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“O todo é maior que a soma das partes” 

No II Congresso da FAPPC, que decorreu nos dias 27 e 28 de janeiro de 2012, foi eleita a nova 

Direção. Apesar de estarmos em funções há mais de um ano, só agora é que nos foi possível 

apresentar a primeira newsletter. Como tal, faremos uma breve apresentação dos membros da 

Direção e do nosso plano de ação. Também damos a conhecer os projetos e 

reuniões/representações que temos realizado bem como as informações mais relevantes para os 

nossos leitores. 

A Presidente…  
 

 

Federação das Associações Portuguesas de 

Paralisia Cerebral 

Newsletter (Redigida segundo as normas do novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa) 
 

Número 1, Edição Trimestral, Março de 2013 

 

A não perder… 

20 de março – Cerimónia de lançamento do livro “Vigilância da 

Paralisia Cerebral aos Cinco Anos de Idade – Crianças nascidas 

entre 2001 e 2003”, pelas 18 horas no Auditório 3 da Fundação 

Calouste Gulbenkian (Avenida de Berna – Lisboa). 
 

23 e 24 de maio – Seminário Internacional sobre “Intervenção e 

Continuidade de Cuidados na Paralisia Cerebral”, que irá decorrer 

no Porto (Biblioteca Municipal Almeida Garrett). 
 

25 de maio – “O Adulto com Paralisia Cerebral” – este congresso 

realizar-se-á na Escola Secundária do Cenco, na cidade do Porto. 
 

13 de julho – Realização do XXV Acampamento Nacional 

promovido e organizado pela APCCoimbra. 

 

É com grande orgulho e sentido de responsabilidade que aceito o desafio de 

liderar como Presidente a única lista candidata à Direção da Federação das 

Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral. O conhecimento profundo, 

familiar e profissional, que tenho da Paralisia Cerebral, aliada à minha 

personalidade combativa e inconformista, certamente pesou na escolha dos 

proponentes, apesar da minha pouca experiência em cargos de direção 

associativa. Farei o meu melhor para corresponder e se possível ultrapassar 

as vossas expectativas durante os próximos três anos. 

 

23 de março – Reunião 

da Assembleia Anual do 

Conselho Geral da FAPPC 

em Lisboa.  
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Membros da Direção 2012/2014 
 

 Cargo  Nome  Ligações à Paralisia Cerebral/ atividade profissional 
       

  

Presidente 

 

Dra. Eulália 
Calado 

 
 

 Único irmão com Paralisia Cerebral; 
 Médica Neuropediatra; 
 Diretora do Serviço de Neuropediatria do 

Hospital Dona Estefânia; 
 Investigadora do Programa de Vigilância Nacional 

da Paralisia Cerebral. 
 

       
 

 

Vice-
Presidente 

 

Dra. Leonor 
Nascimento 

 
 

 Filho com Paralisia Cerebral; 
 Advogada; 
 Presidente da Associação de Paralisia Cerebral de 

Viseu;  
 Presidente da Assembleia Geral da UDIPSS de 

Viseu. 
       

  

Secretário-
Geral 

 

Prof. Jorge 
de Carvalho 

  Professor de Educação Física; 
 Cargos e funções desempenhadas, 

  desde de 1983, na APCL, na FAPPC, no Desporto e 
nos Paralímpicos; 

 Diretor do Departamento de Desporto no 
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 

       

  

Tesoureiro 

 

Dr. Paulo 
Jorge 

Teixeira 

  Licenciado em Organização e Gestão de 
Empresas com Paralisia Cerebral; 

 Auditor Interno no Hospital de Faro; 
 Presidente Conselho Fiscal da PC-AND; 
 Vogal Conselho Fiscal da Federação Portuguesa 

de Desporto para Deficientes. 
       

  

Vogal 

 

Prof. António 
Barata 

  Fundador da Associação de Paralisia Cerebral de 
Lisboa e Tesoureiro da atual Direção; 

 Fundador da PC-AND e da Vo-Arte, da qual é 
Presidente da Assembleia Geral; 

 Membro do Conselho Fiscal da Federação 
Portuguesa para Deficientes. 

       

  

Vogal 

 

Dr. Carlos 
Barata 

  Irmã com Paralisia Cerebral; 
 Licenciado em Historia; 
 Pertence à Direção da Associação de Paralisia 

Cerebral de Coimbra, desde 1993, atualmente 
desempenhado funções de Tesoureiro; 

 Vice-presidente da Assembleia Geral da PC-AND. 
       

  

Vogal 

 

Prof. 
Joaquim 

Alvarelhão 

  Terapeuta Ocupacional; 
 Professor na Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro; 
 Pertence à Associação do Porto de Paralisia 

Cerebral e à Internacional Cerebral Palsy Society  
das quais é Tesoureiro. 
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Programa de Ação 2012/2014 para pessoas com Paralisia Cerebral e 

situações neurológicas afins 
 

Áreas de atuação  Estratégias 
   

 
Membros 
associados 

  

 
 

 Atuar junto dos decisores políticos de modo a obter uma maior eficácia 

nas medidas apresentadas; 

 Fomentar uma melhor inclusão social, qualidade de vida e 

autodeterminação. 

   

Cuidados centrados 
na família   

 
 

 Promover a adequação e qualidade do ensino (formação profissional; a 

transição para a vida adulta; a integração e sustentabilidade profissional); 

 Adequar as leis laborais à especificidade da deficiência; 

 Promover a acessibilidade e mobilidade no acesso a bens e serviços;  

 Implementar um sistema de monitorização da qualidade dos cuidados 

prestados aos adultos institucionalizados com incapacidade profunda. 

   

Sustentabilidade 

 
 

 Impulsionar a sustentabilidade, otimização e inovação das múltiplas 

atividades das Associadas; 

 Implementar um sistema de comunicação que permita dar a conhecer 

modelos de sucesso existentes;  

 Incentivar e apoiar a criação de projetos de excelência, que permitam a 

visibilidade e obtenção de fundos para as Associadas. 

   

Investigação 

 
 

 

 Criar e estimular parcerias com as Universidades;  

 Obter do Ministério da Saúde a co-responsabilização e apoio no Programa 

de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral, a decorrer desde 2006. 

   

Imagem 
 

 
 

 Desenvolver uma estratégia de credibilidade e visibilidade que permita 

tornar a FAPPC um parceiro incontornável na discussão de todas as 

políticas de saúde, educação, segurança social, emprego, ambiente, 

mobilidade, cultura, desporto, recreação e turismo. 
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No ano 2012 … 
 

 Foram aprovados e executados os projetos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efetuaram-se reuniões/ representações com: 
Entidades Total 

Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal – Formação sobre “Terapêuticas 

Inovadoras na Paralisia Cerebral” para familiares e Técnicos 
1 

Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo – Comunicação sobre 
“Neuroplasticidade na Paralisia Cerebral” 

1 

Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real 1 
Associação de Paralisia Cerebral de Viseu 2 

Assembleias Gerais com as Associadas da FAPPC 2 
Assembleia da República 1 

Comissão Nacional dos Direitos Humanos 2 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 2 

Direção Geral da Educação 4 

Fundação São João de Deus 1 

Gabinete para os Meios de Comunicação Social e com o Grupo de Reflexão Media e 

Deficiência 
1 

Instituto de Emprego e Formação Profissional 2 

Instituto Nacional para a Reabilitação 8 

Secretaria de Estado da Solidariedade e da Segurança Social 4 

Secretaria de Estado do Desporto e Juventude 2 

Eixo 1 – “Replicagem 

do Projeto CIM” 

 

 

Eixo 2 – “Todos por 

um” 

Em parceria com: 

APCAS, APCB, APCC, 

APCE, APCG, APCL, 

ACPV, APCVC, APCVR, 

APPC, APPCF e APPCL. Em parceria com: 

APCAS, APCC, APCV, 

APCVC, APPC, 

APPCF e CIM/APCL. 

Em parceria com: 

APCAS 

“Eu sou eu” – Estratégias de representação “Dinamos para a inclusão” 

No âmbito do Programa de Financiamento 2012 

do Instituto Nacional para a Reabilitação 



Newsletter  Nº 1 

Inverno / 2013   5 

 

 

 

 

  
 

 

Em  2013 … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Evento Internacional de 2012… 

De 10 a 13 de outubro de 2012 realizou-se a 4ª Conferência 

Internacional sobre Paralisia Cerebral em Pisa – Itália. Para 

saber os temas abordados pode consultar 

http://www.cp2012.it/pdf/proceedings.pdf 

Felicitações 

No ano de 2012, por 

proposta da Direção da 

FAPPC ao Conselho 

Geral, foi aprovada a 

admissão da nova 

Associada - Associação 

de Paralisia Cerebral de 

Almada Seixal em 

aprovação do Conselho 

Geral. 

A FAPPC constatou a necessidade de 

ter mais um colaborador que 

auxiliasse na prossecução do Plano 

de Ação para o Triénio 2012/2014 e, 

no âmbito do IEFP, foi aprovado um 

estágio profissional para esse efeito.  

 

Última hora…  

A FAPPC, no âmbito do plano de ação para a 

sustentabilidade, apresentou projetos ao Instituto 

Nacional de Reabilitação encontrando-se a aguardar 

as respetivas aprovações.  

 
A FAPPC tem reunido esforços 

para estar cada vez mais 

próxima das Associadas, no 

cumprimento de uma das 

suas maiores apostas. 

 

“O todo é maior que a soma 

das partes” 

 

Assim, vimos por este 

meio apresentar a nossa 

recente colaboradora, a  

 
jovem licenciada Ana Rita Tavares, 

com uma tese de Mestrado na área 

da Paralisia Cerebral, que será 

responsável pela operacionalização 

dos projetos aprovados pela Direção 

da FAPPC, no âmbito do reforço da 

comunicação entre as Associadas e a 

FAPPC e da divulgação da Paralisia 

Cerebral junto do grande público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jovem licenciada Ana Rita Tavares, 

com uma tese de Mestrado na área 

da Paralisia Cerebral, que será 

responsável pela operacionalização 

dos projetos aprovados pela Direção 

da FAPPC, no âmbito do reforço da 

comunicação entre as Associadas e a 

FAPPC e da divulgação da Paralisia 

Cerebral junto do grande público. 

http://www.cp2012.it/pdf/proceedings.pdf


Newsletter  Nº 1 

Inverno / 2013   6 

 Reuniões/ representações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 de janeiro 

Associação de Paralisia 

Cerebral de Leiria 

30 de janeiro 
 

Associação do Porto de 
Paralisia Cerebral 

Realização de seminários para técnicos e familiares de pessoas 

com Paralisia Cerebral. Tendo como oradora convidada a Sra. 

Presidente da Direção da FAPPC – Dra. Eulália Calado.  

 

26 de fevereiro 
 

Acarinhar – Associação de Famílias 
e Amigos de Crianças com Paralisia 

Cerebral de Cabo Verde 

 16 de fevereiro 
 

Associação de Paralisia 
Cerebral de Guimarães 
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Exmo(a) Senhor(a) 

Temos a honra de convidá-lo a participar no lançamento da publicação do segundo relatório do 
Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral aos 5 Anos de Idade, a decorrer na quarta-feira 20 
de Março de 2013, às 18:00 horas, no Anfiteatro 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 
Contamos com a presença de Altos Dignatários dos Ministérios da Saúde, Solidariedade e Segurança 
Social e Educação. 

 O Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral aos 5 Anos de Idade decorre desde 2006, numa 
parceria entre a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral – FAPPC, o Centro de 
Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a 
Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, a Sociedade Portuguesa de Pediatria – SPP (através da 
Unidade de Vigilância Pediátrica, Secção de Neonatologia e Sociedade Portuguesa de Pediatria do 
Neurodesenvolvimento) e da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação (Secção de 
Reabilitação Pediátrica). Está afiliada no consórcio Surveillance of Cerebral Palsy in Europe – SCPE, 
financiado por fundos da União Europeia.  

 Graças ao trabalho de muitos profissionais das áreas da Saúde e da Educação, de pais e de crianças que 
colaboram no Programa, após seis anos de vigilância activa, este segundo relatório e os estudos 
científicos decorrentes que o acompanham permitem apresentar pela primeira vez a descrição e a 
análise detalhadas e fidedignas das crianças com paralisia cerebral em Portugal. 

 A informação recolhida e analisada pelo Programa está disponível para dar a conhecer as 
potencialidades, capacidades, problemas e dificuldades das crianças e famílias que vivem com a 
paralisia cerebral. Estes indicadores destinam-se a todos os interessados na saúde, educação, inserção 
social e bem-estar destas crianças e famílias, particularmente os responsáveis pela prestação direta de 
cuidados e serviços e os responsáveis pela sua organização e gestão. Participando na divulgação e apoio 
às crianças com paralisia cerebral e suas famílias, está a ajudar-se também as crianças com outras 
incapacidades e respetivas famílias, pelo efeito de disseminação de melhores informação, práticas, 
condições e apoios. 

 A sua participação é muito importante para enriquecer esta sessão, contribuindo para a debate que se 
seguirá às apresentações. O livro será distribuído aos participantes na sessão e encontrar-se-á acessível 
nos sítios da Internet das Sociedades e Associações participantes no Programa de Vigilância Nacional. 

 Agradecemos o apoio caloroso da Fundação Calouste Gulbenkian para a celebração deste lançamento 
e também às entidades que contribuíram com o consórcio no financiamento do Projeto: Alto 
Comissariado para a Saúde, Instituto Nacional para a Reabilitação e Direção Geral para a Saúde e 
Consumidores da Comissão Europeia (DGSANCO). 

Contamos com a sua presença!   

Eulália Calado 
Presidente da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral – FAPPC 

 Convite para o lançamento da publicação do segundo relatório do Programa 

de Vigilância Nacional Da Paralisia Cerebral 
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FAPPC 
Federação das Associações 

Portuguesas de Paralisia Cerebral 

 
B.I. 

Pertence a: Federação das 

Associações Portuguesas de Paralisia 

Cerebral. 

Texto: Colaboradores da FAPPC. 

Imagens: Gentilmente cedidas pela 
Dra. Eulália Calado e pela Dra. 
Teresa Mascarenhas, Presidente da 
Acarinhar – Associação de Famílias e 
Amigos de Crianças com Paralisia 
Cerebral de Cabo Verde. 
 

Periodicidade: Trimestral. 

Execução gráfica: Ana Rita Tavares. 

Para mais informações: 

Sede da FAPPC:  

Avenida Rainha D. Amélia – 

Lumiar.  

1600-676 Lisboa 

 

N. Contribuinte:  

507 528 310 

         Contactos: 

21 752 50 16 / 96 721 48 23 

  Fax:21 757 23 02 

          Email: direccao@fappc.pt 

 

mailto:direccao@fappc.pt

