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Numa era em que cada vez mais se fala em
Inclusão, nós na APPDA LISBOA empenhamo-
nos todos os dias para que este conceito “saia do
papel” e passe a fazer parte efetiva da vida dos
nossos clientes – e de todos os que connosco se
cruzam.
Inclusão plena das pessoas com Perturbação do
Espectro do Autismo (PEA), reconhecimento e
promoção dos seus direitos, bem como das suas
competências e do seu potencial. Sempre nessa
perspetiva, e num ano letivo que começou
“ontem”, são já várias as iniciativas, programas,
eventos, em que participámos, visando sempre e
mais a prossecução deste objetivo.
Assim, através da iniciativa Gulbenkian Digital
Shift, e porque estamos na era digital, foi iniciada
a transição e transformação digital, com vista  à
inovação, eficiência e eficácia da resposta por
nós dada de forma mais sustentável.
Como prova de que os limites e dificuldades são
para serem ultrapassados (e desmistificados),
orgulhamo-nos de mostrar todo o potencial das
pessoas com PEA nos mais diversos contextos –
numa piscina municipal, em eventos de
voluntariado (como o decorrido no Parque
florestal de Monsanto), em eventos de surf e
CrossFit e, claro, com os The Ziguais.
Neste local “desafiar limites” parece mesmo ter-
se tornado uma doutrina, vamos continuar a
fazê-lo, trabalhando juntos para o mesmo
propósito: inclusão plena e respeito pela
diversidade.
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Helena Sousa

Helena Sousa assumiu funções de diretora técnica do CACI da APPDA LISBOA em setembro de
2022 e por isso foi desafiada para escrever este o editorial desta edição tão especial do AUTêntico,
também ela marcada pela mudança.



A APPDA LISBOA candidatou-se à primeira
edição do Gulbenkian Digital Shift, Programa
estruturado de 14 semanas, dividido em quatro
etapas, com apoio personalizado à organização,
com o intuito de acelerar a transformação
digital das entidades da economia social através
de apoio financeiro e não-financeiro. Felizmente,
fomos uma das organizações sociais
selecionadas, tendo direito a financiamento e
acompanhamento de técnicos especializados
da Maze, empresa de investimento de impacto,
que acelera e investe em soluções que têm um
impacto positivo na sociedade.
Numa primeira fase, decorreu uma avaliação
extensa de toda a organização de forma a
identificar quais seriam as áreas prioritárias de
intervenção, tendo sido possível concluir que o
programa deveria intervir em três eixos:
comunicação entre equipas, armazenamento e
partilha de dados, e aquisição de equipamentos.
A comunicação entre as equipas é essencial
para o sucesso de qualquer organização. Ciente
desta realidade, a equipa do projeto colaborou
com a APPDA LISBOA na procura de uma
ferramenta de gestão de caso que otimizasse o
fluxo de informação entre as equipas Centro de
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI),
Lar e Gestão. Identificada a ferramenta mais
adequada à realidade da APPDA LISBOA, o
software MyDailyCare, procedeu-se à aquisição
de equipamentos informáticos que permitissem
a sua utilização pelas equipas e à
implementação da ferramenta.
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Os colaboradores do CACI e Lar tiveram e
continuam a ter um papel fundamental no
sucesso desta solução, desde a disponibilidade
demonstrada no período inicial de formação, à
contínua contribuição para a melhoria dos
procedimentos na utilização do software.
No que diz respeito ao armazenamento e
partilha de dados, o Gulbenkian Digital Shift
permitiu-nos otimizar o acesso da equipa de
gestão e administrativa a toda a informação.
Com o crescimento da APPDA LISBOA, quer em
termos de beneficiários, quer em termos de
parcerias, a informação tem obrigatoriamente
de fluir com maior rapidez entre equipas, e nada
como a tecnologia para nos ajudar neste
objetivo.
O Gulbenkian Digital Shift permitiu-nos
também adquirir equipamentos informáticos
para utilizar com os nossos beneficiários do
CACI, Estabelecimento de Educação Especial
(EEE) e Lar, aumentando assim o leque de
ferramentas pedagógicas e lúdicas disponíveis
para a intervenção.



O AUTêntico entrevistou 
o Rodrigo Pais de Ramos, 
membro da equipa de 
implementação do projeto 
Gulbenkian Digital Shift.

AUTêntico: Qual foi o maior desafio que
sentiste na implementação do programa
Gulbenkian Digital Shift na APPDA LISBOA?

O timing do programa é bastante acelerado. Isso
obriga-nos, por um lado, a ser ágeis na tomada
de decisão e na sua implementação, e, por outro,
a envolver várias equipas na mudança em pouco
tempo. Isto requer uma grande coordenação
entre as equipas de gestão de projeto e os
colaboradores da organização, para garantirmos
alinhamento e, em simultâneo, que estamos a
integrar as perspetivas de toda a gente no
processo. Num programa deste género é
fundamental que a solução seja pensada e
discutida pelos colaboradores, porque são os
seus problemas que estamos a tentar resolver, e
são eles que vão lidar diariamente com essa
solução. Em 14 semanas não conseguimos
mudar o mundo, mas se sentirmos que criamos
uma solução para um problema que a
organização sentia, envolvendo as pessoas no
processo, então fomos bem-sucedidos.
Geralmente costumo dizer que é uma daquelas
“boas dor-de-cabeça”, mas apontaria este como
um dos desafios principais que senti.

AUTêntico: A tua formação de base é na área
da Gestão, Ciência Política e Relações
Internacionais. Como foi para ti trabalhar de
perto com uma IPSS como a APPDA LISBOA?

Na MAZE Impact, a empresa onde trabalho e
responsável pela implementação do programa,
temos bastante experiência com programas
deste género, com uma ou outra alteração na
sua tipologia. Algum desse trabalho é feito com
start-ups de impacto, e a outra parte com
organizações sociais como é o caso da APPDA
LISBOA e as outras 11 organizações aceleradas
este ano com o apoio da Fundação Calouste
Gulbenkian. Naturalmente que estes dois
âmbitos são bastante diferentes. 
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Para mim é bastante refrescante trabalhar de
perto com uma IPSS como vocês, por sentir que
o vosso impacto é profundo e na comunidade
local, e acima de tudo que as pessoas envolvidas
são muito dedicadas ao objetivo final que move
a organização. 
Nestas 14 semanas tive a oportunidade de
conhecer pessoas que trabalham muito
arduamente para promover uma vida plena aos
seus beneficiários o que a nível pessoal é
bastante inspirador para mim. O facto de o
incentivo diário ser a melhoria da qualidade de
vida da pessoa com PEA, permite que o trabalho
possa priorizar ainda mais o impacto, colocando
o beneficiário no centro do desenho das
soluções e facilitando a construção de soluções.

Agora que conheces de perto o nosso
trabalho, como avalias a pertinência do
trabalho desenvolvido nas diferentes valências
da APPDA LISBOA, nomeadamente, o seu
impacto na comunidade?

Primeiramente, a nível pessoal, tinha tido pouco
ou nenhum contacto com pessoas com PEA,
pelo que esta colaboração foi uma
aprendizagem enorme sobre os seus
quotidianos. A APPDA LISBOA beneficia do facto
de ter equipas muito dedicadas aos seus
beneficiários, focadas em oferecer muito mais do
que o estritamente necessário e com vontade de
ir evoluindo. Fiquei surpreendido com o facto de
muitos serviços e atividades terem algum tipo de
ligação com a comunidade exterior, quer na
valorização de produtos criados pelos
beneficiários, quer através dos The Ziguais e das
suas “digressões”, por exemplo. O exemplo do
DESAFIAR LIMITES, por ser de “fora para dentro”,
também espelha bem a vontade de envolver a
comunidade na promoção da qualidade de vida
dos beneficiários. O que tentámos fazer ao longo
do projeto foi oferecer ferramentas à equipa para
que se pudesse focar cada vez mais nestas
iniciativas, de forma que cada vez menos tempo
seja dedicado a tarefas que podem ser mais
eficientes e automatizadas. Ao mesmo tempo,
para que o serviço prestado seja homogéneo e
que todos os beneficiários e as suas famílias
tenham a mesma experiência enquanto clientes
da organização.



O ano letivo arrancou em setembro e já temos
algumas novidades para partilhar.
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Para quem participou pela primeira vez foi uma
grande aventura, principalmente porque era um
dia de chuva.
Mas, como nos disseram, "o surf é das poucas
atividades ao ar livre que não é cancelada por
causa da chuva... Haja chuva ou sol podemos
vestir os fatos e ir para o mar!".
A chuva não impediu, de facto, este momento e
tornou tudo ainda mais divertido.

Este ano letivo, no Estabelecimento de Educação
Especial (EEE) temos 13 jovens, uma professora,
uma psicóloga e três auxiliares.
Todas as quintas feiras de manhã, os alunos vão à
Piscina Municipal do Vale Fundão, com uma
psicomotricista da APPDA LISBOA. Aqui
trabalham a coordenação, equilíbrio, flutuação,
treinam a capacidade de imersão com vários
mergulhos e ainda há tempo para relaxar. Acima
de tudo é uma manhã muito divertida, que a uns
permite melhorar as técnicas de natação, a
outros aproveitar a liberdade de movimentos e
há até quem tenha perdido o medo da água
nesta piscina! 

No dia 10 de outubro, a APPDA LISBOA participou
numa iniciativa no âmbito do Dia Mundial da
Saúde Mental, na praia de Carcavelos, em
conjunto com a Terapia Surfart, Surfaddict, Wave
by Wave e Lombos Praia.
Para os participantes que já faziam surf desde o
ano passado, foi possível matar saudades e
"apanhar ondas"!

No dia 14 de outubro tivemos um dia diferente
com muitas atividades fora da APPDA LISBOA.
A convite da Fundación FDI participámos numa
manhã de voluntariado ambiental no Parque
Florestal de Monsanto.
Fizemos uma caminhada pelo parque com um
guia, uma ação de limpeza e construímos caixas
ninho.

https://www.facebook.com/lombospraia?__cft__[0]=AZUlC9EckaLpr08BUIwZDnuoSsAzUzNrA1SJfvGbagunagjV5_X6tZofc5xO9vv_bt2wR_M7rw7v5SdCMiKcrPy9TX2Zt3yHvq5wUov3F7wr4EFk0TBkjGNz43Lk4U4_kq7hKYJ8wzX6Hl60jEhI0WcsLRztABNWzFXzqIK_UQ7_dfABhgPf3u7Qdci609BlfPg&__tn__=-]K-R
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O ano letivo também já arrancou para o Centro
de Recursos para a Inclusão (CRI)! Para este ano
contamos com 17 técnicas (psicólogas, terapeutas
da fala e psicomotricistas), que estão distrubuidas
por 10 agrupamentos de escolas.
Foi num desses agrupamentos, o Agrupamento
de Escolas das Laranjeiras, que foi realizada uma
ação de sensibilização dirigida a docentes e
assistentes operacionais, no dia 12 de setembro.
Foram feitas duas sessões, subordinadas ao tema
"Autismo: Conhecer para Compreender, Inclusão
- um caminho de todos e de cada um",
dinamizadas pelas técnicas da APPDA LISBOA
que trabalham naquele agrupamento. Estas
sessões tiveram como objetivo enquadrar o papel
de cada interveniente da comunidade escolar no
percurso dos alunos com autismo e também
fornecer estratégias de atuação para favorecer a
plena inclusão destes alunos.
Este tipo de iniciativas são realizadas com
frequência pela equipa do nosso CRI, sendo
fundamentais para promover a inclusão das
crianças e jovens com autismo no contexto
escolar.

No dia 28 de outubro celebrámos o Halloween na
APPDA LISBOA.
Depois de várias semanas de preparação, foram a
concurso nove portas das salas do CACI, uma do
EEE e uma do Lar Residencial.
Após uma votação renhida, os vencedores foram
então anunciados:
1° - Lar | 2° - Sala 2 CACI | 3º - Sala 3 CACI
Parabéns aos vencedores e muito obrigada a
todos os que trabalharam afincadamente para
que esta fosse uma tarde assustadoramente
inesquecível.

No dia 9 de novembro,  fomos da parte da tarde à
exposição EVILUTION, no Edu Hub Lisbon.
Nesta exposição de Bordalo II, o excesso de lixo,
serve de base ao trabalho do artista português. 

Foi disponibilizado transporte, lanche e almoço
(piquenique) para esta saída, onde participaram
18 utentes do CACI e EEE, acompanhados por 10
técnicos e auxiliares.
As fotografias demonstram bem o estado de
espírito de todos os participantes!

Os materiais das diferentes obras são
provenientes dos sítios onde é destruído o
habitat dos animais, muitas vezes para
exploração intensiva. Fui muito giro!



A APPDA LISBOA participou com um poster e
uma apresentação no  13º Congresso da
Autisme-Europe - "Happy Journey through Life" .

Foi uma oportunidade única de partilhar com a
comunidade internacional este projeto que
tanto nos orgulha e que está tão bem alinhado
com o tema deste congresso, e poder ouvir as
partilhas de tantas outras pessoas.

O projeto DESAFIAR LIMITES, que decorreu
durante o passado ano letivo teve um grande
impacto nos seus participantes, nomeadamente 
 a diminuição do perímetro abdominal,
diminuição do peso, melhoria do desempenho na
execução dos exercícios, aumento da motivação
para a prática de exercício físico, aumento do nível
de satisfação com a prática de exercício físico.
Tudo isto traduz-se em mais auto-estima, mais
autonomia e qualidade de vida.
Este ano letivo, o projeto tem continuidade com o
apoio da FUNDAÇÃO DECATHLON e Associação
D. Pedro V.

No fim de semana de 24 e 25 de setembro a
APPDA LISBOA fez parte do VitalSport
Decathlon.
Foram dois dias muito bem passados, neste
evento que contou com a presença de milhares
de pessoas!
Muitos foram aqueles que nos visitaram, com
curiosidade para saber mais sobre a APPDA
LISBOA e sobre o autismo, e foi com muito gosto
que partilhámos tudo o que fazemos, desde os
nossos serviços regulares aos projetos que
desenvolvemos.
Dezenas de pessoas aceitaram o desafio de
treinar connosco. Para compreender o Autismo,
nada melhor que estar com pessoas com
autismo, interagir com elas e porque não, treinar
em conjunto!
Os desafios foram a desculpa perfeita para
sorrirmos e suarmos juntos, partilharmos
palavras e gestos de incentivo, e acima de tudo,
para fazermos parte do mesmo momento e
provar que a inclusão depende de todos.
Foi verdadeiramente uma honra para nós fazer
parte do VitalSport Decathlon!
Sentimo-nos totalmente alinhados com a
Decathlon Amadora que lançou este evento com
o objetivo de “tornar o prazer e os benefícios da
atividade física e do desporto acessíveis ao maior
número de pessoas”.
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O documentário "The Ziguais - o filme" vai poder
ser exibido em escolas, empresas, autarquias e
em qualquer espaço que queira receber esta
atividade! Acreditamos que assistir ao
documentário The Ziguais, partilhando essa
experiência com membros da sua comunidade e
com um profissional especializado em Autismo
será, sem dúvida, uma oportunidade única para

aumentar o conhecimento sobre esta realidade,
contribuindo assim para a inclusão plena destas
pessoas nas diversas esferas da vida social.



Além de uma introdução geral sobre
acessibilidade cultural, o curso contou com
módulos direcionados a públicos específicos:
pessoas surdas, pessoas com deficiência visual,
pessoas com mobilidade condicionada e pessoas
neurodivergentes. A APPDA LISBOA foi
convidada a dinamizar o módulo referente ao
público neurodivergente, com especial enfoque
nas pessoas com Autismo. Acções como esta
permitem não só divulgar o trabalho da APPDA
LISBOA, mas sobretudo criar mais espaços
inclusivos na comunidade, com capacidade de
receber e proporcionar experiências culturais
relevantes e prazerosas a pessoas com autismo e
suas famílias.

Além dos produtos disponíveis todo o ano,
temos  produtos alusivos a esta quadra e ainda
uma novidade - Cabazes de Natal!
Os cabazes têm composição variável, numa
combinação de produtos AUTênticos elaborados
nas Oficinas de Cerâmica, Tecelagem ,
Hortofloricultura e ainda produtos
confecionamos na nossa Cozinha Pedagógica,
tornando-se por isso em presentes que apelam
aos diferentes sentidos e que serão certamente
inesquecíveis para quem os receber.
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Em breve poderão ver e adquirir no site da
APPDA LISBOA os novos produtos AUTênticos
para oferecerem neste Natal.

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) fará o
Ensaio Geral Solidário de "Giselle", no dia 2 de
dezembro de 2022, às 20h, no Teatro Nacional de
São Carlos e a APPDA LISBOA é uma das
instituições beneficiárias deste evento.
Esta é uma iniciativa da CNB que, em cada
espetáculo apresentado oferece o ensaio geral a
instituições de solidariedade social,
proporcionando não só um momento de união
entre os públicos e as causas sociais, como as
condições necessárias à angariação de fundos
que ajudem as instituições a alcançar os seus
objetivos.
O valor angariado será aplicado na melhoria das
condições do Lar Residencial, através da
aquisição e instalação de novas caldeiras de
aquecimento.

Nos dias 13 e 14 de
setembro, a Acesso Cultura
organizou um Curso de
Capacitação com o tema
“Atendimento a Pessoas
com Necessidades
Específicas” para a equipa
do Cineteatro Louletano.



963489018
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Há já alguns meses que é possível fazer
pagamentos e donativos à APPDA LISBOA
através da aplicação MBWAY.
Agora é ainda mais fácil encontrar-nos, porque já
fazemos parte da lista de associações “Ser
Solidário”, que pode consultar na aplicação,
fazendo o seu donativo de forma mais imediata.
Pode também fazê-lo usando o nosso QRCode.

Os autores dos trabalhos escolhidos para esta
edição do AUTêntico são: Georgy Oblezin (CACI),
Afonso Maia (EEE) e sala 4 (CACI). Parabéns! 

No dia 6 de dezembro decorre na APPDA LISBOA
a eleição dos corpos gerentes para o mandato
2023-26.  
A votação é presencial e os sócios podem votar,
conforme o caderno eleitoral já publicado.

A APPDA LISBOA estará presente no Mercado de
Natal Impact House no dia 1 de dezembro, das
10h às 19h e os produtos AUTênticos estarão
disponíveis para venda na entrada da nossa sede
durante todo o mês de dezembro.

Poderão também fazer as vossas encomendas,
como habitualmente,  enviando um email para
secretaria@appda-lisboa.org.pt.



Um agradecimento especial ao Fernando Jorge,
Duarte Aranha e Micas pela colaboração no
lettering e pelos desenhos cedidos para esta
edição.

Descobre o intruso. 
Assinala-o, colocando um círculo à volta.
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Completa o desenho.



Com a sua ajuda, a APPDA LISBOA
pode ir mais longe.

Agradecemos o seu donativo!
 

IBAN PT50 0010 0000 25776970001 75
MBWAY 963489018


