Estrutura de Atendimento*
CLIENTES
Nº

Características

Grupo Etário

Estrutura de Atendimento

Serviços de Educação Especial previstos na Portaria nº 1102 /97do Ministério da Educação:

28

7- 18

Apoio pedagógico e terapêutico a crianças e jovens portadoras de deficiência mental e multideficiências severas
sem condições de frequência do ensino regular;

218

6-18

Actividades de Apoio à Inclusão em parceria com os Agrupamentos de Escolas dos concelhos de Caldas da Rainha,
Óbidos, Bombarral e Cadaval, que se destina efectuar apoio terapêutico multidisciplinar a crianças e jovens
portadoras de necessidades educativas especiais de carácter permanente integradas no sistema de ensino regular

8

0-6

Actividades de Intervenção Precoce em colaboração com o Agrupamento de Escolas de referência para
intervenção precoce – D. João II, de Caldas da Rainha; no apoio terapêutico de carácter multidisciplinar a crianças
portadoras de necessidades educativas especiais e/ou em situação de risco social grave, em contexto domiciliar,
creche ou misto.

> = 16

Apoia em actividades de ocupação útil, trabalho ocupacional e habilitação e reabilitação funcional, pessoas jovens
e adultas com deficiência grave e profunda, numa perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da
vida.

Educacional

Centro de Actividades
Ocupacionais

CRT
197

>=6

Desenvolvimento de Actividades Aquáticas, enquanto potencial Terapêutico, de Reabilitação, Promoção da Saúde
e de carácter Recreativo e de Lazer.

Centro de Recursos
Terapêuticos

CAAAPD

Desenvolve acções de apoio técnico personalizado, orientadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas
com deficiência e suas famílias, através de um serviço de proximidade (aos cidadãos; técnicos e serviços;
Centro de Atendimento/
organismos e entidades públicas e privadas; e entidades empregadoras).
Acompanhamento e
Contribui para a obtenção de um conhecimento da realidade ao nível das necessidades existentes na população
Animação para Pessoas
com deficiência, identificando lacunas legislativas e procurando contribuir para a avaliação e concretização das
com Deficiência
políticas de reabilitação.

65

Todas as
idades

32

> = 18

Apoia jovens/ adultos com diferentes graus de deficiência mental que frequentam outros serviços institucionais
(Educacional, Emprego, Reabilitação Profissional, CAO).
Responde às necessidades concretas e diferenciadas destes residentes tendo em conta o grau da sua incapacidade
e respeitando a sua individualidade.

76

>= 15

Desenvolvimento de acções formativas direccionadas a jovens/adultos que possuam capacidades para adquirir
conhecimentos e competências nos domínios psicossocial e profissional, com vista à sua integração em mercado
de trabalho

67

>= 16

Dá resposta a jovens/adultos com deficiência que necessitem de integração em
processo de Informação, Avaliação e Orientação Profissional, inscritos e encaminhados
pelo Centro de Emprego.
Dirigido a Pessoas com deficiência desempregadas inscritas nos Centros de Emprego;

16

> = 16

Pessoas com deficiência empregadas, inscritas nos Centros de Emprego, que
pretendam mudar de emprego;
Entidades empregadoras que pretendam contratar trabalhadores com deficiência,
apenas para apoio técnico.

> = 18

I.A.O.P.

A.C.
Apoio à Colocação

Centro de Recursos
Local

Trabalhadores com deficiência ou pessoas com deficiência que tenham criado o seu
próprio emprego, durante os 3 primeiros anos de contrato ou actividade.

A.P.C.

Trabalhadores com deficiência que, após o primeiro ano de acompanhamento pela
entidade formadora necessitem de apoio para a manutenção/progressão no emprego.

Acompanhamento

Pessoas com deficiência que tenham criado o seu próprio emprego, para os quais,
após os 3 primeiros anos de actividade, a respectiva avaliação conclua da necessidade
de manutenção do acompanhamento.

Formação
Profissional Inicial

Informação, Avaliação e
Orientação Profissional

Apoio Pós Colocação dirigido a:

60

Residencial

CRP – Centro de Reabilitação Profissional

82

Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência

CAO

Pós- Colocação

Entidades empregadoras, que tenham ao seu serviço trabalhadores com deficiência e
que solicitem uma intervenção.

17

> = 18

Integração socioprofissional em actividades produtivas na área de Restauração, Lavandaria, Jardinagem,
Floricultura e trabalho indiferenciado

Serviços à Comunidade

22

> = 18

Apoio, em actividades de carácter ocupacional e terapêutico, adultos com diagnóstico de doença mental, com o
objectivo de contribuir para o seu processo de reabilitação psicossocial e inclusão social.

Fórum Sócio-Ocupacional

*Dados actualizados a Janeiro de 2011

