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PARCERIA DE COLABORAÇÃO 

 

 

A Associação Fraterna de Prevenção e Ajuda, com sede na Rua dos Castanheiros, 1132, 
Pavilhão do Palacete, 3885-556 Esmoriz, com o NIF 502054646, adiante designada por 
AFPA e aqui representada pela sua Presidente, Dra. Maria da Conceição Sanina Graça, e 
a Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã, com NIF nº xxxx, sita na Rua Padre 
Pinho, 66 Válega, Aveiro, Portugal. 

 

É celebrado a presente parceria de colaboração nos termos e cláusulas seguintes:  

 

1º  
(Objeto) 

A presente parceria está integrada no Ano Nacional da Colaboração, iniciativa nacional 
promovida pelo Forum GovInt, que ao longo de 2019, pretende mobilizar e inspirar a 
sociedade portuguesa para a relevância estratégica da colaboração, a AFPA, com o seu 
projeto AQUI+, participa ativamente no Programa Nacional em rede:  
http://www.colaborar.pt/projetos/details/18/227-afpa-associacao-fraterna-de-
prevencao-e-ajuda. 
Este projeto pretende contribuir para a prevenção de patologias do foro 
respiratório causadas pela disfagia (dificuldades em deglutir)  com intervenção de 
terapia da fala e para a participação segura nas atividades de vida diária com produtos 
de apoio e estratégias de terapia ocupacional, através da intervenção de profissionais 
de Terapia Ocupacional e Terapia da Fala em Centros de Dia do Concelho de Ovar. 
 
 

2º 
 (Beneficiários)  

Os beneficiários da presente parceria são os cuidadores formais de utentes da 

Instituição Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã para desenvolvimento de 

capacidade no acompanhamento de utentes com as dificuldades enumeradas no 

“objeto”. 

 

 

http://www.colaborar.pt/projetos/details/18/227-afpa-associacao-fraterna-de-prevencao-e-ajuda
http://www.colaborar.pt/projetos/details/18/227-afpa-associacao-fraterna-de-prevencao-e-ajuda
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3º  

(Identificação) 
Para usufruir dos benefícios do presente protocolo deverá a Fundação Padre Manuel 

Pereira Pinho e Irmã indicar em quadro os utentes com dados e problemas considerados 

de importância para a intervenção: 

- Nome 

- Idade 

- Género 

- Problema de saúde geral 

- Problema respiratório 

- Intervenção em internamento nos últimos 2 anos 

- Autonomia nas atividades de vida diária 

- Autonomia nas atividades instrumentais 

- Dificuldades  

 
 

4º 
(Deveres da AFPA) 

A AFPA compromete-se a disponibilizar um terapeuta ocupacional e um terapeuta da 

fala com a seguinte carga horária e distribuição: 

8 sessões de 3 horas (manhãs excepto quartas-feiras) 

1 ação formativa de 2 horas em horário pós-laboral (19:30-21:30) 

Perfaz um total de 26 horas por profissional. 

  

A intervenção terapêutica consiste em: 

1. Avaliar os utentes, estabelecer as necessidades em contexto da segunda 

outorgante; 

2. Capacitar os cuidadores formais da segunda outorgante; 

3. Unir esforços para diminuir a incidência da patologia respiratória nas pessoas 

fragilizadas; 

4. Integrar novos profissionais nos Centros de Dia do Concelho de Ovar, de modo 

a potenciar os cuidados junto de uma população frágil. 
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5º 
(Deveres da Segunda Outorgante) 

A Segunda Outorgante compromete-se a cumprir as condições estabelecidas na 

presente parceria perante os Beneficiários e, publicitar em espaços próprios (exemplo, 

sítio da internet) a parceria estabelecida com a AFPA. 

  

 

6º 

(Vigência do Protocolo)  
Esta Parceria terá uma vigência de 8 semanas (uma sessão semanal), contado a partir 

da data da primeira intervenção prevista para a primeira semana de Dezembro. 

 

Ovar, 5 de novembro de 2019 

 

1.ª Outorgante 

Dr.ª Conceição Graça 

 

Presidente da AFPA  

2.ª Outorgante 

 

________________________________

 


