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1. Introdução ao Projeto IPA+ 

O quê

•O projeto “IPA+, Inclusão das pessoas com autismo na Europa. Através de um modelo de formação específica para 
profissionais”, tem como objetivo capacitar os diversos profissionais em diferentes momentos das suas carreiras, 
promovendo novas competências e capacidades de forma a colmatar lacunas reais existentes no mercado de trabalho atual.

Porquê

•O principal objetivo é desenvolver uma formação básica de referência para todos os profissionais que trabalham com 
pessoas com autismo, independentemente do seu conhecimento, dando resposta às lacunas de formação existentes nos 
países alvo, assim como, às exigências da sociedade em geral, desta população e suas famílias.

Como

•A formação a ser desenvolvida e testada neste projeto, terá uma perspetiva ao longo da vida, seguindo uma abordagem 
centrada na evidência, sendo que os conteúdos terão como base os avanços científicos.

Quem

•O projeto reúne profissionais académicos, multidisciplinares, pais e pessoas com autismo auto representadas de várias 
organizações de autismo em toda a Europa.  Os envolvidos têm diferentes origens – nacionais e culturais – e possuem um 
amplo conjunto de capacidades. 

Quando
•O projeto decorreu de Setembro de 2016 a Novembro de 2018, e foi financiado pelo Programa Erasmus da União Europeia. 
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• Universidad de Valencia (UV, Espanha) – Coordenador do Projeto

• Federação Portuguesa de Autismo (FPDA, Portugal) 

• Autizam Srbija Savez udruzenja Srbije za pomoc osobama sa autizmom (SSA, Sérvia)

• Autism Europe (AE, Bélgica) 

• Autismo Burgos Asociación de padres de personas con autismo (AB, Espanha)

2. Participantes



Universidade de Valência - Polibienestar

Quem Visão, Missão e Valores Experiência

• Polibienestar é um Instituto 

de Investigação Pública pertencente à 

Universidade de Valência. 

É especializado em investigação,

Inovação, tecnologia social, 

aconselhamento técnico

e formação no campo das políticas

públicas.

• Polibienestar é composto por 

uma equipa interdisciplinar com 34 

investigadores séniores e 24 juniores 

com experiência nacional e europeia.  

Estes investigadores vêm de 9 

universidades nacionais e 2

Internacionais.

• A sua visão consiste na melhoria do

bem-estar, sustentabilidade e

qualidade de vida da sociedade.

• A sua missão final é trabalhar para

uma maior eficácia e eficiência das

políticas públicas, através de

propostas interinstitucionais,

inovadoras e compreensivas com

uma abordagem interdisciplinar.

• Valores: Equidade, transparência,

qualidade, independência, rigor e

ética.

• Polibienestar desenvolve 

investigação interdisciplinar aplicada 

às Ciências Sociais.

• Polibienestar tem uma vasta

experiência em fundos europeus,

com mais de 30 projetos em

diferentes programas da Comissão

Europeia, tais como, a estrutura VI e

VII; assistência à autonomia em

casa; II e III Saúde; ou Erasmus +.

• Polibienestar é membro da

Fundação “Miradas por el Autismo”,

com acento na direção, que visa

promover os direitos das pessoas

com autismo e as suas famílias e

reforçar as competências dos

profissionais que trabalham com

elas.



2016-1-ES01-KA204-025061

Federação Portuguesa de Autismo

Quem Visão, Missão e Valores Experiência

• FPDA – A Federação 

Portuguesa de Autismo é uma 

organização não governamental 

sem fins lucrativos, fundada em 

2003/2004. 

Veio substituir a APPDA fundada 

em 1971.

• A FPDA representa 12 

associações federadas a nível 

nacional, continente e ilhas.

• A missão da FPDA é a defesa 

incondicional dos direitos das 

pessoas com autismo e as suas 

famílias.

A FPDA representa também as 

suas associações federadas a 

nível nacional e internacional.

• Os valores da FPDA são: 

- não discriminação;

- solidariedade;

- Inclusão;

- associativismo.

• A sua visão consiste em ser 

reconhecida como a associação 

portuguesa representativa das 

pessoas com autismo.

• A FPDA é um membro da 

Assembleia Geral do Autismo-

Europa. 

• A FPDA é membro do Conselho 

Municipal para a inclusão das 

pessoas com deficiência.

• A FPDA é membro do Conselho 

(Ministério da Educação), para a 

avaliação e aconselhamento dos 

Centros de Recursos para a 

Inclusão (CRI). 

• A FPDA é membro do Conselho 

Social do Departamento de 

Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade 

Lusíada. 
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Autizam Srbija
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Autizam Srbija
Quem

• A associação Sérvia de Autismo 
foi fundada em 1977.
• Dentro da Sociedade operam 

16 associações locais, 
estando esta rede 
constantemente a crescer.

• É uma sociedade parental, sem 
fins lucrativos e todos os 
membros ativos, pais e 
profissionais são voluntários.
• http://www.autizam.org.rs

• A sociedade é membro da 
Organização Nacional de 
Pessoas com Deficiência da 
Sérvia, e é um membro efetivo 
do Autism-Europe.

Missão e objetivos

•A missão da associação é 
trabalhar em soluções para os 
direitos das pessoas com 
autismo para: 
- Adequar diagnósticos
- Educação
- Direito ao trabalho
- Cuidados médicos de 

qualidade
- Assistência social
- Ajudar as suas famílias

•Alguns dos objetivos da 
sociedade:
1. Respeitar e praticar todas as 
leis adotadas que protegem os 
direitos das pessoas com 
autismo.
2.Maior educação dos 
profissionais de saúde que 
tratam doenças que não são 
uma consequência do autismo.
3. A inclusão de indivíduos e 
grupos diretamente afetados
pelo autismo (pais e 
associações) no processo de 
adoção de leis, políticas e 
decisões.

Princípios

•As suas ações são baseadas e 
legitimadas pelos seguintes
princípíos:

O Autismo NÃO é:
- uma doença mental e não deve
ser tratada como tal
- As crianças com autismo não
são crianças com falta de 
educação, com problemas de 
comportamento
- O Autismo não é causado por 
uma privação emocional, ex: 
“síndrome dos pais frios”

É verdade que:
- As pessoas com autismo são 
emocionais
- As pessoas com autismo 
querem comunicar
- As pessoas com autismo 
podem ser educados
- As pessoas com autismo 
podem trabalhar

Valores

Na área da reabilitação das 
pessoas com autismo, podem
ser utilizados vários tratamentos
e terapias baseados em 
evidências. A reabilitação
consiste em três premissas:
• complexidade (conduz a 
reabilitação médica, social e 
vocacional)
• continuidade (tem de haver 
um período intensivo de 
reabilitação, implementação)
• trabalho de equipa
(cooperação dos vários perfis de 
especialistas em reabilitação)

Através de diferentes terapias,  
educação especial, aceitação do 
ambiente, muito amor, 
paciência e cuidado, desde cedo, 
é possível alcançar muitas
coisas. 

Serviços

• Representa os direitos das 
pessoas com autismo e as suas 
famílias
• Providencia serviços de 
advocacia para as pessoas com 
autismo e as suas famílias
• Capacita famílias de pessoas 
com autismo
• Educa pais e profissionais
• Cria e implementa serviços de 
apoio
• Iniciou a abertura de centros
no país (desde 1989)
• Dá assistência familiar
• Assessoria e apoio terapêutico, 
linhas de apoio para pais
• Folheto para o exercício dos 
direitos e procedimentos das 
pessoas com autismo e suas 
famílias
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Autism Europe

Quem Visão, Missão e Valores Experiência

O Autism-Europe é uma

associação internacional.

Pretende promover os direitos

das pessoas com autismo e

suas famílias, e ajudá-los a

melhorar a sua qualidade de

vida.

O Autism-Europe junta mais de 80

associações de pais de pessoas

com autismo em 38 países, bem

como governos e instituições

internacionais e europeias.

As atividades incluem:

- Influenciar os decisores europeus

para combater a discriminação e

promover a inclusão.

- Gerir atividades para melhorar a

qualidade de vida das pessoas com

autismo e suas famílias.

- Promover a investigação científica

no autismo e informação baseada

em evidências.

- Partilhar sempre melhores

práticas.

- Aumentar a consciencialização

pública.

A missão consiste no

melhoramento da qualidade de

vida das pessoas com autismo e

suas famílias na Europa.

Os objetivos principais são, entre

outros, assegurar a implementação

e o respeito pelos direitos, bem

como a participação efetiva das

pessoas com deficiência.
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Autismo Burgos

Quem

• O Autismo Burgos é uma
associação parental de
iniciativa social sem fins
lucrativos fundada em 1984,
com membros do Autismo
Europa, Autismo Espanha e
Federação de Autismo de
Castela e Leão.

• Atualmente tem 223
clientes e 99 profissionais
(Fevereiro de 2017)
http://www.autismoburgos.es
/

Missão e objetivos

• A missão é melhorar a
qualidade de vida das
pessoas com autismo e suas
famílias, criando,
desenvolvendo e otimizando
os serviços requeridos para
conhecer as suas
necessidades especiais.

Objetivos:

• Promover o 
desenvolvimento integral 
das pessoas com autismo e 
maximizar o seu potencial;

• Encorajar a integração 
social;

• Fornecer cuidado 
abrangente, contínuo, 
flexível e aplicado  em 
ambiente mais restritivo;

• Defender os direitos das 
pessoas com autismo e as 
suas famílias;

• Dar apoio e 
aconselhamento às famílias.

Princípios

Princípios

• As ações do Autismo 
Burgos são baseadas e 
legitimadas pelos seguintes 
princípios:

• As pessoas com autismo 
são cidadãos completos 
para exercer todos os seus 
direitos;

• Eles têm de participar na 
sua comunidade;

• A qualidade de vida deles 
pode ser melhorada com 
apoio adequado;

• Eles precisam de cuidado 
compreensivo e 
especializado em cada 
estágio de desenvolvimento 
e cada área das suas vidas;

• O Espectro das 
Perturbações do Autismo 
tem a sua própria 
identidade.

Valores

• Coerência.

• Associativismo.

• Participação e trabalho de 
equipa entre famílias, 
profissionais e pessoas com 
autismo.

• Compromisso.

• Espírito lutador.

• Foco em pessoas e nas 
suas competências, 
interesses e necessidades 
individuais, respeitando o 
seu contexto.

• Desenvolvimento de 
competências.

• Profissionalização.

• Melhoria contínua em todos 
os sistemas de avaliação.

• Atitude inovadora.

• Adaptação à mudança com 
abertura e flexibilidade.

•Transparência: 
acessibilidade, intervenção 
precisa e confiável em todos 
os processos.

Serviços

• Avaliação de diagnóstico e 
orientação.

• Assistência familiar.

• Escola de Educação.    
Especial para crianças com 
autismo “El Alba”. 

• Centros de dia para adultos.

• Serviços de habitação “El 
Cerezo” e “El Olivo”.

• Serviço de tempo de lazer.

• Serviços de alto 
funcionamento.

• Programa de 
Competências Sociais.

• Serviço de assistência 
pessoal.

• Apoio académico.

• Emprego apoiado.

• Outras atividades: First 
Lego  League, Tecnoartea.

• Ramos regionais: Aranda 
de Duero, Medina de 
Pomar, Miranda de Ebro.

http://www.autismoburgos.es/
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• O autismo é uma perturbação que se prolonga por toda a vida, e que afeta a forma como a pessoa 
percebe o mundo e interage com os outros.

• Geralmente os sintomas são visíveis desde a primeira infância.
O que é o autismo?

• O autismo é uma condição de “espectro”, o que significa que os sintomas afetam os indivíduos de forma 
diferente, variando em termos do grau, que pode ir de leve a grave. 

• Este espectro inclui uma vasta gama de sintomas, havendo casos em que se verificam perturbações intelectuais    
significativas, o que requer um elevado nível de apoio na vida diária, enquanto que, nos casos em que se verifica 
uma inteligência média a alta, é necessário menos apoio.

Qual o significado de 
Perturbação do Espectro?

• Dificuldades ao nível da comunicação social e interação social, bem como padrões de comportamentos, 
atividades ou interesses restritos e repetitivos.

• As dificuldades sensoriais, tal como a hiper ou hiposensibilidade à luz, cor, cheiro, paladar ou toque são  
frequentes. 

• Por vezes, podem coexistir outras perturbações e condições médicas.

Quais são os sintomas 
comuns?

• Não existe uma cura, no entanto, existem tratamentos que ajudam as pessoas a lidar com os desafios individuais 
que enfrentam diariamente.

• A investigação demonstrou que os melhores tratamentos para as pessoas com autismo são as terapias que têm
por base o comportamento, sendo mais eficazes quando ocorrem numa idade precoce e são especializadas.  

Existe uma cura?

• O autismo tem uma forte base genética, e pode ser resultado das interações de multi genes ou mutações 
espontâneas com maiores efeitos.

• A interação entre os fatores genéticos e ambientais está também a ser estudada.

• A reação a vacinas, a privação emocional ou a forma como a pessoa é criada, NÃO são causas do autismo. 

Quais as causas do autismo?

3. Breve introdução ao autismo
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4. Prevalência

Nos últimos 30 anos, tem-se verificado um aumento 
rápido do número de casos de autismo relatados em 
todos os países onde foram realizados os estudos de 
prevalência. Este crescimento, é em parte resultado de:

• maior consciencialização relativamente ao 

autismo, por parte dos profissionais de saúde, pais 

e população em geral;

• mudanças nos critérios de diagnóstico do autismo;

• crianças são diagnosticadas em idades cada vez 

mais jovens;

• variáveis demográficas e geográficas.

Estima-se que, na União Europeia, 

1 em 100 pessoas tenha autismo 

Maior proporção

de homens

4:1
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5. Situação do autismo na União Europeia

• A União Europeia e todos os Estados Membros, à exceção de um, validaram a Convenção das

Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência.

• Consagra os direitos das pessoas com deficiência em todas as áreas das suas vidas.

• A União Europeia validou a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com

deficiência em 2010, a primeira Convenção Internacional dos Direitos Humanos alguma vez validada.

• Esta validação leva a União Europeia a desenvolver a sua estratégia para a deficiência 2010-2020.

• Igualmente conduziu a uma série de leis relevantes para as pessoas com autismo, como a Lei

Europeia da Acessibilidade (Regula a acessibilidade de produtos e serviços).

• A União Europeia lançou também um pilar dos direitos sociais para promover um maior respeito

pelos direitos sociais e melhorar o acesso ao emprego na União Europeia.

• No entanto, as abordagens nacionais ao autismo continuam a ser principalmente ao nível das

competências nacionais, não havendo uma harmonização geral.

• O acesso ao diagnóstico, educação, serviços de apoio, e a subsídios de apoio à vida independente

variam muito de país para país.
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• Tendo em conta a diversidade dos perfis das pessoas no Espectro do Autismo, assim como as
abordagens atuais e modelos de intervenção que estão a reestruturar os serviços de apoio e o
papel dos profissionais, é necessário haver uma nova estratégia para qualificar os profissionais que
apoiam as pessoas com autismo nos diferentes contextos ao longo da sua vida.

• Este curso pretende abordar as lacunas na formação que emergiram neste novo âmbito,
melhorando as competências necessárias e a qualificação dos profissionais que trabalham no
campo do autismo. Algumas das lacunas identificadas são:

• Oferta educacional heterogénea e dispersa, com dificuldade de acesso geográfico;

• Formação caracterizada por ser feita em separado da prática;

• Baixo compromisso das organizações públicas e privadas;

• A formação não satisfaz as expectativas na totalidade, especialmente no caso das pessoas que
pretendem uma formação especializada;

• Novos formatos de aprendizagem, como os cursos online, são percebidos como uma
oportunidade.

6. Necessidade do curso
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http://www.autismeurope.org/about-autism/
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The IPA + Partnership
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