
 

Editorial 
Honrada pelo convite e por poder fazer parte 
da vida das pessoas com autismo! 

De volta à quase normalidade, é de registar a 
capacidade de resiliência dos “jovens” do Lar 
que estiveram privados dos familiares, da vida 
fora dos portões, da partilha e mesmo assim 
mantiveram sempre um sorriso e ofereceram-
no gratuitamente a quem não tinha nenhum.  

Eis chegado mais um ano letivo cheio de 
novos desafios e de grandes projetos! Forma-
ções para pais e cuidadores, professores, pro-
fissionais e estudantes. 

De forma a cuidar da saúde oral dos nossos 
jovens, retomámos o protocolo com a Facul-
dade de Medicina Dentária. 

Por último, mas não menos importante o 
Natal está quase a chegar, despertando o sen-
timento de amor e empatia em todos nós. É a 
altura do ano em que procuramos o presente 
para um familiar ou amigo. A APPDA LISBOA 
tem um catálogo de Natal onde podemos 
escolher o presente certo para cada um, ten-
do a assinatura dos “nossos jovens” que 
expressam as suas competências na criação 
dessas lembranças. 

Somos todos diferentes uns dos outros. Aque-
le que tem autismo não deixa de ser uma pes-
soa com as suas preferências e as suas dificul-
dades. Respeito pelas características de cada 
um! Bom ano letivo para todos! 

Carla Sequeira 
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Os utentes do lar do Zambujal não vinham à Ajuda desde junho de 2020, devido à pandemia COVID-
19. Finalmente, chegou a hora de regressar!  
O AUTêntico resolveu fazer uma entrevista a alguns colaboradores que passaram por lá e aos resi-
dentes do lar. 
 
AUTêntico: Como foi o processo de adaptação do grupo ao facto de terem de ficar no lar do Zambu-
jal durante a semana inteira, sem poderem ir a casa ou ao CACI (Centro de Atividades e Capacitação 
para a Inclusão) na Ajuda? 
 
Raquel Olivença: Foi um processo gradual de auto aceitação de cada um. Diria que de muita resi-
liência também, mesmo sem eles terem essa noção. 
Se para nós foi atípico, para este grupo o mais difícil foi perceber e aceitar que iriam ter de passar 
um período de tempo, desconhecido, longe das suas rotinas. 
Falo de um grupo de pessoas adultas e na grande maioria dos casos, o “normal” era irem para junto 
das suas famílias ao fim de semana e férias, o que se tornou impossível de um momento para o 
outro. Basicamente conversávamos diariamente e demos tempo para que percebessem que ali 
estariam bem e protegidos. Os que conseguiam verbalizar questionavam ou perguntavam/
chamavam pela mãe e/ou pai e os restantes iam expressando as suas inquietações através de 
alguns comportamentos mais rebeldes ou insistentes. 
A partir daqui, na minha opinião, o processo de adaptação não podia ter sido melhor. Claro que 
muito também ajudaram todos os técnicos, terapeutas e psicomotricista, que garantiram que o dia 
a dia fosse tomando uma forma o mais parecido possível com a “normal” e nós enquanto cuidado-
ras, a todos os níveis do bem estar dos nossos meninos (como carinhosamente lhes chamamos).  
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AUTêntico: Estão contentes por regressar à Ajuda? 
Georgy: Sim! 
Pedro Lapeira: Estou feliz por estar com os meus amigos, com a Cristina e o Paulo. 
 
AUTêntico: Do que é que tinham mais saudades? 
Pedro Lapeira: Dos amigos, dos colegas da Ajuda. Tinha saudades de toda a gente e de falar. Hoje 
foi um dia feliz porque andei de carrinha. 
Sérgio Mira: Do almoço e de regar as flores. 

 
AUTêntico:  Estiveram quase um ano a acompanhar o grupo no lar do Zambujal, durante a semana. 
Como foi a experiência? 
 
Carla Oliveira e Cristina Vargas: No início foi mais difícil porque estávamos muito fechados. O espa-
ço era muito pequeno e estávamos 8 horas com eles a realizar as atividades que eram possíveis. 
Apesar de ter sido complicado, todos estavam estáveis e tranquilos, tendo sido criadas rotinas de 
trabalho e lazer.  
Após esta fase, foi muito positivo para nós e para quem estava a viver no lar do Zambujal. Com o 
atenuar das medidas, quando pudemos sair, acabámos por realizar muitas atividades funcionais, 
como por exemplo, despejar o lixo nos ecopontos, ir às compras ao supermercado e à mercearia, ir 
ao café, fazer pequenos passeios e convívios com os vizinhos. Para além disso, puderam manter as 
atividades do CACI, com a ida semanal da terapeuta ocupacional, terapeuta da  fala, psicomotricista 
e professor de música. Eram dias muito esperados! 
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Mensalmente e de forma rotativa, cada sala do CACI e EEE irá parti-
lhar com os clientes e colaboradores da APPDA LISBOA uma 
“especialidade gastronómica” confecionada pelo grupo da sala, 
como por exemplo bolos, bolachas, rebuçados, gomas, etc. 

Mensalmente e de forma rotativa, cada sala do CACI e EEE irá parti-
lhar com os clientes e colaboradores uma pequena lembrança não 
comestível, realizada pelo grupo da sala, como por exemplo postais, 
marcadores, peças decorativas, etc. 

Ao longo deste ano letivo, o CACI da APPDA LISBOA irá desenvolver vários projetos de forma a criar 
novas situações de partilha e convívio entre colaboradores e clientes.  

O projecto “Vai e Volta” visa promover o bem-estar físico, social e 
mental, através da realização de caminhadas e atividades no exterior 
da APPDA LISBOA, semanalmente à 2ª feira à tarde. Inicialmente, as 
saídas serão realizadas na zona de Monsanto (perto da associação) 
e, mais tarde, noutros locais, podendo envolver a utilização de trans-
portes públicos. 
Os grupos irão participar de forma rotativa, sendo acompanhados 
pela psicomotricista, responsáveis e auxiliares de sala. A participação 
de outros técnicos responsáveis pela dinamização de blocos também é possível, aumentando assim 
o número de participantes envolvidos em cada saída. No caso de ocorrer a participação dos referi-
dos técnicos, a atividade poderá ser definida em conjunto, de acordo com a respetiva área (por 
exemplo expressão plástica, expressão musical, educação física, comunicação, etc.). 

O projeto pretende ser um tempo e espaço de lazer com o objetivo de promover a socialização e o 
bem estar dos clientes da APPDA LISBOA. Este projeto irá permitir aos clientes conviverem com 
colegas e técnicos diferentes dos habituais, bem como trabalhar as mais variadas competências 
sociais, enquanto desfrutam de uma tarde de lazer. 
Este projeto terá dois momentos distintos, realizados em tardes diferentes: a projeção de um filme 
e a realização de jogos de tabuleiro/mesa.  
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Nos dias 6, 8 e 10 de setembro, 18 técnicas da equipa do Centro de 
Recursos para a Inclusão da APPDA LISBOA, juntamente com a sua 
Coordenadora e 9 representantes de Agrupamentos parceiros, parti-
ciparam na formação “Uma Escola Para Todos/as”, dinamizada  pela 
ARCIL (Arcil Lousã). 
No final, todas as participantes manifestaram vontade de aplicar as 
ferramentas adquiridas na melhoria dos ambientes educacionais em 
que trabalham. Um excelente ponto de partida para mais um ano 
letivo, com a colaboração de 19 técnicas, em 10 Agrupamentos de 
escolas. 

A APPDA LISBOA foi uma das vencedoras do Prémio BPI Fundação “la Caixa” Capacitar 2021. 
A constatação de que, na APPDA LISBOA, 53% dos utentes precisam de perder peso, foi o ponto de 
partida para a criação deste projeto, que pretende ter forte impacto dentro e fora da APPDA LIS-
BOA. A falta de atividade física é uma das causas para a ocorrência de crises de agitação motora/
agressividade, que podem ser diminuídas pelo aumento de atividade física estruturada.  
Ao criar o projeto, não nos fazia sentido iniciar esta caminhada sozinhos, e desafiámos a CrossFit 
AlphaDen a juntar-se a nós. 
Mas porquê o CrossFit? Porque o CrossFit é uma modalidade de treino funcional, que é adaptável a 
qualquer pessoa, e tem como objetivo a melhoria da condição física geral, através de treinos dese-
nhados à medida dos participantes. Os treinos são variados, mas obedecem a uma estrutura, o que 
é facilitador para pessoas com autismo já que lhes permite manter uma rotina e prever o que vai 
acontecer no treino. 
Com este projeto pretendemos: 
- Remodelar o ginásio da APPDA LISBOA; 
- Aumentar as oportunidades de prática de exercício físico disponíveis para as pessoas com autismo 
na APPDA LISBOA e na comunidade; 
- Melhorar a qualidade de vida e bem-estar das pes-
soas com autismo e suas famílias; 
- Criar dois programas específicos de CrossFit adequa-
do a pessoas com autismo, um para crianças, outro 
para jovens e adultos, e implementá-los em escolas e 
na APPDA LISBOA; 
- Criar espaços na comunidade preparados para incluir 
atletas com Autismo, através da disseminação dos pro-
gramas e da dinamização de formações sobre Autismo 
em boxes de CrossFit e ginásios da comunidade. 



6 

A APPDA LISBOA retomou neste arranque de ano letivo 2021/2022 
um ciclo de formação. 
Vamos ter sessões direcionadas para diferentes públicos como fami-
liares e cuidadores, professores e outros agentes educativos e ainda 
profissionais de saúde que intervêm com pessoas com autismo. 
Para já, as sessões vão decorrer na plataforma Zoom e temos uma 
agenda muito preenchida entre outubro de 2021 e maio de 2022. 
Para mais informações e inscrições visitem o site da APPDA LISBOA 
(www.appda-lisboa.org.pt/formacao). 

A convite da Nestlé, um utente da Unidade Prestadora de Cuidados de Saúde (UPCS) da APPDA LIS-
BOA teve a oportunidade de ter o seu primeiro contacto com o mundo do trabalho, através da reali-
zação de um estágio de verão na empresa. O que começou por ser uma proposta para dois meses, 
acabou por se prolongar por mais um mês a convite da equipa de recursos humanos. A APPDA LIS-
BOA foi intermediária nesta experiência, através do apoio da psicóloga Sandra Pinho, proporcionan-
do à equipa de acolhimento adequações para a entrevista realizada ao jovem e uma formação 
sobre as características das Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) e estratégias para aumentar 
a funcionalidade de pessoas com PEA no trabalho. A formação contou com 12 entusiastas partici-
pantes do departamento de recursos humanos da Nestlé. Ao longo dos três meses de estágio do 
jovem, foram ainda realizadas reuniões regulares de acompanhamento à sua integração com os 
seus orientadores na empresa. A equipa revelou-se extraordinária no acolhimento e acompanha-
mento do jovem, deixando, no final, o testemunho de que esta integração enriqueceu a equipa e 
melhorou a comunicação entre todos.  
Um grande bem haja à Nestlé e em particular à sua fantástica equipa de recursos humanos. 

Este ano letivo temos no Estabelecimento de Educação Especial (EEE) dois alunos novos, uma profes-
sora e uma auxiliar novas.  

http://www.appda-lisboa.org.pt/formacao
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Com o regresso em força dos espectáculos pelas salas de todo o país, os The Ziguais preparam tam-
bém as suas atuações. O guarda-roupa da banda foi renovado e as peças usadas pelos nossos artis-
tas continuam a ser um exclusivo. No entanto, temos disponíveis no nosso site (www.appda-
lisboa.org.pt) outras opções de t-shirts, hoodies, pins e autocolantes inspirados no universo gráfico 
dos The Ziguais. 

Hoodie T-shirt Pin 

Autocolante 

No âmbito da unidade curricular Higiene Oral para Pessoas com Necessidades Especiais os alunos 
do curso de Higiene Oral da Faculdade de Medicina de Dentária da Universidade de Lisboa irão rea-
lizar rastreios de saúde oral, ensino de técnicas de escovagem de dentes aos clientes, bem como 
ações de formação aos colaboradores.  

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) disponibiliza o primeiro serviço odontopediátrico de 
Lisboa. Trata-se de um serviço gratuito para crianças dos 0 aos 18 anos que residam ou estudem na 
cidade de Lisboa. Para além de ter um protocolo direto com o Hospital de Santa Maria, tem uma 
equipa com experiência no atendimento a crianças e jovens com necessidades especiais. Para mais 
informações, consultar http://sol.scml.pt/.  

http://www.appda-lisboa.org.pt/
http://www.appda-lisboa.org.pt/
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Desvendamos em primeira mão no AUTêntico a capa do nosso catálogo de Natal 2021, com peças 
produzidas nas oficinas de Expressão Plástica e Tecelagem da APPDA LISBOA. Além do regresso dos 
famosos presépios, que surgem este ano na sua versão “tradicional” e em novos formatos, teremos 
também muitas outras peças temáticas.  
Fiquem atentos ao nosso site e redes sociais para desvendarem todo o catálogo e aproveitarem a 
oportunidade de adquirir peças solidárias para oferecerem nesta época festiva que se avizinha. 

Os autores dos trabalhos escolhidos para esta edição do AUTêntico são: Vasco Sabino (CACI), Micas 
(CACI) e sala 3 (CACI). Parabéns! 

Terminaram em Outubro as filmagens do documentário “The Ziguais”. 
Desta vez fomos até à Fundação Oriente, que nos cedeu o seu auditório 
para gravarmos uma última entrevista aos membros da banda, além de 
ter dado uma contribuição monetária para o projeto. 
A data de estreia será revelada em breve, mas acontecerá no primeiro 
semestre de 2022! 
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Um agradecimento especial ao Fernando Jorge, à Sandra Serôdio e ao Tiago Almeida pela  

colaboração no lettering e pelos desenhos cedidos para esta edição. 

1. Os utentes do lar do Zambujal já regressaram 
à:  

⃞ Ajuda  

⃞ Cidade  

⃞ Praia 

 

2. No projeto DAMEMIMOS.COME, cada sala irá, 

de forma rotativa, oferecer:  

⃞ Viagens  

⃞ Comida  

⃞ Prendas  

3. Com o projeto DESAFIAR LIMITES, vamos 

praticar:  

⃞ Natação  

⃞ CrossFit  

⃞ Futebol  

  

4. No site da APPDA LISBOA já estão dispo-

níveis:  

⃞ Calças e calções dos The Ziguais  

⃞ Lenços e toalhas dos The Ziguais  

⃞ T-shirts e hoodies dos The Ziguais  

Seleciona a opção correta. 

Encontra as 7 diferenças. 

 




