


Atendimento e
Acompanhamento

Social

Reabilitação Social
Reabilitação Social: consiste num processo de 
aquisição de competências pessoais e sociais, com 
vista à obtenção de uma maior autonomia e 
par�cipação sociais da PCDI.

Tendo em conta as especificidades de cada situação 
e o perfil do u�lizador são desenvolvidas:Atendimento a PCDI: visa uma resposta 

célere e eficaz às diferentes situações 
apresentadas e presta nomeadamente:

- Orientação e encaminhamento;
-
 
- Apoio jurídico.

Acompanhamento Social: des�na-se ao 
apoio necessário à prevenção e resolução 
dos problemas sociais apresentados,                    
designadamente:

- Elaboração de diagnós�co individual, social 
e familiar, com a par�cipação dos próprios, 
familiares ou cuidadores informais;

- Planeamento, organização e 
acompanhamento na integração social;

- Fortalecimento de fatores de resiliência, 
minimizando fatores de risco associados ao 
suporte social da família e dos cuidados 
informais.

- A�vidades Funcionais: 
a�vidades que apelam à reabilitação 
funcional da PCDI com vista à sua 
autonomização pessoal nas ro�nas 
diárias: ex. A�vidades de vida diária; 
A�vidades na comunidade;

- A�vidades Ocupacionais:
a�vidades de desenvolvimento de 
competências ocupacionais que 
proporcionam momentos de es�mulação 
e par�lha que permitam uma adaptação, 
funcionalidade e integração adequadas ao 
contexto de inserção: ex. Trabalhos 
Manuais; Expressão Plás�ca; Jogos;
 
- A�vidades Laborais:
realização de a�vidades socialmente úteis: 
ex. A�vidades ocupacionais na 
comunidade;

- Apoio Psicossocial: 
apoio individualizado às famílias e às PCDI, 
sendo possível a dinamização de grupos 
de discussão/par�lha: ex. Atendimento 
individual; Reuniões de par�lha;

- A�vidades de Desenvolvimento 
Pessoal e Social: 
a�vidades que visam promover 
competências que aumentem a 
autoes�ma e bem-estar global: ex. Treino 
de Competências Pessoais; Dinâmicas de 
grupo; Teatro / Drama�zação; Dança / 
Expressão corporal;

- A�vidades Socioculturais: 
a�vidades de par�cipação em 
eventos/acontecimentos da comunidade: 
ex. Par�cipação em a�vidades recrea�vas 
e de lazer;

- A�vidades Lúdico Terapêu�cas:
a�vidades de es�mulação psicomotora, 
sensorial e de cognição: ex. Hidroterapia; 
Terapia assis�da por animais; Psicologia; 
Terapia da Fala; Fisioterapia;

Informação sobre o acesso a recursos,
serviços e equipamentos sociais;


