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SUMÁRIO
EXECUTIVO

Em cumprimento das 
normas estatutárias, apresenta-
mos o presente relatório e con-
tas para deliberação dos nossos 
associados. O presente docu-
mento tem como objetivo apre-
sentar a atividade anual desen-
volvida pela Associação PARA 
em cumprimento da sua missão, 
no quadro das orientações que 
lhe foram estabelecidas.

Dele constam as princi-
pais concretizações alcançadas 
pela Associação PARA em 2021, 
bem como a referência a ou-
tras atividades desenvolvidas 
que merecem destaque pela 
sua relevância, nomeadamente 
aquelas que se prendem com o 
lançamento de projetos no qua-
dro de contratação de recursos 
humanos. 

Num ano que continuou 

a ser fortemente marcado pela 
situação epidemiológica pro-
vocada pela COVID-19, e pelos 
profundos ajustamentos a que 
a mesma obrigou - designada-
mente a imposição do regime 
de teletrabalho - a Associação 
PARA deu prova da sua capaci-
dade de adaptação às circuns-
tâncias ao conseguir disponibi-
lizar meios, plataformas digitais 
e de comunicação eletrónica, 
etc. e implementar práticas que 
permitiram manter um elevado 
nível de desempenho

O relatório está dividido 
em 3 partes fundamentais: − En-
quadramento Contexto Funcio-
nal; − Atividades Desenvolvidas 
e Recursos

Utilizados na realização 
do conjunto das atividades; Ane-
xos: documentos contabilisticos. 

Neste contexto, o presen-
te relatório tem como principal 
objetivo apresentar a atividade 
desenvolvida pela Associação 
PARA e divulgar os resultados 
alcançados ao longo do ciclo de 
gestão de 2021.

Tendo em conta os ob-
jetivos definidos no Plano Es-
tratégico 2019/2021 para o ano 
2021, a Associação PARA procu-
rou responder, de forma célere 
e eficiente, às necessidades de 
potenciar a capacidade de inter-
venção nos objetivos estratégi-
cos:

• Consciencialização 
• Intervenção Terapêutica e 

Capacitação
• Desenvolvimento Tecnoló-

gico
• Relações Interinstitucionais
• Recursos Materiais
• Comunicação e Marketing
• Sustentabilidade Organiza-

cional e Financeira
• Crescimento/Expansão

Tendo por base a contabi-
lização, apurada a 31 de dezem-
bro de 2021, do grau de concre-
tização das tarefas previstas no 
Plano de Atividades, foi possível 
apurar que no decurso do ano, 
foram concretizadas algumas 
das metas preconizadas para o 
triénio de 2019/2021. 

A coordenação e a elabo-
ração do relatório de atividades 
foram da responsabilidade da 
direção.



Enquadramento
Contexto funcional

1.
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MISSÃO
Assumir a criação 

de um mundo onde 
os indivíduos com Per-
turbação do Espectro 

VISÃO
Sermos reconheci-

dos como uma Associa-
ção de prestígio nacio-
nal e internacional pela 
qualidade, inovação 
e excelência na inter-

VALORES
Os nossos valores 

representam a premis-
sa de como é realizado o 
nosso trabalho e como 
o mesmo é conduzido. 

Não temos uma or-
dem específica de prio-
ridade para os nossos 

Política 
de Qualidade

Política 
da Marca

do Autismo são valori-
zados como membros 
participantes na sua co-
munidade.

venção terapêutica de 
crianças, jovens e adul-
tos com Perturbação 
de Espectro de Autismo 
e no apoio/capacitação 
das respetivas famílias.

valores, porque é ne-
cessário ter em mente 
que a prioridade muda 
mediante cada pessoa 
e que é necessário in-
tervir em cada situação 
que encontramos:

• Qualidade
• Exigência 
• Profissionalismo e competência
• Respeito e Integridade
• Valorização do papel das famílias
• Inovação e criatividade
• Espirito critico e empreendedorismo
• Capital humano e valorização pessoal
• Cultura de parcerias
• interdisciplinaridade
• Responsabilidade e Compromisso
• Equidade e inclusão
• Direitos dos cidadãos com Perturbação do 

Espectro de Autismo
• Inovação social e sustentabilidade

Temos como política de qualidade 
prestar serviços de excelência adequados 
baseados em evidências científicas com-
provadas às necessidades e expectativas 
das pessoas com autismo e das suas famí-
lias, atuando como facilitador na criação de 
oportunidades de práticas sociais de inclu-
são equitativa para o exercício autónomo 
de uma plena cidadania.

Na construção de uma marca forte é es-
sencial manter uma lógica de consistência 
na forma de comunicar em todas as áreas 
onde actuamos. 

Definimos um conjunto de regras e 
recomendações, de forma a garantir uma 
correcta utilização e reprodução da Identi-
dade Visual da marca “PARA”. 

A marca, as cores e a tipografia são os 
elementos principais desta identidade vi-
sual, que permitem caracterizar de forma 
distinta e coerente a instituição no merca-
do e na sociedade.

1.1 - MISSÃO, VISÃO E VALORES
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1.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A estrutura organizacional 

adotada para Associação PARA 

inerente à sua criação, i.e. a in-

tegração de funções e busca 

de sinergias entre as áreas de 

intervenção e uma otimização 

do uso dos recursos humanos e 

1.3 - ORGANOGRAMA (alterado em Assembleia Geral - 17/11/2021)

ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO FISCAL

DIREÇÃO

financeiros reflete o objetivo de 

redução das redundâncias e dos 

custos de funcionamento, sem 

afetar a coerência da interven-

ção e a capacidade de resposta.

Tendo em conta a renúncia 

ao mandato do Presidente e a 1ª 

secretária da Assembleia Geral, 

alegando incompatibilidade por 

terem sido eleitos para órgãos 

autárquicos, procedeu-se à sua 

substituição conforme o estipu-

lado no nº 4 do art.º 20 dos esta-

tutos da Associação PARA.

Vítor Neves
Presidente

Ana Jesus
1ª Secretária

Gil Pinheiro
Vice-Presidente

António Quaresma
Vogal

Ana Conceição
Vogal

José António Mendes
2º Secretário

João Pimpão
1º Secretário

Tomé Lopes
Presidente

Daniel Fernandes
Suplente

Teresa Mendes
Vice-Presidente

Viviana Silva
Diretora Executiva

Céline Gomes
Tesoureira

Cláudia Neves
Vogal

Ana Cristina Carvalho
Vogal

Liliana Silva
Vogal

Catarina Pimpão
Suplente

Anabela Mendes
Suplente

Patrick Mendes
Presidente



Síntese
Atividades Desenvolvidas 
E Recursos Utilizados

2.
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A habitual resiliência da As-
sociação PARA continuou, em 
2021, a ser uma importante  ca-
racterística devido ao arrastar da 
Pandemia de Covid-19 . Contudo 
foi possível apresentar um cres-
cimento ao nível das atividades 
desenvolvidas e uma expansão 
sustentada no que concerne a 
angariação de novos associados.  

Uma das grandes novidades 
foi a inclusão, nos projetos for-
mativos, de novos beneficiários 
diretos: os professores de edu-
cação especial, neste caso afetos 
a de 2 agrupamentos do conce-
lho (Agrupamento de Escolas de 
Pombal e Agrupamento de Es-
colas Gualdim Pais). 

A PARA conseguiu, pelo se-

gundo ano consecutivo, finan-
ciamento institucional por parte 
do INR - Instituto Nacional para a 
Reabilitação que co-financiou o 
projeto ATIVA e o projeto Equilí-
brio da Mente.  

A candidatura ao POISE, ape-
sar de ter obtido mérito absoluto 
positivo, foi indeferida devido a 
falta de dotação financeira.

2.1 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

JAN. 2021 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PROJETO PAI 
CO-FINANCIADO PELO INR

FEV. 2021 | COMUNICAÇÃO E MARKETING
2º ANIVERSÁRIO DA PARA - SITE MAIS INCLUSIVO  
(INCLUSÃO DE FUNCIONALIDADES DE ACESSIBILIDADE)
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MAR. 2021 | SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA
REUNIÃO ONLINE - CONSELHO EXECUTIVO FPDA

ABR. 2021 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
PRODUÇÃO FILME "DIA MUNDIAL DO AUTISMO" 
PARTICIPAÇÃO DA PARA NA SEMANA DA SAÚDE POMBAL '21 
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MAI. 2021 | SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA
ASSEMBLEIA GERAL - PARA
ADMISSÃO DE 2 CANDIDATURAS AO INR

JUN. 2021 | INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E CAPACITAÇÃO
WEBINAR - IVEA  - INNOVATIVE VOCATIONAL EDUCATION FOR AUTISM

ABR. 2021 | SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA
REUNIÃO DE DIREÇÃO 
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JUL. 2021 | INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E CAPACITAÇÃO
DIVULGAÇÃO - PROCESSO DE RECRUTAMENTO DE 2 PSICÓLOGOS

AGO. 2021 | INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E CAPACITAÇÃO
INSCRIÇÕES PROJETO ATIVA 
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SET. 2021 | INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E CAPACITAÇÃO
PROJETO ATIVA & PROJETO EQUILÍBRIO DA MENTE
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SET. 2021 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
RTP - PARTICIPAÇÃO EM PRPGRAMA TELEVISIVO SOBRE AUTISMO

OUT. 2021 | SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA
REUNIÃO DE DIREÇÃO

NOV. 2021 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL - PARA (ONLINE)

NOV. 2021 | RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS
REUNIÃO COM O MUNICÍPIO DE POMBAL
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DEZ. 2021 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
REALIZAÇÃO DE FILME DE NATAL
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2.2 - PLANEAMENTO DE GESTÃO E RH
À semelhança do ano de 

2020, em 2021 a gestão dos re-
cursos humanos não se aplicou 
no que concerne a remunera-
ções. Existiram, contudo, presta-
dores de serviços no âmbito da 

realização dos projetos desen-
volvidos pela Associação PARA. 
Não existiram quaisquer remu-
nerações, encargos sobre as re-
munerações, proporcionais de 
férias, subsídios de férias e natal, 

seguros e outras despesas com a 
estrutura de recursos humanos 
ao serviço da Associação PARA. 

As actividades desenvolvidas 
contaram com a participação de 
associados.

2.3 - ASSOCIADOS
À data de 31/12/2021 a PARA tinha 117 Associados dos quais 38 são isentos do pagamento de 

quotas por reunirem a seguinte condição prevista nos estatutos da Associação PARA: diagnostica-
dos com Autismo. 
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2.4 - DONATIVOS

2.5 - CANDIDATURAS E DOCUMENTAÇÃO
A Associação PARA efetuou, 

durante o ano de 2021, as seguin-
tes candidaturas:

• Projeto ATIVA (INR);
• Projeto Equilíbrio da Mente 

(INR);
• 2 estágios ao abrigo da Me-

dida Ativar.pt;

• POISE - Parcerias para o Im-
pacto;

Os seguintes documentos 
encontravam-se ainda em curso 
à data de 31/12/2021: 

• Regulamento Interno geral;
• Regulamento Interno de Ca-

pacitação e Formação;
• Tradução para francês e in-

glês dos Estatutos atuais da 
Associação PARA para os 
parceiros internacionais, no-
meadamente a Autism Euro-
pe, Autism Spectrum Disor-
ders in the European Union 
(ASDEU).

2.6 - COMUNICAÇÃO
No âmbito do eixo da Comu-

nicação e conforme já se referiu 
anteriormente, foram desenvol-
vidas as seguintes ações: 
• Informação noticiosa sobre 

as atividades da PARA.
Relativamente a este tema, 

foram inseridos na página oficial 
do Facebook 19 publicações, du-
rante o ano de 2021: 
• 3 vídeos promocionais; 
• 15 comunicados sobre as ati-

vidades da PARA; 
• 3 notícias nacionais e inter-

nacionais relacionadas com 
a consciencialização do Au-
tismo. 

Tendo gerado um total acumula-
do a 31 de dezembro de 2021 de 

56 647 visualizações, 2368 visitas 
à página, 4 934 interações e 384 
gostos/reações, os nossos comu-
nicados na página de Facebook 
e no site geraram disseminação 
de informação orgânica espon-
tânea e informal (sem serem 
enviados comunicados de im-
prensa), através de meios de co-
municação digitais e analógicos.

Relação com os órgãos de 
comunicação social

A Associação PARA foi con-
vidada a dar o seu testemunho 
sobre o Autismo em Portugal 
na RTP2 (programa "Sociedade 
Civil") onde estiveram presentes, 

juntamente com o Presidente da 
Direção da PARA:  
• Bernardo Barahona Corrêa 

da Fundação Champali-
maud

• Fernando Campilho - Fede-
ração Portuguesa de Autis-
mo

• Guiomar Oliveira - Centro de 
Desenvolvimento da Crian-
ça no Hospital Pediátrico 
CHUC;

• Pedro Rodrigues- PIN.

Relação com Educação / Es-
colas / Ensino Superior

 
No campo da ciência no âm-

bito de estudos científicos sobre 
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autismo cooperámos com 14 en-
tidades:

• Mecanismo Nacional de Mo-
nitorização da Implementa-
ção da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência (Me-CDPD);

• Observatório da Deficiência 
e Direitos Humanos (ODDH); 

• Instituto Superior de Ciên-
cias Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa (IS-
CSP-ULisboa);

• Instituto de Psicologia Mé-
dica da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de 
Coimbra; 

• Centro de Responsabilidade 
Integrado de Psiquiatria do 
CHUC - Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra; 

• Universidade dos Açores 
(UAc); 

• Universidade Fernando Pes-
soa;

• Universidade de Salamanca; 
• Universidade de Aveiro e da 

Universidade de Sevilha;
• Escola Superior de Tecnolo-

gia e Gestão de Águeda, da 
Universidade de Aveiro (EST-
GA-UA); 

• Escola Superior de Saúde da 
Universidade de Aveiro;

• Centro de Investigação da 
Escola de Psicologia e Ciên-
cias da Vida da Universidade 
Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias; 

• Centro Lusíada de Investi-
gação em Serviço Social e 
Intervenção Social (CLISSIS) 
da Universidade Lusíada de 
Lisboa (ULL); 

• Centro de Desenvolvimento 
Infanto-juvenil dos Açores 
(CDIJA); 

• Agência Açoreana de Via-

gens, S.A (Açoreana DMC).

Relação com a Federação 
Portuguesa de Autismo e outras 
entidades ligadas ao autismo

Em 2021 a Associação PARA 
colaborou com a FPDA por diver-
sas ocasiões: 

• Projeto "Autismo: o início do 
caminho";

• The New Digital School - 
Questionário "Intervir Autis-
mo";

• GUIA ONLINE FPDA;
• Projeto ALERRT- Autism on 

the line!;
• Diversas Newsletters da 

FPDA;
• Petição pública pela priori-

dade de vacinação;
• Inquérito - Economia Social 

no contexto da Pandemia 
COVID-19;

• Petição "Prioridade das pes-
soas com deficiência na va-
cinação contra a COVID-19;

• reunião da direção da PARA  
com a direção da FPDA; 

• Campanha WAAD Autism-
-Europe "I can LEAN I can 
WORK";

• Sessão ordinária do Con-
gresso de 26 de Junho de 
2021;

• Webinar IVEA - Innovative 
Vocational Education for Au-
tism;

• Projeto "Autismo - Emprego 
- Inclusão";

De salientar que a PARA é, 
desde outubro de 2020 mem-
bro do Global Network Autism 
promovido pelo ARI - Autism 
Research Institute, sedidado na 
Califórnia, Estados Unidos da 
América com quem continua a 

colaborar.

Site e redes sociais

As atividades da PARA são 
divulgadas através do site e do 
Facebook que são os principais 
instrumentos de comunicação 
com o público. 

No ano de 2021, o site institu-
cional da PARA registou mais de 
1400 visitantes de 36 países de 4 
continentes. Dos quais 72,94 % 
são de Portugal (de 17 distritos), 
10,58% dos Estados Unidos. Os 
restantes são provenientes de 
diversos países, de entre os quais 
destacamos: 
• Brasil  (4,30%);
• Canadá (2,63%);
• Suíça, França, Reino Unido, 

Angola, China, Ucrânia, etc.
Tendo em conta a análise da 

aquisição de utilizadores, 41,75% 
foram gerados através de pesqui-
sa orgânica (motores de busca), 
23,55% de forma direta, 29,47% 
atravês fo Facebook/Instagram,  
sendo que 5,23% tiveram origem 
no site da Federação Portuguesa 
de Autismo.

O Facebook atingiu durante 
o ano de 2021 a marca de 3.960 
gostos e 4.104 seguidores nos 5 
continentes.  Dos seguidores, 
78,1% são do género feminino e 
21,9% do género masculino. 

A publicação com maior 
número de visualizações nas 
redes sociais foi a divulgação  
do recrutamento de psicólogos 
que alcançou 17 682 pessoas 
com 54 partilhas, em 2.º lugar 
está o filme do Dia do Autismo 
que gerou um alcance de  13 466 
pessoas e 184 partilhas, seguida 
da divulgação da reunião de di-
reção com um alcance de 2 570 
pessoas.
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2.7 - NOTA FINAL
A atividade da Associação 

PARA foi, naturalmente, afetada 

pelo arrastar da crise pandémi-

ca, provocada pela COVID 19, que 

alterou completamente a vida 

de todos e com consequências 

nefastas em todos os setores da 

sociedade portuguesa e mun-

dial. Com recurso às plataformas 

digitais foi possível dirimir algu-

mas dificuldades e permitir o 

contacto entre os associados e 

os órgãos sociais da associação, 

nomeadamente na realização 

de reuniões de direção e assem-

bleias gerais.

A ação empreendida nos 

diferentes objetivos estratégicos 

permitiu dar um cumprimento 

satisfatório das ações identifica-

das em muitos dos mais relevan-

tes eixos definidos no Plano de 

Atividades para 2021:

• Consciencialização;

• Relações Interinstitucionais;

• Comunicação e Marketing

• Sustentabilidade Organiza- 

cional e Financeira.

O balanço do Relatório de 

Atividades Associação PARA, que 

ora se apresenta, deve ser feito 

tendo em conta as perspectivas 

de crescimento permitidas pela  

amplitude das suas atribuições e  

recursos disponíveis – financei-

ros e humanos. Destacamos por 

exemplo, as primeiras 2 contrata-

ções de recursos humanos (psi-

cólogos) em regime de estágio 

remunerado (IEFP e OPP), que já 

se encontram a efetuar interven-

ções junto de 6 utentes da Asso-

ciação PARA.

 

O exercício de 2021 da Asso-

ciação PARA gerou um Resulta-

do Líquido positivo de 1.307,91€.

A direção empossada em 

março de 2019 está disponível 

para prestar aos associados to-

dos os esclarecimentos neces-

sários à boa compreensão das 

contas da PARA, no âmbito da 

Assembleia Geral.

Como balanço final, gos-

taria de referir que, apesar das 

dificuldades, a PARA conseguiu 

concretizar muitas das ativida-

des previstas, graças ao esforço 

de todos os membros que com-

põem a Direção, a MAG, associa-

dos e parceiros.

Que 2022 seja o ano de gran-

des concretizações para a Asso-

ciação PARA com destaque para 

as tão necessárias instalações 

definitivas.
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ANEXOS

3.

































Relatório de 
Actividades e 

Contas 2021


