Assembleia Municipal de Viseu

“MOÇÃO – PARA UM APOIO REGULAR DA SEGURANÇA SOCIAL À APPDA”

Considerando que:
1. A APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvimento e
Autismo, de Viseu, fundada em 1998, conta actualmente com 410 associados,
presta apoio a 140 crianças e jovens com autismo e às respectivas famílias,
intervém diariamente em diversas escolas, disponibilizando os seguintes
apoios: Consulta de diagnóstico; Consulta e acompanhamento de Psiquiatria/
Psicologia; Consulta e acompanhamento familiar/consulta de irmãos; Formação
de profissionais; Ações de formação; Acções de sensibilização; Avaliações
individuais e adequações curriculares; Intervenção precoce; Estratégias de
intervenção; Terapias e a atividades de tempos livres e férias; Intervenção
Intensiva metodologia ABA (Análise Comportamental Aplicada, só existente em
Lisboa, Porto e Condeixa), realizada em contextos de vida real; Reuniões
temáticas; Reuniões de pais; Apoio domiciliário; Apoio à integração escolar e à
integração profissional;
2. A APPDA de Viseu até este ano foi sempre uma associação autossustentável,
apesar de não receber um apoio financeiro regular da Segurança Social, graças
às quotas dos associados, à realização de eventos para angariação de fundos,
donativos de particulares e empresas e a apoios pontuais de instituições
públicas, como o Instituto Nacional para a Reabilitação e a Câmara Municipal
de Viseu, que no passado mês de Outubro decidiu conceder-lhe, mais uma vez,
dois mil euros;
3. Este ano, pela primeira vez, a APPDA viu-se confrontada com problemas
financeiros, com dívidas a fornecedores e técnicos e atraso no pagamento da
TSU, ficando em risco de suspender a sua actividade, dado que não poderia
pedir mais esforço financeiro aos pais, já que alguns pagam as terapias por
inteiro, no valor de 400 ou 500 euros, mas os que têm dificuldades pagam
valores mais reduzidos (o custo das terapias em 2013 foi de cerca de 30 mil
euros e os pais suportaram apenas 20 mil euros);
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4. A APPDA conta com a colaboração de 30 voluntários, pais e não só,
profissionais de saúde disponibilizados em regime de parceria por outras
instituições e prestadores de serviços contratados para terapias específicas
(terapias comportamentais, terapia da fala, Equitação Terapêutica, etc.), mas
precisa de 8 colaboradores a tempo inteiro para manter o seu funcionamento
regular;
5. A Segurança Social desde 2005 prestou apenas apoios pontuais à APPDA Viseu
para aquisição de uma carrinha de 9 lugares e um equipamento para a sala de
musicoterapia, tendo vindo a prometer desde 2006 a contratualização de um
acordo de cooperação, sucessivamente adiado.
A Assembleia Municipal de Viseu, reunida em 10 de Novembro de 2014, delibera:
1. Apelar à Segurança Social para celebrar, com carácter de urgência, com a
APPDA de Viseu, um Acordo de Cooperação Atípico ou outro tipo de apoio
que permita a profissionalização e contratação de uma estrutura básica de
recursos humanos, de modo a assegurar a sua actividade regular com
sustentabilidade financeira, tendo em conta que em 2013, esta associação
concluiu o processo de certificação para a qualidade, de acordo com o
referencial EquassAssurance;
2. Enviar esta moção ao Centro Distrital de Viseu do Instituto de Segurança
Social e ao senhor ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.”
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