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Editorial
Novos tempos, novos rumos e a mesma
vontade… A vontade de fazer mais e melhor
pela qualidade de vida dos nossos cidadãos
com Paralisia Cerebral (PC).
A nova Direção da FAPPC abraçou mais um
mandato e pretende assumir, com a mesma
energia e espírito inconformista, os desafios
que diariamente se impõem.
Ao primarmos pela diferença, ambicionamos
que

ao

longo

do

quadriénio

2015/18,

consigamos ter engenho, arte, perseverança e
capacidade de inovar para que as sementes
que vamos lançando, germinem e deem frutos.
Às nossas Associadas e cidadãos com PC,
desejamos um ano repleto de força, esperança,

Encontros e desencontros na
Paralisia Cerebral
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O Congresso “Encontros e Desencontros na Paralisia
Cerebral”, realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2014,
no

auditório

2

da

Fundação

Calouste

Gulbenkian,

representou um marco importante na caminhada da FAPPC
para a excelência.
De cariz ousado e inovador, o programa cientifico foi
delineado a pensar no trajeto de vida do cidadão com PC - da
criança ao adulto, das terapias à participação, do cuidador
formal ao cuidador familiar.
Nos dois dias do Congresso, tivemos a presença de:
 17 Associações de PC;
373 participantes, dos
quais 55 pessoas com PC;

projetos e de concretizações.

 27 preletores;

Um grande abraço,

 6 moderadores.

Eulália Calado, MD
Presidente da Direção FAPPC
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Reabilitar, Capacitar e Cuidar na
Paralisia Cerebral

No dia 13 de dezembro, procedeu-se à apresentação dos Projetos-Piloto “Cuidar
dos Cuidadores na Paralisia Cerebral” e “Reabilitação em Proximidade”,
financiados pelo POPH.
Estes Projetos foram brilhantemente apresentados pelos Técnicos das nossas
Associadas, e incluíram o testemunho de cuidadores familiares que embarcaram
nesta “aventura” de corpo e alma.
A oportunidade de fazer a diferença na vida destas famílias, tem sido uma experiência enriquecedora para todos. Em
especial para a FAPPC, pois é fundamental fazer chegar a mensagem de que as famílias também têm que ser
cuidadas, no sentido de lhes dar oportunidade de viver para além do nível de funcionalidade do seu filho.
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Evidência Científica das Terapias
na Paralisia Cerebral
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A sessão paralela “Evidência Científica das Terapias na

4

Paralisia Cerebral – do lado de cá

Paralisia Cerebral”, realizada no passado dia 13 de
dezembro, foi ministrada pela Prof.ª Doutora Iona
Novak

- Cerebral Palsy Alliance Research Institute,

lançou o repto para a criação de algo original,
provocador e desafiante.

Sydney.

Uma mesa moderada entusiasticamente pelo Dr. Rui

Num ambiente informal,

Coimbras, atual membro da Direção, e constituída por

pretendeu-se debater a

diversas personalidades como, por exemplo, o Prof.

evidência das terapias que

Doutor Jorge Bacelar, Doutor Francisco George, Arq.

são realizadas na PC,

Pedro Homem Gouveia e Eng. José Manuel Antelo, que

tendo a participação de vários stakeholders.
As inscrições ultrapassaram as expectativas e a sessão
contou com a presença de profissionais de diversas
áreas, nomeadamente enfermeiros, médicos, psicólogos
e terapeutas, conjuntamente com cidadãos com
paralisia cerebral e cuidadores familiares, o que
proporcionou um debate dinâmico e bastante profícuo.

debateram

assuntos

relacionados

com

direitos

constitucionais, saúde, educação, cultura, participação
cívica, entre outros, na perspetiva de quem está do lado
de lá.
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Eleição dos novos Órgãos Sociais
da FAPPC

A 13 de dezembro realizou-se a eleição e a tomada de

Projetos
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“E que tal abordarem a PC do lado de lá?” E assim se

posse dos novos membros dos Órgãos Sociais da FAPPC

Abriu o prazo para apresentação de candidaturas ao
Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.
2015, que decorrerá de 14 de janeiro a 13 de fevereiro

2015-2018.
Para aceder à lista poderá consultar o nosso site em
http://www.fappc.pt/corpos-sociais/ .

de 2015.

Reuniões de Direção da FAPPC - 2015
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9 - Jan

Local : Centro de Reabilitação da APC Coimbra
Assunto: Serviços de Atribuição de Produtos de

8

Apoio
Destinatários: Associadas da FAPPC
7 - Fev

Donativos
Consignação 0,5% do IRS

Para apoiar a FAPPC poderá efetuar um donativo

Local : FAPPC

para o NIB (BPI) – 0010 0000 4059 8880 0011 4 ou

Assunto: Reunião de Direção

fazer a consignação de 0,5% do IRS, preenchendo o

Destinatários: Membros da Direção da FAPPC

Modelo 3 - Anexo H - Campo 9 da Declaração de IRS.
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