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Editorial
Quando a soma do todo é maior do que a soma das

se não for pedir muito, que a tutela adapte as

partes…

melhores soluções para cada uma das áreas em
debate.
O documento final, é sem dúvida, maior do que a
soma de cada uma das partes, por dar uma visão

Um dos lemas da anterior Direção da Federação, que
passou também para o atual mandato, diz(ia) que a
soma do todo é maior do que a soma das partes, frase
esta proferida diversas vezes pela nossa Presidente.
Este lema, pode ser representado na fórmula acima
descrita. Mas só é verdade se a Federação conseguir
ter um papel ativo e preponderante no trabalho dia-adia e no apoio/suporte das Associadas, isto é, criar
valor.
Nesse sentido, no final do mês de janeiro, início do
mês de fevereiro, ocorreram dois factos de extrema
relevância:

estratégica, única e global.
 Isenção para o transporte de doentes não urgentes.
Esta medida anunciada a 11 de fevereiro, dia mundial
do doente, foi também um trabalho conjunto entre as
Associadas e a FAPPC, que resultou numa proposta de
alteração do quadro legislativo, proposta essa
apresentada ainda pela anterior Direção ao Ministério
da Saúde. Este é um tema fundamental para o cidadão
com PC, mas não é menos importante para os pais, e
sem

descurar,

a

importância

para

todos

os

profissionais das nossas Associações, que assim podem
ver continuados os trabalhos de reabilitação que

 Elaboração de um documento único sobre os

fazem com os seus utentes. Mais uma vez, o

diversos problemas na atribuição dos produtos de

contributo de cada Associada, conjuntamente com a

apoio, documento esse elaborado depois de uma

Federação, fez com que o resultado final tenha sido

reunião com todas as Associadas, na cidade de

maior do que a simples soma de cada uma das partes.

Coimbra. Este documento resulta dos relatos que cada

Em suma, nesta equação o valor da FAPPC tem de ser

Associada, enquanto centro prescritor (quem o é) e

sempre um valor positivo, pertencente ao conjunto de

enquanto entidade que avalia as necessidades dos

números Reais, maiores do que zero {R+}. Esta é a linha

seus utentes.

orientadora deste mandato, este é o nosso objetivo.

É urgente uniformizar as inúmeras discrepâncias que

Por isso é que o sinal é de maior …

se constatam entre regiões (sem que cada uma perca
as particularidades que lhes são próprias), e já agora,

Rui Coimbras
Vogal da Direção da FAPPC
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Reuniões / Representações

30 Jan

Câmara Municipal de Lisboa

Reunião de auscultação do Projeto-Piloto “Vida
Independente”.
A filosofia do Projeto-Piloto, coordenado pelo Arq.
Jorge Falcato, consiste na criação de um Centro de
Vida Independente destinado a pessoas com
deficiência autónomas mas dependentes de terceira
pessoa, para a realização das Atividades de Vida
Diária.
Deste modo, a Câmara Municipal de Lisboa irá
disponibilizar 3 habitações para integrar 5 a 10
pessoas, que serão selecionadas de acordo com os

7 Fev

Reunião de Direção da FAPPC

20 Fev

PT

A cerimónia de entrega dos donativos resultantes da
campanha

Pontos

Telemóvel,

oficializada

pelo

Presidente da PT Portugal, Eng. Armando Almeida,
decorreu no passado dia 20 de Fevereiro.
A FAPPC, enquanto entidade beneficiária, agradece a
preferência e o contributo dos clientes MEO, ao
apoiarem esta causa em prol dos cidadãos com
Paralisia Cerebral.

25 Fev

Fundação Calouste Gulbenkian

critérios definidos.
Os participantes terão voz-ativa na gestão dos seus

A FAPPC assistiu à apresentação de dois estudos

projetos

pela

sobre a sociedade portuguesa, nomeadamente

contratação e/ou despedimento do seu assistente

“Diagnóstico das Organizações não Governamentais

pessoal.

em Portugal”, realizado por uma equipa da

A FAPPC participou nesta fase de auscultação e

Universidade Católica Portuguesa, e “Inovação Social

disponibilizou-se para apoiar a CML na execução do

nos

Projeto.

apresentado pelo Eng. Nuno Frazão do Instituto de

Para

de

mais

vida

e

serão

informações,

responsáveis

poderão

consultar

o

Projetos

do

Programa

Cidadania

Ativa”,

Empreendedorismo Social.

documento “Bases para um Projeto Piloto de Vida

A apresentação dos estudos já está disponível em

Independente – Auscultação da Comunidade de

http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Atividade

Pessoas com Deficiência, disponível no site da CML.

s/ProgramasGulbenkian/ProgramaCidadaniaAtivaEEAGrants?a=5195 .

5 Fev

Reunião no IEFP,I.P.

A reunião agendada pelo IEFP,I.P., na qual esteve
presente

a

Dr.ª

Fátima

Januário,

enquanto

representante da FAPPC, teve como propósito
continuar a análise da implementação do modelo de
intervenção destinado a responder às pessoas vítimas
de traumatismo crânio encefálico ou outra lesão
cerebral adquirida, que necessitem de apoio no seu
processo de inserção ou reinserção socioprofissional.

27 Fev

Conferência Nacional Europlan 2015
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Legislação
Portaria n.º 28-A/2015
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Próximos eventos

A nova alteração à Portaria n.º 142B/2012, de 15 de maio, estende a isenção

4 Março

no pagamento dos encargos com o

Direção Geral de Educação

Convite para apresentação pública dos resultados do

transporte necessários à realização dos

Estudo “Avaliação das políticas públicas - inclusão de

cuidados de saúde, aos utentes com

alunos com necessidades educativas especiais: o caso

paralisia cerebral e situações neurológicas

dos Centros de Recursos para a Inclusão”.

afins com comprometimento motor.

19 Fev

6e7
Março

Resolução da Assembleia da República
n.º 17/2015

“Na defesa do Estado Social – Um Por
Todos, Todos Por Um”.

Aplicação das recomendações do conselho

Local: Centro de Congressos Alfândega
do Porto - Sala do Arquivo.

nacional de educação relativamente ao
enquadramento

legal

da

I Encontro Nacional das Instituições de
Solidariedade

educação
10 Março

especial.

INR, I.P.

Convite para a “Apresentação das atividades do INR,

20 Fev

Resolução da Assembleia da República
n.º 20/2015

I.P. 2014”.

Recomenda ao Governo a revisão da

8 Maio

Portaria n.º 275-A/2012, de 11 de

I Encontro Nacional dos Centros de
Recursos para a Inclusão

setembro, garantindo a continuidade do

“A Reflexão – passado . presente . que
futuro?”

percurso escolar no ensino secundário dos

Local: Espaço Atmosfera M | Porto.

alunos

com

necessidades

educativas

especiais.

4
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Curiosidades

Consignação de 0,5% do IRS

O Projeto “RITA.RED.SHOES” tem

Este ano, ao preencher o IRS, reverta o seu donativo para a Federação.

como objetivo melhorar a mobilidade

Para preencher o campo 9, do Anexo H, é necessário :

e a qualidade de vida dos cidadãos
com Paralisia Cerebral.
concretização,

% de esforço

,5 % de apoio

1

% de vontade

Para a sua

elementos

das

Faculdades de Engenharia e de Belas
Artes da Universidade do Porto vão
lançar uma linha de calçado especial

x

que já começou a ser desenhada.
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