Dos resultados obtidos, resulta uma tendência crescente verificando-se que em 2022 houve uma 
ligeira descida, embora mantendo-se no valor 4,00 conforme ilustra o gráfico seguinte. 
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Durante 2022, a nossa prioridade foi dar continuidade à nossa missão de promover a integração profissional de 

tipologia 
de funções, bem como a oportunidade para mais jovens realizarem experiências em contexto laboral. 
O gráfico seguinte permite fazer uma correlação entre o nº de jovens que transitam para o Programa Empregabilidade 

a Empregabilidade, embora 
nem todas integrem Jovens todos os anos. 
 

 
 
 
Desde 2020 que são colocadas 
Empregabilidade. O gráfico seguinte ilustra a tendência crescente em relação à valorização do Trabalho de mediação 
pela equipa técnica, da Qualidade do trabalho desenvolvido pelos Jovens e se A integração do Jovem/Adulto teve 
impacto positivo na Empresa. 
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Olhando agora para os resultados ao nível do Programa Empregabilidade, verificamos que os objetivos a que nos 
propusemos estão a ser atingidos, como é demonstrado pelos resultados alcançados. 
Mais uma vez se verifica, que a metodologia de intervenção da APSA permite valorizar e potenciar o processo 
evolutivo de cada Jovem, resultando no desenvolvimento de aprendizagens pessoais, sociais e vocacionais, que torna 
possível a oportunidade de experiências em contexto laboral, que culminam em contrato de trabalho. O impacto 
gerado nos Jovens e suas Famílias é muito positivo, na medida em que responde à maior expetativa que têm, ou seja, 
que estes Jovens com SA tenham uma oportunidade de emprego, podendo assim, mostrar as suas capacidades, 
competências e talentos.  
Por outro lado, o impacto que tem nas empresas, nomeadamente nas equipas de acolhimento, é também muito 
positivo, na medida em que se tornam agentes de mudança na abertura e acolhimento destas pessoas em contexto 
de trabalho, para além de resultar muitas vezes em mudanças nas próprias equipas, em termos de relações e de 
motivação. Importa também sublinhar, que as empresas valorizam e consideram fundamental a mediação que é feita 
pelas equipas especializadas da APSA, compostas por técnicas mediadoras, psicólogas e técnicas de reabilitação, que 
avaliam e desenvolvem as competências sociais e a autonomia funcional e todo o processo com o jovem, dando 
formação às empresas e apoio às famílias dos jovens.  
Podemos assim, concluir que este projeto é fundamental para dar resposta ao desemprego entre a população com 
SA, porque potenciam e valorizam as capacidades e competências profissionais das pessoas com SA em contexto de 
trabalho e consequentemente contribuem para uma maior autonomia e vida independente. Em última análise, 
contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com SA, das suas famílias e ajudam a desmistificar e a 
informar sobre as características e especificidades desta Síndrome. 
 
Tudo isto nos faz acreditar que é possível continuar a ter esperança num futuro melhor, em que as pessoas com SA 
tenham uma vida mais inclusiva e digna. 
 
 
 

Família 
Para a APSA a Família é fundamental, daí que toda a nossa ação é feita com o seu envolvimento, colaboração e 
coresponsabilização pela construção do futuro das pessoas com SA. 
Algumas das formas de apoiar as famílias são: 
 

 Atendimento e encaminhamento 

 Escutar & Orientar 

 Tempo de Pais 

 Encontros APSA  

 «Atendimento» via Facebook 

 Resposta rápida a emails de diversas zonas de Portugal e Estrangeiro 

 Atividades de Convívio e de Lazer: em 2022 já foi possível realizar eventos com todas as famílias, 
nomeadamente a Festa de Verão e o Jantar de Natal. 

 
Foram realizados Questionários de Satisfação às Famílias dos Jovens de AIC e de AIC de Exterior, sendo que este ano 
a taxa de respostas situou-se nos 53%, registando um acréscimo de 21% face ao ano de 2021, o que demonstra uma 
maior participação deste grupo-alvo. É com satisfação que lemos esta subida pois demonstra um maior envolvimento 
das famílias para com o projeto Casa Grande e com a APSA. Como podemos ver pelo gráfico seguinte, os níveis de 
totalmente satisfeito e de muito satisfeito perfazem 85%, mais quatro pontos percentuais que em 2021. A 
percentagem de satisfeito desceu para 12% face aos 15% do ano anterior, e a de Pouco Satisfeito desceu para 2% face 
aos 4% do ano passado. 
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Por outro lado, a APSA tem realizado inquéritos de satisfação às Famílias dos Jovens no sentido de avaliar o grau de 
satisfação em relação aos seus Direitos (Indicadores: Respeito e garantia dos seus direitos, Respeito pelas suas 
decisões, Igualdade de oportunidade no atendimento prestado, Confidencialidade dos seus dados pessoais). Tal 
como vemos no gráfico seguinte, em todas as questões observa-se um aumento dos valores em 2022, sendo que 
todas as classificações são iguais ou acima dos 4,50 pontos, o que significa que de um modo geral o resultado é Muito 
Bom. 
 

 
 
 
Uma das formas de avaliar os efeitos e benefícios da intervenção que é feita na Casa Grande, é avaliar a satisfação das 
Famílias com o Plano Individual/Plano de Intervenção. 
Nesse sentido, observa-se no gráfico seguinte uma tendência crescente da satisfação face ao ano anterior, o que nos 
leva a concluir que houve uma melhoria, que se reflete na perceção de que a APSA contribui para a melhoria da 
qualidade de vida dos seus filhos e nos benefícios para a família. Todas as classificações apresentadas ultrapassam o 
nível 4 que é considerado Bom numa escala de 1 a 5. Em 2022, foi introduzida uma nova pergunta nos questionários 
de satisfação, A participação do(a) meu(minha) filho(a) em contexto laboral foi importante para a vida familiar, tendo-
se obtido um resultado de 4,27 o que demonstra bem a importância da integração profissional para as Famílias. 
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Colaboradores 
 
 
Ao longo de 2022, tivemos 21 colaboradores nas mais diversas áreas: Diretora Geral, Diretor Executivo, Responsável 
Departamento de Comunicação e Sustentabilidade, Diretora Técnica, Psicólogas (4), Assistente Social, Técnica 
Superior de Educação Especial e Reabilitação, Técnica de Reabilitação Psicomotora (2), Mediadora (2), Monitor de 
Expressão Plástica, Monitor de Informática, Monitor de Música, Assistente de Direção Executiva (2), Costureira, 
Trabalhadora Auxiliar. 
 
 
A APSA realizou inquéritos de satisfação junto dos Colaboradores, com uma taxa de sucesso de obtenção de respostas 

-se como sendo 
Totalmente Satisfeito e Muito Satisfeito;  
 

    
 
Os gráficos seguintes ilustram a evolução anual de alguns grupos de perguntas: Plano de Desenvolvimento Pessoal, 
Motivação e Participação. 
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Voluntariado 
O voluntariado na APSA continua a ter um lugar importante na vida da nossa Associação, quer no desempenho de 
tarefas a nível do Secretariado, quer no desenvolvimento de projetos e atividades da APSA. Em 2022, contámos com 
voluntários em diversas funções: Inglês, Jardinagem e Horticultura, Logística, Equipa Técnica, Música. 
 
Queremos agradecer a todos que dão o seu tempo e disponibilidade, que dão o que têm e o que são, à concretização 
dos objetivos da APSA. Com o seu empenho, dedicação e profissionalismo, é possível continuarmos com a nossa 
Missão. 
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Sustentabilidade 
 
 

Candidaturas e Campanhas de Angariação 
Gostaríamos de sublinhar o importante apoio de alguns parceiros e financiadores, fruto de candidaturas e de apoios 
a projetos da APSA e Casa Grande, nomeadamente: 
 

 CML  Câmara Municipa
 

 INR   Talentos para um 
Emprego Sustentável  

 Consignação do IRS com o apoio da agência Partners e dos Cinemas NOS. 

 Campanhas de Angariação de Fundos - Donativos de algumas empresas e entidades no âmbito de apoio ao 
Programa Empregabilidade bem como de outros donativos pontuais para a APSA. 

 
Candidaturas Projeto Valor 

RAAML 2022 Construindo Futuros Transformando Vidas  
INR Entre Caminhos  

INR Talentos para um Emprego Sustentável  
INR   

Total   

 
Donativos de Entidades Valor 

Hospital da Luz  
The Belron Ronnie Lubner Charitable  

Banco Santander (Empresa Receptiva)  
Hovione (Empresa Receptiva)  

REN  
Banco Finantia  
Otis Elevadores  

Festa Orange  Doação a favor da APSA 1.961,50  
Campanha SIBS  Ser Solidário MB Way  

Total  
 

Donativos em Género e em Espécie Projeto 
Informa D&B  
Cinemas NOS  

Partners (Agência Criativa) Campanha IRS 
Creatina Digital Filme da APSA 
El Corte Inglês  

 
 
No decorrer deste ano, prosseguimos a estratégia de angariação de fundos desenvolvida 
em 2021, para sustentar o Programa Empregabilidade. Esta estratégia teve como alvo as 
Empresas Receptivas, e foi realizada através de correio eletrónico e de várias reuniões com 
empresas como o El Corte Inglês, a CUF e o Santander. 
 
 
Em 2022, e fruto da experiência e consolidação do Programa Empregabilidade, foi criada 
e desenvolvida a marca APSA in WORK  Soluções integradas para as empresas. Trata-se 
de uma marca registada da APSA, tendo-se iniciado a sua implementação, que se 
caracteriza por 3 packs, com soluções distintas de apoio às Empresas. Trata-se de uma 
nova estratégia de abordagem das empresas, tendo em vista a sustentabilidade da APSA. 
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Associados 
Foi reforçado várias vezes, ao longo do ano, não só o pagamento e recuperação das quotas como a sensibilização 
para novos associados. Deste modo, a 31 de Dezembro de 2022 registámos 274 associados, um número inferior ao 
do ano anterior em virtude de ter havido a decisão em Assembleia Geral da perda da qualidade de associado para os 
associados com dívida anterior a 2018, colocando-se como limite a sua regularização até final do ano 2021.  A taxa de 
quotas em dia no final de 2022 é de cerca de 22%, correspondendo a 60 associados.  

 
Em 2022 foram admitidos 15 novos associados, que realizaram a sua inscrição através do site da APSA e/ou 
presencialmente. O valor recuperado  5 Associados informaram que desistiram. 
 
No final de 2022 o valor total da dívida é de  apurados no ano anterior. Este decréscimo 
da divida resulta em parte da eliminação de associados. Os valores por recuperar, atualmente, encontram-se 
distribuídos da seguinte forma por anos: 

 
Ano 2022 2021 2020 2019 2018 

 19.296 8.805 6.980 3.720 1.780 
Nº Total de Sócios  274 259 259 259 259 
Nº Sócios c/ quota em dia  60 117 151 202 239 
% Sócios c/quota em dia  22% 45% 58% 77% 92% 
% Sócios c/quota em dia (final 2021)  28% 44% 68% 84% 

VAR % (Recuperação) N-1  +17% +14% +12% +8% 
 
 
 

Fontes de Financiamento 
 

 
 
O gráfico seguinte permite verificar a evolução dos valores das diferentes fontes de financiamento ao longo dos anos: 
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Eventos e Participações 
 
 
Ao longo do ano realizaram-se diversos eventos, uns internos, outros externos, com diversas finalidades, 
nomeadamente, sensibilização e divulgação, angariação de fundos e convívio: 
 
 

FEV 
14 | Inauguração da 
exposição de José 
Nascimento  Salão 
Nobre Casa Grande 
 
21 | Visita da Vereadora 
da CML para os Direitos 
Sociais, Cidadania e 
Juventude, Laurinda 
Alves 

 
 

 

 
 

ABR 

07 | Venda Solidária no 
escritório de 
Advogados Sérvulo & 
Associados 
 
13 | Almoço de Páscoa 
da Casa Grande 
 
18 | Inauguração da 
exposição do Hans e 
do Tomás 
 
22 | 

João Ferreira 
 
28 | Participação da 
Piedade no podcast da 
FPDA 

 

MAI 
11 | Receção do prémio 

SIBS/MB WAY 
 
20 | Presença na 
Diversity Talks - NTT 
Data 
 
30 | Filmagem do Filme 
Institucional da APSA 

 
 

JUN 
02 | Receção do Prémio 

 
Nobre Casa da 
Cidadania 

 
 

 
 
08 | Inauguração do 
bebedouro da EPAL na 
Casa Grande 

 
 
25 | Festa de Verão da 
APSA 

 

JUL 
06 | Participação no 15º 
Aniversário da EPIS 
 
07 | Inauguração 

asa 
Grande 
 
07 | Presença em 
evento da Valor T - 
Mitra de Lisboa 
 
18 | Cerimónia do 
Prémio Maria José 
Nogueira Pinto  
 
29 | Almoço de fim de 
ano na Casa Grande 
 
 

SET 
17 | Presença no 

 
 
26 | Presença da 
Piedade no e

 
 
 

OUT 
26 | Cerimónia da 
Tomada de Posse da 
Comissão de 
Moradores de Benfica 
 
27 | Lanche de 
Halloween na Casa 
Grande 
 

NOV 
03 | Workshop 

por 
Catarina Dias 
 
08 | Visita à Casa 
Grande de alunos da 
Escola Seomara Costa 
Primo 

 
 

 

 
11 | Workshop por 
Madalena Matoso 
 
15 | Visita dos jovens à 
Feira de Inverno de 
Benfica 
 
25 | Seminário 18 anos 

Casa Grande, um 
 

 
 

 

DEZ 
06 | Participação no 
Mercado Solidário da 
SIC Esperança 
 
17 | Atuação da 
Band APSA no evento 
de Natal da Empresa 
Kelly Services 

 
 
21 | Participação na 
Festa de Natal do 
Sérvulo & Associados 
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Comunicação 
 
 
O Departamento de Comunicação e Sustentabilidade (DCS) cumpriu globalmente com os objetivos e as metas 
delineados no Plano de Comunicação, Plano de Comunicação Interna e Plano de Marketing. 
 
Em termos de Comunicação interna demos cumprimento à ação de informação interna, com o envio periódico e 
regular de informação aos colaboradores, através do Boletim de Comunicação Interna.  
 

      
 
Nas áreas de Comunicação e Marketing Digital ressalvamos que foi um ano de consolidação do Departamento e 
destacamos algumas áreas que foram desenvolvidas ao longo do ano: 
 

 Reforço dos meios digitais da APSA, nomeadamente a promoção dos serviços via Zoom e outras plataformas. 

 Envio de materiais promocionais sobre o Projeto Gaivota a vários Agrupamentos de Escolas de todo o País por 
meios digitais. 

 A manutenção do APSA Digital (Site, Facebook, Instagram e Youtube) 

 Desenvolvimento e implementação da Campanha IRS com a agência Partners. 

 Continuação da nossa participação na campanha Ser Solidário em parceria com a SIBS  MB Way. 

 Organização e promoção do Seminário dos 18 anos da APSA 

 Implementação da ferramenta Salesforce Non-Profit  Gestão de todos os contactos e oportunidades de uma CRM 
personalizada à medida da APSA.  

 
O DCS destaca as áreas-chave em que focou a sua atividade ao longo do ano de 2021: 
 

 Foco nas Empresas  Programa Empregabilidade  Alargamento da Rede de Empresas Receptivas da APSA para 
27 empresas.  

 Sustentabilidade (Angariação de Fundos)  Criação e desenvolvimento do projeto APSA In Work 

 Registo da Marca APSA In Work 

 Comunicação e Marketing  

 Renovação total do vídeo institucional da APSA  Atualização  Realizada com o excelente apoio totalmente pro 
bono da empresa Creatina Digital 

 APSA Digital e Social Media (Facebook, Instagram e Youtube)  

 Aposta no Omnichannel  diversificação dos canais de divulgação e angariação de fundos. 
 
 

A Equipa 
A Equipa constituída para dinamização deste Departamento teve a responsabilidade de David Gaivoto. Este ano 
tivemos a colaboração da estagiária Cláudia Gualdino, que muito agradecemos o seu contributo. Contámos com o 
apoio externo pro-bono de algumas entidades, nomeadamente da Creatina Digital que nos desenvolveu e 
implementou o vídeo institucional da APSA e apoiou na cobertura do Seminário dos 18 anos da APSA, da Multicom 
que nos assegurou a ligação à comunicação social, bem como o apoio incondicional do Sr. Hélder Machaqueiro para 
a realização de atualizações do foro técnico do BackOffice do nosso site. Ajudas muito válidas no desenvolvimento 
das atividades do DCS. 
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Gostaríamos aqui de realçar a colaboração do DCS com todos os colaboradores e departamentos da APSA, 
destacando a colaboração da e com a Direção Técnica, nomeadamente através de: 
 

 Respostas e esclarecimentos de dúvidas terapêuticas e de intervenção a questões colocadas via Facebook, este 
serviço tem vindo a ser cada vez mais agilizado entre a direção na pessoa da Piedade, departamento de 
Comunicação, secretariado e Direção técnica.  

 Elaboração de artigos técnicos, esclarecedores de informação pertinente para as empresas, escolas e meios de 
comunicação. 

 Revisões científicas de artigos a publicitar pelos meios de comunicação. 

 Entrevistas e filmagens promotoras dos projetos desenvolvidos pela APSA. 

 Construção de guiões de áreas técnicas, de forma a estruturar e apoiar a comunicação gerida pelo departamento, 
sobre a patologia e questões envolventes. 

 Mediação no recrutamento de jovens e famílias para determinadas comunicações, projetos e sua gestão. 

 Disponibilidade para contactos promovidos pelo departamento para agilizar projetos, parcerias e intervenções 
com programa empregabilidade. 

 
A promoção de ações de Assessoria de Imprensa e Relações Públicas de forma a aumentar a notoriedade da APSA, 
a dar a conhecer o trabalho realizado e a promover o conhecimento da SA, foi possível graças ao apoio, em regime 
Pro-bono, da Multicom em conjunto com o DCS, potenciando assim os resultados que se pretendia alcançar. Em 
todos os eventos realizados houve uma preocupação em angariar, segmentar e tratar dos novos contactos das 
pessoas presentes tendo alcançado cerca de 132 novos dados. Continuámos a insistir na atualização dos dados dos 
nossos associados e dos parceiros existentes agora na plataforma e ferramenta Salesforce for Non-Profit. 
 
Foram respondidas 55 dúvidas de utilizadores de Facebook por mensagem privada, algumas delas com a 
colaboração da Presidente da Direção da APSA e da Diretora Técnica da Casa Grande. 
 
 

Meios Digitais da APSA 
Os meios digitais da APSA tiveram e têm uma forte intervenção, seja ao nível estratégico, 
seja ao nível de desenvolvimento e implementação no que diz respeito ao alcance de novos 
e existentes públicos. Este ano apostámos ainda mais nestes meios que nos permitem 
chegar a mais publico que generosamente têm contribuído para aumentar a notoriedade 
da marca APSA a nível nacional e internacional.  
 
 
Público 
Apresentamos de seguida alguns elementos quantitativos que descrevem o perfil dos utilizadores que nos seguem 
no Facebook e no Instagram e que se manteve relativamente ao ano anterior. Na tabela seguinte podemos verificar 
que a maior parte dos nossos utilizadores são Portugueses (86,6% FB e 84,2% Instagram) num universo de 19.053 face 
aos 18.630 seguidores em 2021, maioritariamente de Lisboa e o idioma mais comum é também o Português. O Brasil 
continua a manter-se como segundo país no perfil de seguidores da página de Facebook da APSA. De ressalvar o 
crescimento em termos de seguidores nos meios todos, onde tivemos cerca de 905 novos seguidores.  
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Perfil 
Quanto ao perfil de visitantes do Facebook e Instagram respetivamente podemos continuar a afirmar que o sexo 
que predomina enquanto seguidores da nossa página de Facebook é o sexo feminino com 83,5% em 2022 face aos 
83,1% em 2021, mantendo a maioria, e a grande fatia situa-se na casa dos 35-54 anos. No Instagram temos também 
o público feminino à frente com 81% face aos 78,9% de 2021, no entanto o público masculino decresceu de 21% para 
19% nesta rede social. 
 

  
 
 
Os gráficos seguintes mostram o alcance das páginas do Facebook e Instagram respetivamente. Como se pode 
verificar, o Facebook aumentou o seu alcance em 21,9% face ao ano passado e ainda detém o maior número de 
pessoas alcançadas: 146.805 face às 120.283 pessoas do ano anterior. O Instagram é uma rede em evolução e uma 
tendência geral nos meios sociais, e registou uma subida de 25,7% face ao ano anterior, ainda que o alcance em 
número de pessoas esteja aquém do Facebook este ano registámos mais 5.638 pessoas face às 4.408 do ano passado. 
 

 
 
 
Publicação que obteve mais alcance em 2022: 
Comunicado da APSA referente à notícia sobre o jovem com SA que planeava os ataques à Faculdade de Ciências de 
Lisboa com 73 mil pessoas. Em segundo lugar ficou o texto da Presidente da APSA sobre o que é ser uma Pessoa com 
SA no dia internacional da síndrome de asperger, dia 18 de fevereiro. 
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O gráfico seguinte representa o crescimento em Nº de Seguidores em todos os nossos meios, incluindo o Site. 
Obtivemos um crescimento em todos os nossos meios, o que permitiu alcançar um número de 22.839 seguidores 
face aos 20.050 seguidores do ano anterior, representando um acréscimo de 2.789 seguidores distribuídos por todos 
os nossos meios. 
 

 
 
Apresentamos em seguida os resultados em termos de seguidores e de publicações no APSA Digital em termos de 
todas as redes sociais: 
 

      
De facto, a rede social onde temos maior impacto continua a ser o Facebook. Face aos 18.285 seguidores do final do 
ano anterior (2021), hoje já ultrapassámos a barreira dos 17 e 18.000, atingindo mesmo os 19.054 seguidores, o que 
reflete um crescimento de 769 face ao final de 2021. O Instagram é uma rede que tem vindo a crescer 
significativamente e que pretendemos continuar a apostar. Atualmente estamos com 1842 seguidores, que significa 
um crescimento de 492. 
Como se pode verificar através destes gráficos, o Facebook e o Instagram tiveram um maior número de publicações 
e de seguidores. É sempre importante continuar a apostar forte no Facebook e no Instagram, que está cada vez mais 
inserido nas tendências das redes sociais mais utilizadas em Portugal e no mundo. É notório o crescimento do 
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Instagram não só em termos de rede social mais ativa e de tendência, mas também pelo trabalho que o DCS tem 
vindo a fazer alimentando esta rede diariamente. Já ultrapassámos a barreira dos 1000, pelo que em 2023 desejamos 
chegar aos 2000 seguidores. Foram publicados cerca de 185 conteúdos na página de Facebook da APSA ao longo do 
ano de 2022. 
 
O canal de Youtube no ano de 2022 registou 10 vídeos carregados, com um total de 336 subscritores face aos 213 
do ano anterior, e com 23.125 minutos de visualização e 17.100 visualizações.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITE www.apsa.pt ou www.apsa.org.pt  
O site da APSA foi atualizado no ano de 2022 com uma maior aposta nos conteúdos sobre a SA e nos serviços às 
famílias, nomeadamente o serviço social na nova realidade. O ano foi de consolidação das funcionalidades e 
plataformas criadas, bem como da sua adaptação ao contexto atual de pandemia, em que o Online ganhou mais 
expressão.  Implementámos uma rubrica nova denominada Apsa In Press, onde colocamos os meios de comunicação 
social onde a APSA aparece mensalmente. Um pouco de Clipping ao longo do ano. 
 

 
 
O site registou no ano de 2022 um valor total de 64.186 visualizações, um decréscimo face ao ano anterior que se 
situou nas 65.209. Cada utilizador passa em média 2,3 minutos no site por sessão, em cada sessão são visualizadas. 
Os acessos ao site fazem-se maioritariamente por pesquisa em motores de busca (78%) e os restantes 22% por acesso 
direto através do endereço. A Loja online gerou o valor total de  anterior. Registamos 

 
 
 
E-Newsletter 
A E-Newsletter, através da plataforma gratuita (E-goi), foram enviadas 11, entre janeiro e dezembro, com uma taxa 
média de abertura de 61,40%, uma tendência crescente de número de utilizadores, iniciando o ano com 938 
utilizadores registados e finalizando o ano com 1.050 face aos 875 do ano anterior, e com uma média de aberturas de 
64,40 % e de 26,3 % de cliques. Mais uma vez subimos também o nível de subscritores da E-Newsletter para 1.050, 
conforme mostra o gráfico seguinte: 
 
  

http://www.apsa.pt/
http://www.apsa.org.pt/


    

Relatório de Atividades 2022  42 de47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminámos o ano com 1050 subscritores, cerca de mais 175 face ao ano anterior. 
 
 
Campanhas segmentadas enviadas pelo E-goi:  

 Quotas Associados | Atualização de Valor 

 Divulgação de Estudo | Faculdade de Medicina de Lisboa 

 APSA Universidades | Participação em Estudo 

 Estamos a recrutar!! Departamento de Comunicação 

 Estamos a recrutar!! Técnico(a) Superior de Reabilitação Psicomotora 

 Campanha IRS 2022 

 Boa Páscoa 

 Boletim informativo social 

 Agradecimento a quem consignou o IRS 2022 

 Apresentação do Livro: "Pergunte ao Dr. Tony" na Biblioteca do INR 

 Congresso 10 anos PIN | Saúde Mental ao longo da vida 

 Conferência Anual | Plataforma Saúde em Diálogo 

 Save the Date: Seminário 18 Anos da APSA 

 Seminário 18 Anos da APSA 

 Boas Festas 

 Aniversário da Casa Grande | Há 9 anos a construir caminhos 
 
 
APSA Digital 
A Tabela seguinte mostra os disponíveis ao nível do APSA Digital: 
 

Meio Endereço 
Site www.apsa.org.pt ou www.apsa.pt  
Facebook https://www.facebook.com/apsa.org.pt 
Instagram http://www.instagram.com/apsa.portugal 
Linkedin https://www.linkedin.com/company/apsa 
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCnnjaKzNNDgOJ3IgRF1EpXw 
E-Newsletters https://apsa.org.pt/pt/apsa/media  

Esolidar www.esolidar.com 
Diretorio 3 Sector www.diretorio.sector3.pt 
Compra Solidária www.comprasolidaria.pt 
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Redes e Parcerias 
 
 
Para o desenvolvimento das suas atividades, a APSA continuou a fortalecer a participação nas redes e parcerias onde 
já nos encontramos, e procurou desenvolver novas parcerias estratégicas assentes numa gestão partilhada de 
recursos, em aprendizagens mútuas e a obtenção de valor acrescentado. 
O quadro seguinte procura fazer uma análise ao longo dos vários anos dos resultados de alguns dos indicadores 
aplicados às parcerias: 
 

Indicadores (fórmula de cálculo) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nº de entidades parceiras 59 58 66 73 66 70 74 83 

Nº de novas parcerias n.a. 14 13 10 12 15 12 23 

Programa Empregabilidade 
4 8 10 15 19 21 24 21 

Nº de Jovens/Adultos em Programa 
Empregabilidade 

9 15 19 20 27 27 24 42 

Índice Geral de Satisfação 4,88 4,42 4,38 4,67 3,96 4,42 4,47 4,48 

 
 
Segundo análise dos números do quadro, podemos concluir em relação ao indicador Nº de Parcerias total que há 
uma tendência crescente ao longo dos anos tendo em conta o número de novas parcerias e as plataformas e redes 
em que a APSA está e esteve presente.  
 
Quanto ao indicador Nº de novas parcerias é uma evidência que todos os anos são celebradas novas parcerias, 
resultado da evolução do Programa Empregabilidade em termos do aumento de empresas a aderirem e a 
proporcionarem a integração de jovens em contexto de trabalho, como é evidente no indicador Nº de Jovens/Adultos 
em Programa Empregabilidade. 
 
Em relação ao indicador que define o número de entidades parceiras, é possível categorizar com outros indicadores 
(Departamento, Área, Âmbito geográfico, Natureza). Os gráficos seguintes ilustram os resultados em 2022 e a 
evolução ao longo dos anos: 
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A APSA realizou inquéritos de satisfação junto dos Parceiros, com uma taxa de sucesso de obtenção de respostas de 
43,1%. Os gráficos seguintes ilustram: -se como sendo 
Totalmente Satisfeito e Muito Satisfeito; e a evolução d ao longo dos anos. 
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Para além da participação em Redes e Plataformas, a APSA continuará o desenvolvimento das suas parcerias nas áreas 
Organizacional, Clínica, Educativa e Empregabilidade. 
 
 

Redes e Plataformas 
 CLAS da Câmara Municipal de Lisboa 

 Federação Portuguesa de Autismo  

 Plataforma Saúde em Diálogo 

 Ordem dos Psicólogos 

 Ths National Autistic Society 

 Colectivos Vip 

 Diretorio Sector 3 
 

 
 
 
 

Parcerias e Protocolos 
 
Organizacional 
 Segurança Social 

 Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

 Deloitte 

 Junta de Freguesia de Benfica 

 Junta de Freguesia de Carnide 

 Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica 

 Multicom (Assessoria de Imprensa e Relações Públicas) 

 PLMJ  Sociedade de Advogados, RL (Apoio Jurídico) 

 Help Images 

 Academia de Golfe de Lisboa 

 Optivisão 

 Pizza na Brasa 

 Neuropsyc 

 PriceWaterHouse Coopers (PwC) 

 Clínica Imago 
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Área Clínica 
 CADIn  Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil 

 CDI - Centro de Desenvolvimento Infantil - Porto 

 CRIAR  Clinica de Desenvolvimento e Saúde 

 Diferenças  Centro de Desenvolvimento Infantil 

 Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora) 

 Hospital Garcia de Orta (Almada) 

 Hospital Pediátrico de Coimbra 

 PIN  Progresso Infantil 

 PsiKontacto (Coimbra) 

 Direção Geral de Saúde 
 

 
 
 
Área Educativa 
 Junior Achievement Portugal 

 JUNITEC - Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico  

 UNISBEN  Universidade Intergeracional 

 Escola Superior de Educação de Lisboa (Instituto Politécnico de Lisboa) 

 Faculdade de Motricidade Humana (Universidade Técnica de Lisboa) 

 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

 Escola Superior de Educação de Coimbra 

 Universidade Europeia 

 BABEL 

 Teatro Papa-Léguas 

 CFEAS  Centro de Formação de Escolas António Sérgio 

 
  



    

Relatório de Atividades 2022  47 de47 
 

Programa Empregabilidade 
 Abreu Advogados 

 Accenture 

 Banco Alimentar 

 Ciência Viva/Pavilhão do Conhecimento 

 Critical Software - Specialisterne 

 Diamantino Coelho & Filho 

 El Corte Inglês 

 Ernst & Young  

 Fujitsu  

 Hospital da Luz 

 Imprensa Nacional  Casa da Moeda 

 Inditex 

 Jerónimo Martins 

 José de Mello Saúde (CUF) 

 Junta de Freguesia de Benfica 

 Padaria Portuguesa 

 PLMJ 

 REN  

 Santander 

 SAP Portugal  

 Sonae Sierra 

 VilacomVida 
 

 
 
 
 

Entidades Cofinanciadoras 
 

 
 
 


