PLANO DE ATIVIDADES E
ORÇAMENTO PARA O ANO 2022
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Introdução
Caros associados,
nos chegados ao momento de vos apresentarmos o planeamento que procurámos fazer, para o ano
Uma vez mais, eis-nos
2022, que se aproxima.
Um ano muito diferente.
Um ano muito marcante.
Diferente, porque muito imprevisível do ponto de vista da evolução da pandemia que assolou o mundo nos dois
últimos anos e que,, inesperadamente, nos obrigou a alterar os Plano
Planos anteriores, reforçando o apoio a todos os
beneficiários do CAVI APN e modificando quase todos os projetos de grupo que estavam inicialmente previstos.
Também, pela mesma causa, muitas atividades foram canceladas e, outras, adiadas sine die. Do ponto de vista
económico, o próximo ano reserva-nos, ainda, algumas mudanças impostas pela não aprovação do Orçamento do
Estado e pelas alterações políticas daí decorrentes.
Marcante, porque evocativo das três décadas de luta por todos os objetivos que, desde o nascimento da APN e do
início da sua atividade em prol de todos os doentes neuromusculares, vamos comemorar. Marcante, porque, como já
anunciado, nos irá impor o fim de um projeto piloto que abraçámos desde o seu início, sendo, aliás, pioneiros na sua
implementação, sem que,, pelas mudanças que se esperam no panorama político, possamos anunciar a garantia de
uma continuidade, com legislação própria e baseada nas principai
principais conclusões das várias avaliações intercalares
efetuadas. Falamos, obviamente, do MAVI. Tendo sido assegurado um prolongamento por mais seis meses, assim
como a respetiva cobertura financeira, iremos cumprir todos os compromissos que assumim
assumimos quando do seu começo.
Lutaremos, ainda assim, com todas as ferramentas e argumentos que, juntamente com todas as equipas técnicas
espalhadas pelo país, fomos colecionando, para que a autodeterminação de todas as pessoas que foram incluídas no
projeto e de todas as outras
tras que aguardam ansiosamente pela sua regulamentação, não seja mais uma mera
experiência, ou mais uma qualquer promessa.
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Tal como sempre, planear o imprevisível é um ato rodeado de interrogações. Mas, programar as respostas para as
ações concretas paraa aquele que, queremos que seja um ano cheio
cheio, obriga-nos a refletir sobre os aspetos mais
importantes para a nossa comunidade. Foi por isso que procurámos organizar alguns momentos que farão toda a
diferença.
Na expectativa de que a retoma de alguma norma
normalidade, torne possível os reencontros e algumas atividades
presenciais, como as semanas de férias na “Casa da Sãozinha e do Manel”, o Encontro Nacional, entre outros,
pensamos organizar alguns eventos paralelos, comemorativos dos trinta anos da APN.
Procuraremos desenvolver projetos na área da formação em reabilitação, que consideramos essenciais para a
qualidade de vida dos doentes neuromusculares, através de algumas propostas que já apresentámos e, para as quais,
estamos à espera de respostas concretas.
tas. Neste domínio, pensamos propor um prémio especial, a atribuir em
condições ainda a determinar, em função dos patrocínios que venhamos a conseguir para o efeito e, também, em
função das opiniões favoráveis de alguns interlocutores ligados à investigaçã
investigação.
Por tudo isto, o ano 2022 será mais um desafio ao crescimento e à afirmação da APN como uma marca respeitada, e já
reconhecida como uma entidade de consulta em muitas matérias relacionadas com as políticas da deficiência, da
saúde e da intervenção social,l, através de organismos nos quais tem assento direto.
Queremos fazer todo este caminho com todos os associados esperando que, nas muitas áreas em que eles podem
contar connosco, também a Direção possa contar com todos eles.
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Propostas de atividades e ações a desenvolver
Projetos/Áreas

Objetivos e/ou Ações a desenvolver

Período de realização

ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E REABILITAÇÃO
Procuraremos acompanhar com a maior proximidade possível, em conjunto com as Administrações
e corpo Clínico dos Hospitais
Hospitais, as pessoas com doenças neuromusculares, através de presenças
resenças nas
consultas multidisciplinares
multidisciplinares, desde que autorizadas.

Centro de Atendimento Norte SedePorto
Centro de Atendimento
S. Paio de Oleiros

Centro de Atendimento Lisboa
Hospital de Santa Maria

procura de parcerias com as empresas ou entidades congéneres, públicas ou
Continuaremos a p
privadas,, para que seja possível reforçar a necessidade de uma presença social cada vez maior,
maior
através das redes sociais, ou outras
outras;
Com as limitações existentes, daremos continui
continuidade à prestação dos serviços nas áreas de:
• Fisioterapia nas instalações da APN
• Fisioterapia domiciliária
• Terapia ocupacional
• Apoio social
• Apoio psicológico
• Terapia da fala (sob marcação)
• Consultas de nutrição (sob marcação)
• Visitas domiciliárias
• Apoio no transporte de doentes em tratamento (Doença de Pompe)
Esperamos poder voltar ao apoio presencial contínuo dos associados da zona sul nas áreas :
• Terapia Ocupacional – Avaliação de produtos de apoio.
• Apoio social
• Apoio psicológico (sob marcação)
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Ao longo do ano

Ao longo do ano

VERÃO NA PRAIA

Grupos de associados, famílias e
Voluntários

Esperamos poder voltar a p
proporcionar aos associados,, e às famílias que o desejarem, a
possibilidade de passarem uns dias diferentes, na “Casa da Sãozinha e do Manel”, em ambiente de
férias,, junto ao mar
mar.
Esperamos, também, que seja possível contar com a habitual presença de voluntários, para que
estes momentos proporcionem um verdadeiro esp
espírito
írito de cooperação, amizade, de partilha e de
um ambiente diferente do tradicional e do familiar.

De junho a setembro
(Em função da evolução
pandémica)

COMEMORAÇÕES 30 ANOS

Atividades e iniciativas várias

Sendo, o ano de 2022, tão marcante para a APN, pensámos em várias iniciativas que têm como
principal objetivo deixar para memória futura um pouco da história e do trabalho da instituição, das
pessoas que a constituíram e das que fazem parte da sua equipa atual. Procuraremos, ao longo de
todo o ano, desenvolver as seguintes ideias principais:
• Criação de um Logotipo dos 30 anos
• Criação de um livro comemorativo, com fotografias, infografias, tais como linhas
temporais, e entrevistas com os associados que fizer
fizeram
am parte da constituição da APN, a ser
lançado até ao fim do primeiro semestre
• Tendo a APN manifestado à família Matos a vontade de adquirir as coleções de miniaturas
de carros e de bonecas, propriedade dos saudosos irmãos Matos, iremos procurar criar
condições
ições para a uma exposição permanente, e de uma exposição virtual que, queremos,
seja do conhecimento de todos quantos visitem os nossos espaços digitais.
• Apresentação das duas mascotes, o Pingu e a Pontu, criadas no âmbito do projeto
“NeuroPersuit”
• Também estão previstas algumas iniciativas pontuais, dependentes, ainda, da capacidade
de financiamento.
• Está em desenvolvimento a ideia de um prémio APN, que pretende dar um impulso à tão
necessária formação na área da reabilitação.
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Ao longo de todo o ano

CAVI APN

Centro de Apoio à Vida
Independente

Tal como foi referido na introdução, o CAVI - Centro de Apoio à Vida Independente da APN,
APN que
entrou em funcionamento no dia 2 de janeiro de 2019,, terminará a sua missão, enquanto Projeto
Piloto regulado pelo Dec. Lei 129/2017, em 30 de junho de 2022.
A APN pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido
olvido até ao momento, garantindo a
implementação do projeto, com o número máximo de beneficiários previsto (55),, até ao seu
término.
Nesse contexto, estão previstos alguns eventos em que participarão os Assistentes Pessoais em
funções e, também
também, alguns outros em que participarão os beneficiários. Pretendemos realizar um
evento final do qual sairão algumas reflexões e análises sobre o desenvolvimento do projeto
proje ao
longo dos seus 42 meses de existência.

Até 30 de junho

ICAVI- Investigação do Centro de
Apoio à Vida Independente da APN

Como tem sido largamente divulgado, a implementação do CAVI, assim como de todas as suas
variáveis práticas, tem sido um processo de aprendizagem contínua. Por isso, e para que tudo o que
foi realizado, se possa traduzir em melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência,
particularmente dos doentes neuromusculares, desenvolvemos o projeto ICAVI,, em parceria com a
grande maioria dos CAVI’s nacionais. Este, é complementar e paralelo ao decurso do projeto e
concretiza-se
se sob a forma de investigação
investigação-ação.
Iremos,, portanto, dar continuidade ao levantamento de todos os dados disponíveis,, juntamente
com os CAVI´s parceir
parceiros que se associaram desde 2019,, para a elaboração de um relatório a
entregar aos organismos que financiaram e regularam o Projeto
Projeto-Piloto
Piloto (POISE, INR, SEIPD, MTSSS)

Até 30 de Junho

2ª Conferência ICAVI

Para a apresentação pública dos resultados finais da investigação, prevê-se
se a realização da 2ª
conferência ICAVI 202
2022.
De acordo com a evolução pandémica, a conferência poderá ser em regime presencial e/ou online.

Previsivelmente, durante o
mês de Julho
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VOLUNTARIADO
Ao longo dos últimos anos, temos feito referência, de forma repetida e em quase todos os Planos
de Atividades, à importância de uma rede de voluntários. Por diversas razões, a organização de uma
equipa que os recrute e que coordene todas as atividades nece
necessárias,
ssárias, tem sido difícil de
implementar pela necessidade de recursos, nem sempre disponíveis. A APN continuará,, no entanto,
à procura da oportunidade de criar o “Dia do Voluntário” e a trabalhar na sua implementação

Rede de Voluntários

Ao longo do ano

O digital na Formação/Sensibilização/Informação

Workshops / Webinars Temáticos

Sabemos que a sensibilização dos diversos setores, sobre as doenças neuromusculares, é
fundamental. Pela experiência adquirida ao longo dos anos, também sabemos que é necessário
estabelecer parcerias com diversas entidades para que a formação, e a sua qual
qualidade,
idade, possam
representar uma mais-valia para as famílias e para todas as partes envolvidas no crescimento do
DN, na sua formação e na sua determinação em enfrentar as dificuldades que vai encontrar ao
longo da evolução da doença.
Com o objetivo de chamar o maior número de pessoas, a discutir os problemas nesta área, e com a
finalidade de encontrar e sugerir superiormente as soluções, propõe
propõe-se a organização de algumas
sessões de trabalho
trabalho, em formato digital, nas seguintes áreas:
• Educação – Através de encontros
tros com Diretores de Agrupamentos de Escolas, Professores
e/ou auxiliares de educação de estabelecimentos de ensino frequentados por doentes
neuromusculares.
• Grupos de pais – Através da auscultação das famílias, por grupo de doenças
• Profissionais de saúde – Através de convites aos vários profissionais de saúde envolvidos
nas consultas multidisciplinares, nos diversos Centros Hospitalares
• Técnicos de acompanhamento social – Com um convite aos diversos profissionais do setor
social que partilhem as principai
principaiss dificuldades e que sejam capazes de sugerir melhorias.
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Ao longo do ano

Projetos apresentados para 2022 ao Co
Co-financiamento do
o Instituto Nacional para a Reabilitação
Todos os anos, a APN apresenta candidaturas ao abrigo do financiamento de projetos do Instituto
Nacional para a Reabilitação. Em 2022, pretendemos dar seguimento ao ciclo de conferências que
iniciámos, e apresentar algumas conclusões. Por isso, já apresentámos a concurso, as seguintes
ideias

ELEV(ARTE)

Com este projeto, pretende
pretende-se promover a inclusão, cidadania e autorrepresentação das pessoas
com deficiência através de diversas iniciativas, tais como: grupos de autorrepresentação, workshops
temáticos e ações de capacitação.

Ao longo de todo o ano

NEURO-PODCAST

Prevê-se
se a realização de Podcasts exclusivamente com conteúdos temáticos resultantes da
auscultação das pessoas com deficiência, no sentido da promoção da sua autonomia e participação,
potenciando o desenvolvimento psicossocial de cada um.
Este projeto seráá divulgado como uma iniciativa de comunicação

Ao longo de todo o ano

É VIOLÊNCIA?

Dando continuidade ao projeto (In)Segurança na Deficiência que decorreu ao longo de 2021 e que
demonstrou a inexistência de dados, ou dados muito insuficientes, sobre a realidade do processo
de violência nas pessoas com deficiência, este projeto pretende contribuir para a construção de
conhecimento cientifico em torno desta temática.
Face ao sucesso nas inscrições e nas presenças, julgamos que o tema alcançou um interesse mais
alargado.. Os índices de satisfação pela participação motivaram
motivaram-nos
nos a dar continuidade à discussão
de um tema tão importante e, tantas vezes, completamente ignorado pela generalidade das
pessoas.

Ao longo de todo o ano
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DIAS ESPECIAIS / DIAS EVOCATIVOS
Porque queremos ser parte ativa nas comemorações dos dias mais relevantes, celebrados ao longo
do ano, procuraremos envolver
envolver-nos
nos na sua divulgação. Revelamos, a seguir, alguns exemplos, a que
se seguirão outros
Por impossibilidade da sua realização em 2021, prevemos fazê-lo 2022. Trata-se de uma ação de
sensibilização para os hábitos de vida saudável e a prática de exercício físico/desporto entre
portadores de doença neuromuscular, cuidadores e familiares. Este evento contará com o apoio de
algumas Faculdades de Desporto, como parceiras neste dia.

Dia Mundial da Saúde
“Saúde de Ferro”

E – Neuromuscular Health Summit
2021
Dia Aberto Serviços da APN

Mais um evento que ficou adiado para 2022. Com a finalidade de promover
romover a investigação e a
qualidade de vida de pe
pessoas com doença neuromuscular, através da divulgação de startups
ups ligadas
à área e a criação de grupos de trabalho que interajam entre si.
Com o objetivo de dar a conhecer os serviços que a inst
instituição disponibiliza,, a APN pretende abrir as
suas portas de forma interativa, aos interessados das diversas áreas de atuação: fisioterapia, terapia
ocupacional, serviço social, psicologia, entre outras.

7 de abril

A definir

A definir

9º WDAD

9º Dia Internacional da Distrofia
Muscular de Duchenne

A cada ano que passa, celebrar o Dia Internacional para a Consciencialização e Sensibilização para a
Distrofia Muscular de Duchenne, reveste
reveste-se
se de uma importância maior. A mobilização em torno da
DMD e da investigação para o seu tratamento é, cada vez mais, uma ação a nível mundial.
A APN, que está ligada à celebração desde o seu primeiro ano, tem conseguido aumentar a
divulgação, e mobilizar várias autoridades nacionais para a causa.
Em 2022 vamos aumentar o número de monum
monumentos
entos iluminados de vermelho e, se for possível,
divulgar as novidades do mundo da terapia genética, em fase de ensaios clínicos.
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7 de Setembro

ENCONTRO NACIONAL APN 2022

Encontro Nacional da APN

Porque a realização do Encontro Nacional da APN, é sempre um momento de alegria e de partilha
de experiências, e pela análise dos resultados de uma auscultação aos
os participantes nas edições
anteriores, se conclui que uma grande parte deles gostaria que fosse realizado mais cedo, e porque
este ano é especial, vamos procurar organizá
organizá-lo numa data e numa época diferente.
.Em
Em 2022 o encontro será realizado no mês de abril, em Fátima.

23 e 24 de abril

CAMPANHAS DE APOIO À APN / ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Recolha de Tampinhas
Recolha de REE (e-lixo)
Recolha de plástico
Campanha IRS
Angariação de fundos

ngariar receitas extraordinárias é sempre um desafio, quando o momento económico do país não
Angariar
é o melhor. Por isso, precisamos da mobilização de todos os associados, e dos seus amigos, para
que continuem a desenvolver ideias e a melhorar todas as práticas que têm servido, nos últimos
anos,, para a captação de fundos.
A campanha do IRS continua a ser essencial para a vida da APN. Por isso, deveremos empenhar-nos
empenhar
em aumentar a base de dados de doadores.
A APN continuará,, no entanto, a:
• Recolher de tampinhas;
• Recolher ee-lixo nas grandes empresas;
• Captar mais contribuições judiciais, ordenadas pelos tribunais;

Ao longo do ano

COMUNICAÇÃO I

A APN, por dentro e por fora
PODCAST

Nos últimos anos, temos procurado desenvolver várias formas de comunicação, através da criação
de páginas nas redes sociais, do envio de newsletter mensal e da informação colocada no nosso
sítio web.
Porque 2022 promete ser diferente, tencionamos adicionar mais uma forma digital de comunicar. A
criação de vários PodCast’s informativos sobre as doenças neuromusculares e sobre vários temas da
atualidade, que podem ser ouvidos em qualquer momento. Esta atividade irá complementar o
Projeto que apresentámos ao IINR.
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Ao longo do ano

COMUNICAÇÃO II

Redes Sociais
Web Site

Comunicar, sobretudo em tempo de pandemia, passou a ser uma tarefa para especialistas.
Aproveitando a nossa experiência de 2021, com a qual tivemos excelentes resultados e uma
notoriedade diferente, continuaremos a valorizar cada vez mais a assessoria em comunicação, que
nos tem sido fornecida, de forma muito profissional, pela empresa Miligrama.
Prevemos editar folhetos institucionais, cartazes temáticos e outras ferramentas de comunicação.
comunicação
Apostamos, por isso, em continuar a sistematização e otimização da comunicação, através dos
canais profissionais na área da saúde que, certamente, nos ligarão ao mundo e às entidades
nacionais e internacionais, às quais devemos estar cada vez mais ligado
ligados.

Ao longo do ano

A representação institucional continua a permitir à APN o reforço daa sua posição, refletindo a voz
dos seus associados, em muitos organismos e iniciativas onde tem vindo
o a conseguir ser parte ativa
nas discussões e nas decisões públicas.
A presença da APN tem
tem-se revelado cada vez mais importante e influenciadora, no seio das diversas
reuniões e parcerias institucionais.

Representação Institucional

Principais representações na área institucional, para 2022
• Continuar como membro da Comissão Nacional para as Políticas de Inclusão (SEIPD –
MTSSS), em representação da deficiência motora.
•
Representar a deficiência motora na Estrutura de Missão para a Promoção das
Acessibilidades, do INR.
• Participar na avaliação das candidaturas ao Projeto Escola Alerta, do INR, enquanto
membro do Júri Nacional, em representação da Comissão de Políticas de Inclusão.
• Participar ativamente no Conselho Nacional de Saúde, enquanto Conselheiro do Ministério
da Saúde e do Parlamento.
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Ao longo do ano

Conclusão
Prevendo-se
se um ano um pouco atípico, a Direção da APN procurará encontrar as melhores soluções para as
eventuais alterações que possam surgir, provocadas pela evolução da situação pandémica e das eventuais
medidas restritivas que venham a ser impostas.
Por sentirmos que a incerteza ainda não nos permite afirmar que seremos capazes de cumprir todo o
planeamento, aqui apresentado, estamos certos de que os associados compreenderão e aceitarão algumas
alterações que tenhamos que introduzir.
Por fim,, gostaríamos de contar com o envolvimento de todos, nesta causa que é de todos.
Porque,
TODOS SOMOS IMPORTANTES!
Muito obrigado
A Direção
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