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Junta-te a nós para o futuro
Quebro barreiras, desfaço o muro,
Acredita que sou capaz

Estas palavras, que são a parte final do hino da
APPDA-Lisboa, tantas vezes cantadas pelos The
Ziguais e repetidas com convicção nos ensaios
que ouço do gabinete onde trabalho, desafiam-
me constantemente.
Estas palavras são um desafio a que todos nós
acreditemos que somos capazes de nos
juntarmos numa comunidade de pessoas com e
sem autismo, forte e ativa, para construirmos um
futuro em que as barreiras da incompreensão e
do preconceito sejam quebradas e o muro da
indiferença seja desfeito, para que a todos seja
dada oportunidade de viver com dignidade, com
qualidade.
Desafio muito presente, neste começo do ano em
que teve também início o mandato dos corpos
gerentes eleitos em dezembro de 2022,
constituindo um desígnio que deve nortear a
atividade a que haja lugar para cumprimento do
lema da lista eleita: “Desenvolver, melhorar,
ampliar”, atividade na qual todos estão desafiados
a colaborar.
O desafio é de superar limites, e todos temos de
acreditar que somos capazes de o fazer!

Dra. Maria Paula Figueiredo
Desenhada por Micas
janeiro de 2023 
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Até ao dia 31 de março, pode aceder ao Portal das Finanças e escolher a entidade à qual pretende
consignar o IRS ou o IVA, indicando o NIF da APPDA LISBOA - 505 713 705.
Assim, quando chegar a época declarativa, apenas tem de confirmar a sua opção!



O CONTINENTE É O PRIMEIRO PARCEIRO DO

 AUTRABALHO.

O AUTrabalho é o novo projeto do CACI (Centro
de Atividades e Capacitação para a Inclusão) da
APPDA LISBOA. No AUTrabalho pretende-se
estabelecer parcerias com serviços da
comunidade, onde os clientes da APPDA LISBOA
possam desempenhar funções em contexto
laboral.
Este projeto foi pensado e desenvolvido pela
psicomotricista Inês Maria e pela terapeuta da fala
Margarida Morgado, que após vários anos a
acompanhar alunos em PIT (Plano Individual de
Transição) no Centro de Recursos para a Inclusão
(CRI), sentiram que no contexto de CACI havia
necessidade de criar mais oportunidades de
trabalho na comunidade. 

Curiosos? Passamos a explicar...
Segundo o Decreto-Lei nº 54/2018, três anos antes
da idade limite para a escolaridade obrigatória, os
alunos com um Plano Educativo Individual (PEI)
começam a desenvolver um Plano Individual de
Transição (PIT) destinado a promover a transição
para a vida pós-escolar e, sempre que possível,
para o exercício de uma atividade profissional.
Alguns alunos de diversos agrupamentos de
escolas parceiras do CRI da APPDA LISBOA já
desenvolveram o PIT acompanhados por técnicas
do CRI. Inicialmente os PIT eram feitos em locais
dentro do espaço escolar: papelaria, biblioteca,
refeitório, reprografia. Nos últimos anos, foi
possível passar  estas atividades para locais na
comunidade, de que são exemplo a Galp, o
Continente, a Mr Pizza  e outros, de que são
exemplo: centros de jardinagem, mercearias,
cabeleireiros, juntas de freguesia, cafés e
biblioteca. 

Não foi apenas a experiência no CRI da APPDA
LISBOA que conduziu à criação deste projeto. De
acordo com a Portaria n.º 70/2021, dois dos
principais objetivos do CACI consistem em
“articular os processos de transição para
programas de inclusão socioprofissional” e
“desenvolver atividades e serviços centrados em
facilitar percursos de aprendizagem e de inclusão
que possibilitem um maior acesso à comunidade,
aos seus recursos e atividades.”

Neste sentido, foram efetuados contatos com
várias entidades, sendo que o Continente foi o
primeiro que nos respondeu positivamente.
Assim sendo, a primeira parceria do projeto
AUTrabalho é com o Continente Bom Dia do
Restelo. 3

Em conjunto com a diretora técnica do CACI,
foram analisados possíveis candidatos ao
estágio, tendo sido selecionado o João Almeida
para iniciar.
Depois de formalizada a parceria, através da
elaboração de um protocolo entre a APPDA
LISBOA e o Continente Bom Dia do Restelo. o
João foi muito bem recebido por todos.
Começou por conhecer o espaço, os funcionários
e toda a sua rotina de trabalho. Até tem uma
farda e calçado apropriado à sua função!
O primeiro dia de estágio foi dia 16 de janeiro e o
mesmo irá prolongar-se até dia 31 de março,
altura em que será substituído por outro cliente
da APPDA LISBOA. Estes estágios têm a duração
de 1 hora, sendo realizados semanalmente.
A experiência não poderia estar a correr melhor!

 Vejam as fotografias do João no Continente.

Para além do trabalho prático são elaborados
diversos materiais de suporte, uma vez que é
importante consolidar todo este trabalho na
APPDA LISBOA.



O AUTÊNTICO FEZ UMA ENTREVISTA SOBRE O

TRABALHO DO JOÃO NO CONTINENTE.
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O AUTêntico entrevistou a Sofia Pedrosa
(colaboradora responsável por acompanhar o
João ao Continente Bom Dia do Restelo), a
Patrícia Baptista (gerente da loja), o João
Almeida e os seus pais.

AUTêntico: Como é que o João está a aderir a
esta experiência de trabalho no Continente
Bom Dia do Restelo?
Sofia Pedrosa: O João está a aderir muito bem a
esta experiência no Continente Bom Dia do
Restelo. Já conhece a sua rotina de chegada e de
saída e já começa a dominar os espaços que
frequenta como o balneário ou o espaço de
refeição. Na loja já conhece o percurso que deve
realizar e o que se espera dele nas diversas
tarefas que tem vindo a  executar, entre
reposição de produtos e atualização de preços.
Nas tarefas tem tido o apoio muito próximo e
amigável da Patrícia que é já uma referência para
o João. É muito bem recebido por todos os
colaboradores que o conhecem e
cumprimentam carinhosamente.  
Não posso deixar de agradecer ao Continente
Bom Dia do Restelo pela excelente experiência
que está a proporcionar ao João. 

AUTêntico: Com quem é que trabalhas no
Continente Bom Dia do Restelo?
João Almeida: Com a Patrícia.

AUTêntico: Estás a gostar do teu trabalho?
 João Almeida: Sim.

AUTêntico: Como é receber um adulto com
autismo na equipa? 
Patrícia Baptista: Receber um autista na minha
equipa está-se a revelar uma experiência muito
gratificante e enriquecedora, tanto a nível pessoal
como profissional. 
Enalteço a recetividade e envolvimento
demonstrado por todos os elementos da minha
equipa no acolhimento do João. Este empenho
permitiu proporcionar o melhor ambiente e
experiência profissional que nos é possível.
Também é importante referir que procurámos
desde o primeiro momento estabelecer uma
relação de confiança com o João. 

Com esta experiência não pretendemos só
ensinar, queremos também aprender. Com o
João sentimos que estamos, em conjunto, a
construir um ambiente mais corporativo e
socialmente mais inclusivo.

AUTêntico: Quais as funções que o João
desempenha no Continente Bom Dia do
Restelo? 
Patrícia Baptista: As tarefas realizadas pelo João
prendem-se especificamente com a reposição
de artigos leves não perecíveis e com a
impressão de etiquetas de preço. Nesta fase
inicial estas tarefas são sempre acompanhadas
por mim ou por outro elemento da equipa, uma
vez que o João ainda não consegue
desempenhá-las de forma autónoma.

AUTêntico: Qual a vossa opinião sobre o
projeto em que o João está envolvido?
Pais do João - É mais uma ajuda. Pode ser bom
para ajudar a desenvolver as capacidades do
João.



A nova Direção da APPDA LISBOA, eleita na
Assembleia Geral no dia 6 de dezembro de 2022,
tomou posse no dia 16 de janeiro de 2023. 
Os Orgãos Sociais eleitos foram os seguintes:

Mesa da Assembleia Geral
Presidente – Flávia Maria Costa Guerra
1.º Secretário – José Lúcio Espinheira Gomes
2.º Secretário – Anabela Josefina Araújo Almeida
Outeiro Fernandes

Direção
Presidente – Maria Paula Machado de Sousa
Figueiredo
Vice-Presidente – João Carlos Paiva Seabra
Tesoureiro – José Artur Caeiro Barreiros
Secretário – Sara Mónica Moreira Tavares Silva
Vogal – Maria Luísa Viana Duarte André
1º Suplente - Jorge Belmiro da Silva Coutinho 
2º Suplente - Claúdia Rute Viegas da Conceição
Silva Maia

Conselho Fiscal
Presidente - José Lopes Farinha
1.º Vogal - António José Ribeiro Cabral
2.º Vogal - José Luís Ramos Fernandes 
Suplente - Lucília Maria Lampreia Alexandre
Pereira

Podem consultar a lista dos delegados da APPDA
LISBOA eleitos ao congresso da FPDA -
Federação Portuguesa de Autismo no mandato
2023-2026 no site da APPDA LISBOA.

A NOVA DIREÇÃO DA APPDA LISBOA FOI ELEITA.

OS RESIDENTES DO LAR DO ZAMBUJAL JÁ TÊM

 FISIOTERAPIA.
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Todas as 2ª feiras à tarde são dias de ir dar uma
volta, em pequenos grupos, de forma rotativa!
Estas saídas são realizadas no âmbito do projeto
VAI E VOLTA, que visa promover o bem-estar
físico, social e mental, através da realização de
caminhadas e atividades no exterior.
Este ano já caminhámos e saímos em muitos
sítios:
- Jardim dos Montes Claros
- Parque dos Moinhos
- Alameda Keil do Amaral (máquinas de
manutenção)
- Pastelaria Careca 
- Continente Bom Dia do Restelo 
- Pastelaria Sonho das Açucenas, na Ajuda 

No dia 21 de janeiro, o grupo residente no Lar do
Zambujal começou a realizar sessões de
fisioterapia.
As sessões decorrem na Sociedade Recreativa
Unidos do Zambujal, aos sábados entre as 11h e as
12h.
Esta nova experiência tem sido muito positiva,
como podem ver pelas fotografias!



SEGUNDA FEIRA É DIA DE IR PASSEAR.

O DOCUMENTÁRIO "THE ZIGUAIS" FOI EXIBIDO NA 

ESCOLA SECUNDÁRIA D. PEDRO V.  

EM JANEIRO HOUVE UMA FORMAÇÃO NO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA.
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No dia 24 de janeiro, o programa A Nossa Tarde
da RTP1 abriu com uma atuação dos incríveis The
Ziguais.

Em baixo mostramos fotografias de alguns
trabalhos realizados no âmbito deste projeto, de
forma a reforçar algumas competências.

No dia 10 de janeiro, a Escola Secundária D.
Pedro V, pertencente ao Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras, parceiro do CRI da
APPDA LISBOA, recebeu a exibição do
documentário “The Ziguais”, seguida de um
momento de conversa entre a plateia e dois
membros da APPDA LISBOA sobre este
tema. Esta foi a primeira de muitas
dinâmicas “Vamos falar de autismo?”.

Obrigada a todos os alunos e docentes pela
participação tão entusiástica neste debate e
também pelo fantástico feedback que nos
deixaram, na forma de mensagens escritas em
post-its. 
Acreditamos cada vez mais que “o melhor
cenário de inclusão passa pela informação”!
Para agendar uma exibição do documentário
“The Ziguais”, seguido de um momento Q&A com
a equipa da APPDA LISBOA, envie-nos um email
para: theziguais@appda-lisboa.org.pt.

No passado dia 17 de janeiro decorreu no
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja uma
ação de formação subordinada ao tema "Uma
Viagem ao Mundo do Autismo", na qual
participaram cerca de 40 docentes e educadores
de infância deste agrupamento,.
Continuamos assim a trabalhar para melhorar a
inclusão,  expandindo a nossa atuação a mais
agrupamentos e escolas, além dos nossos
parceiros do CRI.

https://www.facebook.com/anossatardertp/?__cft__%5b0%5d=AZW4c-NbSv9FVLWE741csWnR721Qia9L95Dse8dbbqFppnQ9Rh29_ikglZTGxav59HDlZTFlYu0fhijFPdjkK4gOUW1-kGVIKS_Zz1xDuX1T4Re--ZLjSPD5gn4cFlk8c8eeLOy3EKetms3ryhAKP8Jfi8UPd7O9v25QnpYa3jTKrIgqu7NJpDbLh6JdNpDXx5Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rtp1.pt/?__cft__%5b0%5d=AZW4c-NbSv9FVLWE741csWnR721Qia9L95Dse8dbbqFppnQ9Rh29_ikglZTGxav59HDlZTFlYu0fhijFPdjkK4gOUW1-kGVIKS_Zz1xDuX1T4Re--ZLjSPD5gn4cFlk8c8eeLOy3EKetms3ryhAKP8Jfi8UPd7O9v25QnpYa3jTKrIgqu7NJpDbLh6JdNpDXx5Y&__tn__=kK-R


VEJAM OS THE ZIGUAIS NO PROGRAMA "A NOSSA 

 TARDE" DA RTP1.

OS ATLETAS DA APPDA LISBOA FORAM TREINAR À

BOX CROSSFIT ALPHADEN.

VEJAM OS TRABALHOS FEITOS NO CARNAVAL.

ESTÃO MUITO GIROS!

No dia 17 de dezembro participámos no evento
NATAL ALPHADEN com esforço, entusiasmo e
boa disposição!
Foi desafiante e intenso, mas foi também
maravilhoso sentir o apoio de todos e foi,
sobretudo, emocionante observar o reencontro
entre os nossos atletas e os seus treinadores
Andreia e Gonçalo. 
Para tudo correr tão bem, o WOD (Workout of the
Day) foi planeado pela CrossFit Alphaden a
pensar na presença dos atletas da APPDA
LISBOA, sendo ao mesmo tempo desafiante e
competitivo. Todos os atletas presentes tiveram
uma atitude adequada, tolerante e empática, o
que foi essencial para o sucesso.
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Sugerimos a quem ainda não viu que (re)veja
este momento, bem como a reportagem feita na
APPDA LISBOA e as entrevistas sobre a
importância desta banda, num programa cheio
de peripécias, onde provamos em direto a
veracidade do refrão do nosso hino "acredita que
sou capaz!"
Parabéns aos The Ziguais!

Agradecemos à CrossFit Alphaden e a todos os
participantes do evento NATAL ALPHADEN, por
proporcionarem uma manhã de treino tão boa a
DESAFIAR LIMITES!

No dia 17 de fevereiro celebrámos o Carnaval na
APPDA LISBOA!
Com o tema "Poetas Portugueses", foi lançado o
desafio às salas do CACI para elaborarem as obras
de arte que podem ver abaixo.
Houve ainda um lanche muito animado. 



 BNP PARIBAS. 

COMEÇARAM AS AULAS DESAFIAR LIMITES NA

APPDA LISBOA.
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No dia 23 de janeiro começaram as aulas
DESAFIAR LIMITES na APPDA LISBOA. 
Este ano letivo, as aulas são realizadas
novamente em parceria com a Box CrossFit
Alphaden  e mantemos os nossos treinadores, a
Andreia Pacheco e o Gonçalo Lousa.
Os treinos decorrem 2ªfeira e 4ªfeira, no período
da manhã. Os 23 atletas estão divididos em três
grupos. 
Como habitualmente, as aulas são planeadas de
acordo com as características e necessidades de
cada um, recorrendo a suporte de imagens, para
facilitar a compreensão dos exercícios.

Receber o “SIM” do programa
"HELP2HELP" do BNP Paribas foi
um momento de pura catarse e
de alegria por sabermos o seu
significado: o desporto vai chegar
a mais pessoas com autismo na
APPDA LISBOA e, além disso, as
pessoas com autismo vão ver
aumentados os seus espaços e
oportunidades de participação na
comunidade!

A realização destas aulas é possível devido ao
contributo das famílias e a donativos angariados
para este propósito. 

AGRADECEMOS O DONATIVO HELP2HELP DO 

OS ALUNOS GOSTAM MUITO DO PROJETO

 DESAFIAR LIMITES NA ESCOLA.

O projeto DESAFIAR  LIMITES - Na Escola teve
início em outubro. Este projeto tem como
principal objetivo promover a inclusão dos alunos
com autismo nas dinâmicas da turma e
sensibilizar para a diferença. Para além disso,
pretende-se aumentar as oportunidades de
prática de exercício físico para todos os alunos,
essencial para uma boa saúde física e emocional. 
A motivação para prática de exercício físico é
promovida através de jogos e atividades,
combinando  os conhecimentos da área da
psicomotricidade e as metodologias de treino de
CrossFit. 
O projeto destina-se a turmas que têm, pelo
menos, um aluno com autismo e é dinamizado
por psicomotricistas do Centro de Recursos para a
Inclusão (CRI) da APPDA LISBOA.
Este ano, o projeto decorre semanalmente em
duas escolas (EB1 Santos Mattos e EB1 Prista
Monteiro), em 3 turmas. No total, beneficiam do
projeto 65 crianças (4 das quais com autismo),
entre os 7 e os 15 anos.
A reação dos alunos e motivação para estas
sessões foi tão boa que prevemos a realização de
dinâmicas pontuais noutras turmas do 1º ciclo. 
Graças ao financiamento e à parceria com a
Fundação Decathlon, temos este ano materiais
novos para usar no projeto, que tornam as sessões
mais divertidas!



"O nosso colega Amílcar (Micas) tem sido uma
ajuda fundamental na reposição do material de
manhã. Estando na secção do futebol, desporto
que ele gosta, torna-se mais fácil para ele repor o
material e também para nós. Apenas com
algumas semanas de casa já sabe onde está
grande parte do material, ajuda também a
alarmar o material,  e claro o que todos nós
gostamos e ele também o gosta de fazer, encher
bolas no compressor para colocar à venda. Bem
vindo Micas!!!"
Tiago Luz - Vendedor Decathlon Amadora

"É com muito orgulho que acompanho de perto
a experiência profissional do Micas na Decathlon
Amadora. Tenho a certeza que têm sido dias de
grande aprendizagem para ele mas sobretudo,
para os colegas e clientes com quem se cruza
todos os dias. A equipa dos desportos coletivos
da nossa loja está agora mais rica em humildade
e alegria. A boa diposição do Micas é
contagiante e só temos a agradecer por isso.
Bem vindo à nossa equipa, grande Micas!!" 
Catarina Estevens - Responsável de
Departamento Decathlon Amadora

AINDA PODEM COMPRAR MEIAS DESAFIAR LIMITES. 

O MICAS ESTÁ A TRABALHAR NA DECATHLON.

OBRIGADA FUNDAÇÃO DECATHLON!

Como referido anteriormente, um dos resultados
desta parceria é a realização de estágios na
Decathlon Amadora. 
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A Fundação Decathlon aprovou em julho o
projeto da Decathlon Amadora e da APPDA
LISBOA. Esta validação permite dar continuidade
ao projeto DESAFIAR LIMITES, que durante este
ano letivo incluirá:
- a melhoria do espaço exterior da APPDA
LISBOA, colocando um piso adequado à prática
desportiva;
- a aquisição de mais materiais para a prática de
atividade física no CACI, nas escolas e para aulas
com colaboradores;
- a realização de caminhadas mensais na
Decathlon Amadora;
  a realização de atividades mensais na Decathlon
Amadora (tiro com arco, escalada e atividades no
campo de futebol);
- a realização de estágios na Decathlon Amadora,
no âmbito da reposição de produtos;
- a formação por parte da APPDA LISBOA, sobre
autismo, aos colaboradores da Decathlon
Amadora.

Destacamos ainda os lucros conseguidos através
da venda das meias DESAFIAR LIMITES! 
Esta campanha continua a decorrer, pelo que
podem adquirir enviando um email para:
desafiarlimites@appda-lisboa.org.pt

Assim, foi no dia 1 de fevereiro que o Micas iniciou
um estágio remunerado nesta loja, na secção dos
desportos coletivos. A escolha foi fácil, uma vez
que é uma área de grande interesse para o nosso
trabalhador (principalmente, o futebol!).
O Micas trabalha durante 9h por semana,
distribuídas por 3 manhãs. Desempenha funções
de reposição de materiais e está acompanhado
pelos funcionários da sua secção.



ESTES ARTISTAS ESTÃO DE PARABÉNS.

MAIS UMA EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO

THE ZIGUAIS. ESTÃO TODOS CONVIDADOS!

VENHAM AO SEMINÁRIO DA APPDA LISBOA!
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Os artistas vencedores desta edição do
AUTêntico são: Sandra Serôdio (CACI),  Sérgio
Mira (CACI) e sala 7 (CACI). Parabéns! 

A APPDA LISBOA convida toda a comunidade a
participar no Seminário 2023, que terá lugar no
próximo dia 17 de março, na NOVA SBE em
Carcavelos.
Novidades sobre este evento em breve!
Inscreva-se no site 
da APPDA LISBOA 
ou diretamente 
AQUI.

Na manhã do dia 26/02, teremos uma sessão
especial do documentário “The Ziguais”, uma
história de quem quebra barreiras diariamente,
no Cinema Fernando Lopes, em Lisboa.
No final da exibição do documentário haverá uma
conversa com o público em que todos são
convidados a participar ativamente, partilhando
as suas perspectivas sobre o primeiro
documentário sobre autismo em Portugal.
Juntam-se a nós neste dia?
Os bilhetes podem ser adquiridos no site da
Ticketline ou diretamente AQUI.



Um agradecimento especial ao Fernando Jorge,
ao João Almeida, ao Georgy Oblezin e ao Tiago
Almeida pela colaboração no lettering e pelos
desenhos cedidos para esta edição.

Completa as sequências.
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Liga à imagem certa, de forma a completares os
desenhos. 



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

Agradecemos o seu donativo!
 

IBAN - PT50 0010 0000 25776970001 75
MBWAY - 963489018


