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I-INTRODUÇÃO

Os Planos de Atividade descrevem o conjunto de ações que permitem
realizar uma estratégia num determinado período, com os recursos
disponíveis.

o Plano de Atividades da AAOtO para 2015 pressupõe, no entanto, a
decisão prévia sobre as hipóteses que atualmente se nos apresentam para
a instalação e viabilização do equipamento social que se intitulará
CENTRO ANA SULLlVAN.

Nos pontos seguintes, abordaremos esta questão.
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11- Hipóteses de instalação do Centro Ana Sullivan

Historiando, antes mesmo da AADID ter o estatuto de IPSS,e como já foi
referido em Assembleia Geral, a partir de julho de 2014 a Direção e vários
Pais, a Mãe Cláudia Teixeira, a Mãe Isabel lamas e o Pai José Manuel
Vilela, procuraram junto de várias entidades encontrar instalações
disponíveis.

Foi abordado, em primeiro lugar, o Presidente da CNIS, Dr. Uno Maia, que
se mostrou muito interessado e recetivo à qualidade, oportunidade e
necessidade da implantação de um equipamento social para jovens e
adultos com necessidades especiais.

Foi aconselhada a visita a instalações situadas na freguesia de Aldoar, as
quais estavam já ocupadas por um equipamento infantil.

Decidiu-se, depois,
conhecimento da
desocupadas.

Foram feitos contactos com o Vereador Dr. Manuel Pizarro, Provedor da
Deficiência e responsáveis pela área do Património, tendo sido visitados
diversos equipamentos em Conturnll, Antas, Paranhos e o Abrigo dos
Pequeninos, nas Fontainhas.

apelar à Câmara Municipal do Porto, dado o
posse pela autarquia de diversas instalações

Foi considerado que o espaço de Paranhos, situado na Rua Delfim Maia 39
a 55, constituído por um edifício pré-fabricado e terreno, onde funcionou
um Jardim de Infância gerido pela Câmara, seria, entre todos os visitados,
o que reuniria condições mais adequadas para a instalação do Centro Ana

Sullivan.
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Tem uma grande área exterior, o que permitirá a extensão das
instalações, mais tarde.

O pré-fabricado está em condições que possibilitam obras de conservação
e adaptação.

Como iremos recorrer a empresa de catering para a confeção de refeições,
a zona da cozinha pode ser adaptada exclusivamente a copa, o que
simplifica muito a recuperação.

A cozinha existente é interior e seria indeferida pelos técnicos da
Segurança Social, sendo necessária a sua reinstalação, o que diminuiria os
espaços necessários para outras funções e custos elevados de obras e
equipagem.

Foi, em sequência, apresentado o processo da AADID ao Presidente da
Câmara, com o orçamento das obras de adaptação do edifício, como
solicitado, no valor de 60 mil euros, e proposta a cedência por aluguer por
um período de 20 anos.

O projeto e o orçamento foram oferecidos pelo Dr. Ricardo Gonçalves,
Presidente do Conselho Fiscal.

Um dos maiores problemas do edifício é a cobertura de amianto que exige
intervenção por empresa especializada, sendo logo aí orçamentado um
custo de cerca de 9 mif euros.

Não temos até à data resposta à nossa candidatura dado estar a
aguardar o agendamento de apreciação em sessão camarária, com toda
avereação.

Têm sido feitos contactos pessoais ou telefónicos regulares, inclusive com
o Adjunto do Vereador Dr. Manuel Pizarro, Dr. Fernando Moreira, sendo a
informação sempre no sentido de "ainda não foi a apreciação da sessão

camarária" .
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Foi também feito contacto com a Misericórdia do Porto, do qual resultou,
posteriormente, que a delegação da AADID, constituída por elementos da
Direção e Pais, fosse recebida pelo Provedor, Dr António Tavares.

Mais tarde, o Diretor do Centro Integrado de Apoio à Deficiência, CIAO, Or.
João Belchior, recebeu novamente a nossa delegação, expressando, em
nome do Provedor, que a Misericórdia estaria disponível para a cedência,
por um tempo limitado a cerca de dois anos, de algumas instalações
existentes no Colégio Nª Sª da Esperança, em S. lázaro, na Avenida
Rodrigues de Freitas, onde anteriormente tinha estado instalada a
Universidade Portucalense.

Na sequência desta proposta, com o objetivo de esclarecer o seu sentido,
foi agendada pela Presidente da Direção reunião com o Dr. João Belchior,
em 29 de outubro.

Nessa reunião, o Dr. Belchior informou ter acabado de contactar o
Provedor, que pediu para serem transmitidas as seguintes orientações:

-instalação no Colégio de Nª Sª da Esperança de um novo Centro
Integrado de Apoio à Deficiência, dado que o atual CIAO, instalado no
antigo Instituto de Cegos de S. Manuel tem uma grande lista de espera,
sendo insuficiente para as necessidades.

- integração no projeto da componente de educação especial, em
articulação com o MEC

- candidatura do Externato Ana Sullivan e da AADID a parceria com a
Misericórdia.

o Oiretor do CIAO, em diálogo aberto, informou que seria intenção do
Provedor criar no Colégio de Nª Sª da Esperança um polo de apoio à área
das necessidades especiais

Ficou combinado com o Dr. João Belchior que agendaríamos nova reunião,
depois da realização desta Assembleia Geral.
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Avançando e sintetizando, estão em aprecraçao duas hipóteses de
instalação sobre as quais considero dever ser tomada uma decisão
urgente:

- na Rua Delfim Maia. Nesta hipótese não teremos parceiros para o
projeto, seremos autónomos na articulação direta com a Segurança Social
quer para iniciarmos as obras de adaptação e recuperação das instalações,
quer para termos autorização de funcionamento, quer para entrarmos na
fila de espera das instituições candidatas a acordo.

- no Colégio de N! S! da Esperança, desconhecendo, de momento, a
forma como poderá ser operacionalizada a parceria e a cooperação com a
Misericórdia do Porto, consideramos que poderemos nós, MOfO e
Externato Ana Sullivan, tomar a iniciativa de propor ao Provedor o que
julgamos viabilizar o seu projeto: dotar o Colégio Nª Sª da Esperança de
um Centro de Apoio para as necessidades especiais.

E dar forma ao nosso: Centro Ana Sullivan, com uma Unidade Educativa,
transplantada do Externato Ana Sullivan, e com um Centro de Atividades
Ocupacionais, da responsabilidade da AAOID.

Nesta última hipótese, a nossa autonomia será condicionada pela cultura
institucional da Misericórdia do Porto, acrescida da responsabilidade do
êxito da nossa experiência e saber fazer ao serviço dos dois projetos, da
Misericórdia e da AADID, que me parecem poder convergir para a sua
coincidência num projeto único de parceria.

Afigura-se que esta hipótese terá a mais-valia de a Misericórdia poder
assumir o comando das negociações com o MEC e com a Segurança Social
quanto à cooperação e aos acordos.

Relativamente à adequação das instalações e aos alvarás o mesmo se
poderá passar, sendo certo que a Misericórdia tem uma força institucional
bem mais poderosa que a nossa.

2,ADiD - ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DAS DIFICUDADES INTELECTUAIS E DESENVOlVIMENTAIS

AVENIDA DA BOAVISTA,377041OQ-122 PORTO ITELEFONE PROVISORIO: +351226184 7721 geral@aadid.pt



DI:)
.~"c /1~

:?~·'-'.4.r .. '

~ ltI ~ L.
:.Sse'(:~boS.~D.lSClRCbKtASItlm[(JUtUED6OtIOlWlOOm

Podemos concluir, então, que:

- a parceria com a Câmara incide exclusivamente na cedência, por aluguer
simbólico, de instalações. E cedência essa cuja decisão ainda não foi
tomada.

- a parceria com a Misericórdia é mais abrangente, incluindo todas as
áreas do projeto Centro Ana Sullivan, muito embora se desconheçam, no
momento, as estratégias de operacionalização da parceria.

Neste momento, a proposta da Direção da AADID é no sentido de que a
prossecução do projeto Centro Ana Sullivan, quanto à parceria a
desenvolver, com a Câmara ou com a Misericórdia, deva ser posta à
apreciação e votação desta Assembleia Geral
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11I- PROJETO CENTRO ANA SULLlVAN

Constitui o objetivo do nosso Plano de Atividades para 2015 a criação e
implementação do Centro Ana Sullivan.

De acordo com o definido no Plano de Ação apresentado à Direção Geral
de Ação Social e acrescentada a Unidade Educativa, o Centro Ana Sullivan
terá como objetivos o já explicitado.

Este equipamento social será dirigido às crianças, jovens e adultos com
Deficiências Intelectuais e Desenvolvimentais, a partir dos 6 anos.

Pode, mais tarde, direcionar-se para os casos de crianças com
necessidades especiais, desde o nascimento até aos 6 anos, através de
uma Unidade de Apoio Precoce.

Hoje o nosso projeto indica que o Centro Ana Sullivan é composto por
duas unidades:

-uma Unidade Educativa ( UE) que funcionará com uma classe de 15
alunos até aos 18 anos, atendidos em regime de semi externato, por uma
educadora especializada e uma auxiliar de educação do ensino especial.

Todos os alunos terão apoio e acompanhamento psicológico.

Serão organizadas apoios e atividades complementares de terapia da fala,
fisioterapia, educação física, natação, hipoterapia, através da articulação
com os recursos da AADID e com os recursos da comunidade.

Estes alunos terão todos programas específicos individuais, visando a
aquisição das competências cognitivas, motoras, afetivas e emocionais, de
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relacionamento familiar e social e de autonomia e integração social, de
acordo com o seu perfil neuro-psicológico.

A EUfuncionará desde as 8h30m às 17h30m, podendo ter modalidades de
extensão das atividades, de acordo com as necessidades das farnlllas, e de
acordo com o regulamento específico.

Só encerra aos fins de semana e feriados, sendo organizados programas
de animação socioeducativa e de apoio às famílias, durante as férias
escolares.

A EU poderá, ainda, organizar programas de apoio a alunos integrados no
ensino regular.

- um Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), para um grupo de 30
jovens e adultos a partir dos 16/18 anos, o qual terá como objetivos
nucleares a promoção da autonomia pessoal e da qualidade de vida,
através da valorização positiva das competências e da prestação de
cuidados individuais, de acordo com os interesses e necessidades
próprias.

As atividades funcionarão através de oficinas temáticas, organizadas de
acordo com os interesses e competências individuais e dos grupos.

Incidirão na continuidade das aprendizagens de vida diária e dos
conhecimentos sociais, adquiridos na escola.

Os grupos serão da responsabilidade de uma Terapeuta Ocupacional, com
formação na área das necessidades especiais, e terão o apoio de uma
auxiliar de atividades.

Todos os jovens terão apoio terapêutico psicológico, dirigido à sua
estabilidade emocional.

As famílias terão também apoio individual ou grupal, de acordo com as
suas necessidades e interesses.
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Esta Unidade funcionará das 8h30m às 17h30m e só encerra aos fins de
semana e feriados.

o Centro Ana Sullivan disporá de serviço de refeições (almoço e lanche
da tarde) e de um serviço de transportes.

6 de novembro de 2014
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(.~~OORES. <;AT-EGORfAS
'. VENCIM8IITO MENSAL VFNCI!ftNTq.~L

.'
.{" o ..,

I , Educadora de Infância com Especialização E E 2.054,42€ 28.761,88€
I .._-_. ,

I 1 Auxiliar de Ação Educativa de Ensino Especial 877,17€ 12.280,38€loo,~~_" .-........

I Total dos vencimentos 2.931,59€ 41.042,26€

I Contribuições para a segurança social 633,22€ 8.865,13 €I

<, ~ '. . , - ~,

49.901,39 €I
~'''~-'-"" ~<,' ,o', ,.' ,.. ,o, .. ' '., ,.. • , .> ' • .. . . o . . , '-. . o ,,' I
:;"~~_~~;-''''>'';~f'~''-i"'.:;;-:j!"~.~=~,,,,,~~~~_::- õ ~'~l

I VENCIMENT.Q MENSAL I VENCIMENTO ANUAL
-' r-

i
, Diretor (Diretor de Serviços) 1.157,OO€ 16.198,OO€1

I
-_ ••-=::....- __ ••..._-

1 Psicólogo ia 1.015,OO€ 14.210,OO€,~
I t Assistente Social3a (6 horas/semana) 250,O8€ 3.501,12€:
i-·~,:;"---::::_",,··,,:,,,,-

2.520,OO€1{ , Médico (4 horas/mês) i80,OO€I---~-~
't Escriturária de 1a 587,OO€ 8.218,OO€!r-:-.7;.....--
l Terapeutas OCupacíonais Z" 2.i78,OO€ 30.492,OO€! ,'..~,~',~••.•..,"c.o. ___

, 1 Terapeuta da Fala 2" (3 horas Isemana) 99,OO€ 1.386,OO€
1---~ .-.
I 1 Fisioterapeuta 2" (3 horas Isemana) 99,OO€ i.386,OO€
r . .. ,-

t 1 Auxiliares de Atlvidades Ocupacionais 1.521,OO€ 21.294,OO€
!- ..-.. '. ..

!
., Motorista 587,OO€ aaraee e

: .---.-- , ..
o, Total de vencimentos 7.673,O8€ 107.423,12 €II

! Contribuições para a segurança social 1.657,39€ 23.203,39€

[, .. ':",,'" - TQtaI . ~ ... 9.330,47€ 130;62&;51 €-. '~

o _
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i..!~i"~"-f'~~::ú~"'2!~' .
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i 1 Auxiliar de Ação Educatíva de Ensino Especial I 877,17€! 12.280,38€
-------iTOWldosve~~-im--e-n-to-s-------------------_l~-----------2-.9-3-1'~--9-€~I-_-_- -_-_-_-_-_--_4=1.=O=4-2_,-2_6=~€~I

IContribuições para a segurança social 633,2:2€l 8.865,13€j
Total 3.564,81€ 49.907,39€

:i ••••.• .~.;. . . .
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L!~"'~OORES ICATEGORJAS

., IDiretor (Díretor de Serviços)! ,,-, -..... 1 !PsiCÓI090ia

!

VENCIMENTO MENSAL VENCIMENTO ANUAL I
____ -+ 1_.1_5_7,_O_0_€+_ 16.198,00 €j

1.015,00€I 14.210,00€I
.".1__ ~tente Social 3' (6horas/semana)
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I 58-00€' -,
! .. I, j' 8.218,00€I----.---.-,-.-.----------.-- '--r-----'-' ---"...- ...-.- .....!
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.------.'-----; -1
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i .1"-----_.! i

iFisioterapeuta 2" (3 horas {semana) 99,00€! 1.386,00€i

250,08 €I 3.501,12 €I
180,00€I 2.520,00€i

1

!.\ iAuxiliares de Ativídades Ocupacíonals 1.521,00 € i 21.294,00 € i.-------" ··--------i-~--·----··_-_-A --'--------------
1 !Motorista 587,00 ti 8.218,00~;

-'--'--!Total de venci~-~~t~;-_~-"'" ... "'~-" _. ". ----7-.6-7-3:~ 10;.42-3,-1;ti; . .... -}-. A"______ ,
jContribuicões para a segurança social ' 1.657,39€; 23.203,39€l
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