PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO 2018

SUMÁRIO EXECUTIVO
A presente Proposta de Plano de Atividades da SPDA - Sociedade Portuguesa
de Défice de Atenção para o ano 2018 aprovada em reunião da Direção é, por
esta, aqui apresentada e incluí uma planificação para o conjunto de atividades
e iniciativas a organizar pela associação no decurso do próximo ano e respetivos
objetivos estratégicos, assim como uma previsão orçamental de receitas e despesas para o mesmo período.
Depois da competente discussão e deliberação, em sede de reunião ordinária da Assembleia Geral dos associados da SPDA - Sociedade Portuguesa de
Défice de Atenção a presente proposta tornar-se-á no PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO 2018.

A Direção da SPDA
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APRESENTAÇÃO
A SPDA - Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção é uma associação científica, de
âmbito nacional, sem fins lucrativos e de utilidade pública, dotada de personalidade
jurídica, constituída em 11 de outubro de 2016. Tem sede no Hospital Pediátrico - Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra.
É uma associação de profissionais que integra um amplo espectro de especialistas
e investigadores com interesse em desenvolver atividade na área da Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA).
A SPDA tem por objetivo não só apoiar prestadores de cuidados a indivíduos de todas as
idades com PHDA e suas famílias, mas também promover boas práticas e investigação
nesta área.
A SPDA pretende ser um fórum onde participem essencialmente médicos (pediatras,
neuropediatras, pedopsiquiatras, psiquiatras, médicos de MGF), psicólogos, professores,
enfermeiros, terapeutas e investigadores nesta área.
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IDENTIDADE
MISSÃO
A SPDA tem por missão desenvolver e disseminar práticas de excelência, apoiar a investigação cientifica e consciencializar a sociedade, com o objetivo de melhorar os cuidados
prestados na área da PHDA.

VISÃO
Melhorar o bem-estar e a qualidade de vida assim como reduzir o sofrimento de crianças, jovens e adultos com PHDA e respetivas famílias, maximizando o seu potencial ao
longo da vida.

VALORES
A SPDA baseia toda a sua ação nos seguintes valores:
• Rigor científico e ético no diagnostico e intervenção na PHDA;
• Práticas baseadas na melhor evidência científica;
• Equidade, universalidade e transparência no Acesso à Informação;
• Profissionalismo, excelência e competência profissional;
• Perspetiva interdisciplinar na abordagem da PHDA.

OBJETIVOS
• Desenvolver linhas de orientação clínica e práticas recomendadas, para profissionais, em Portugal;
• Adaptar e desenvolver instrumentos de trabalho nas diversas áreas;
• Promover a implementação de boas práticas;
• Participar em projetos de investigação na área da PHDA;
• Partilhar informação através dos seus stakeholders;
• Consciencializar governos e decisores políticos, instituições de ensino e empregadores sobre a PHDA.
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
De acordo com o artigo 9.º dos Estatutos da SPDA - Sociedade Portuguesa de Défice de
Atenção, são órgãos sociais da associação a Assembleia Geral, a Direção, o Conselho
Fiscal e o Conselho de Fundadores, conforme infra se enumeram.

ASSEMBLEIA GERAL

Carlos Filipe

Sara Pedroso

Paula Temudo

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

DIREÇÃO

Boavida Fernandes

Teresa Cartaxo

Margarida Almeida

Luis Peralta

Presidente

Vice-Presidente

Secretário-Geral

Tesoureiro

Sónia Figueiroa

Joaquim Cerejeira

Filipe Silva

Rui Vasconcelos

Secretária-Adjunto
(Norte)
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Secretário-Adjunto
(Centro)

Secretário-Adjunto
(Sul)
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Secretário-Adjunto
(Ilhas)

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONSELHO FISCAL

João Guerra

Micaela Guardiano

Paula Matos

Presidente

Secretário

Vogal

CONSELHO DE FUNDADORES

João Guerra

Sónia Figueiroa

Pedopsiquiatra

Neuropediatra

NORTE

Micaela
Guardiano

Susana Almeida

João Palha

Sara Pedroso

Psiquiatra

Psiquiatra

Pedopsiquiatra

NORTE

Pediatra do Neurodesenvolvimento
NORTE

NORTE

NORTE

CENTRO

Teresa Cartaxo

Joaquim
Cerejeira

José Boavida
Fernandes

Margarida
Almeida

Paula Temudo

Luis Peralta

Pedopsiquiatra

Psiquiatra

Psicóloga

Psicóloga

CENTRO

CENTRO

Pediatra do Neurodesenvolvimento
CENTRO

CENTRO

CENTRO

Professor do
Ensino Especial
CENTRO

Filipe Glória
Silva

Paula Pires
de Matos

Ana Rodrigues

Pedro Cabral

Carlos Filipe

Psicóloga

Neuropediatra

Psiquiatra

SUL

SUL

SUL

Pediatra do Neuro- Pediatra do Neurodesenvolvimento
desenvolvimento
SUL
SUL
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RECURSOS HUMANOS
Em termos de recursos humanos, nesta fase inicial da sua existência, a SPDA – Sociedade
Portuguesa de Défice de Atenção não dispõe de colaboradores efetivos, contando com
o trabalho, em regime de voluntário, de todos os membros dos órgãos sociais e com três
profissionais a auferirem remunerações simbólicas.
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CARMO
ESTEVES

BID-lab

JURISTA

APOIO À GESTÃO
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CUSTÓDIO
FERREIRA
TÉCNICO OFICIAL
DE CONTAS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS 2018
Os principais objetivos a desenvolver pela SPDA - Sociedade Portuguesa de
Défice de Atenção ao longo do ano de 2018 são objetivos prudentes, exequíveis
e essencialmente destinados a criar uma base de trabalho sólida para a atividade
da associação nos anos vindouros.
De seguida se descrevem os cinco objetivos estratégicos 2018 e correspondentes
estratégias delineadas pela Direção da SPDA para o seu alcance.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018
OBJETIVO 1

Criar uma estratégia de apresentação da SPDA aos
vários stakeholders
É importante que a SPDA assuma o seu papel a nível nacional, enquadrado na
sua missão e valores.
ESTRATÉGIAS:
• Elaborar e divulgar comunicações periódicas através das plataformas digitais de comunicação;
• Elaborar e divulgar materiais de informação e sensibilização sobre a PHDA;
• Contribuir, com os meios ao seu alcance, para o esclarecimento público sobre a natureza
e terapêuticas da PHDA;
• Intervir ativamente no debate público com vista a dissipar notícias de teor questionável e
sem validade científica;
• Divulgar a SPDA e contribuir para o aumento do número de sócios.

OBJETIVO 2

Organizar reuniões científicas e atividades formativas.
A formação para profissionais é um dos objetivos da SPDA, sendo também um
meio de divulgação e promoção das boas práticas em PHDA, sendo que este
aspeto pode ser também fundamental no equilíbrio financeiro da associação.
ESTRATÉGIAS:
• Organizar o I Congresso Nacional de PHDA, sob o título “As múltiplas faces da PHDA” a ter
lugar, em Coimbra, nos dias 10 e 11 de maio de 2018;
• Organizar, pelo menos, um seminário sobre a PHDA de âmbito geral em articulação com
equipas existentes em cada região;
• Organizar ações de formação para grupos profissionais específicos em articulação com
equipas existentes em cada região;
• Participar ou patrocinar cientificamente eventos a nível nacional e internacional;
• Procurar oportunidades de colaboração e co-promoção da SPDA através da sua missão
educacional, participando em ações de divulgação informais (p.e., por solicitação de hospitais, instituições de ensino, entidades governamentais).
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018
OBJETIVO 3

Desenvolver e adaptar materiais de trabalho e
Guidelines sobre a PHDA.
Outro objetivo da SPDA consiste em criar uma base de materiais de trabalho e
guidelines para os profissionais de PHDA. Atualmente, existe necessidade de
partilhar práticas e instrumentos para o dia a dia, iniciando assim o combate a
más práticas terapêuticas.
ESTRATÉGIAS:
• Tradução e publicação no site da SPDA de guidelines internacionalmente aceites:
• Guidelines europeias (Eunethydis);
• Guidelines da Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA), adotadas por países como
Austrália e Nova Zelândia;
• Tradução e adaptação de escalas de avaliação (Rating Scales).

OBJETIVO 4

Assegurar finanças equilibradas da SPDA.
A SPDA é uma associação privada, tendo por isso que criar estratégias com vista
à sua sustentabilidade financeira.
ESTRATÉGIAS:
• Cobrança de quotas anuais aos associados;
• Aumentar o número de associados da associação;
• Verbas relativas ao pagamento de inscrições nos eventos organizados pela SPDA.
• Preparar candidaturas a eventuais fundos disponíveis para as ações a realizar pela SPDA
no âmbito da sua missão.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018
OBJETIVO 5

Estabelecer parcerias com organizações nacionais e
internacionais de relevo na área da PHDA.
A colaboração entre associações e entidades privadas apresenta-se como uma
plataforma de divulgação e desenvolvimento para a SPDA. Deve-se, por isso,
procurar parceiros que nos permitam crescer e desempenhar o papel a que nos
propomos.
ESTRATÉGIAS:
• Identificação e contato com outras organizações/associações que tenham interesses semelhantes e definir em que áreas poderá haver colaboração como forma de promoção de
eventos e atração de sócios de ambos;
• Colaboração oficial de partilha de experiências e materiais entre a CADDRA e a SPDA;
• Registo da SPDA como membro da:
• World Federation of ADHD;
• EUNETHYDIS;
• Rede Europeia de associações de profissionais de PHDA.
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PREVISÃO ORÇAMENTAL
Para executar o Plano de Atividades a que acima se aludiu e que surge na continuidade do trabalho desenvolvido pela SPDA - Sociedade Portuguesa de Défice
de Atenção até então, elaborou a Direção a sua previsão orçamental, com prudência, no que respeita a receitas e despesas para o ano de 2018.

RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS
PREVISÃO DE RECEITA DE EVENTOS

VALOR

OUTRAS RECEITAS

VALOR

Formação Norte

2 025 €

Renovação de Quotas 2017

Formação Centro

2 025 €

Novas Quotas

Formação Sul

2 025 €

Caixa 2017

6 368 €

Formação Ilhas

2 025 €

Total

9 068 €

Inscrições 1º Congresso PHDA

7 920 €

Patrocínios da Industria Farm. ao Congresso

4 000 €

Total

20 020 €

PREVISÃO DE DESPESAS DE EVENTOS

VALOR

OUTRAS DESPESAS
Manutenção de conta
bancária
TOC

2 340 €
360 €

VALOR
75 €
300 €

Formação Norte

1 545 €

Formação Centro

1 545 €

TOC online
(programa de faturação)

Formação Sul

1 545 €

Despesas ao Estado

107 €

Formação Ilhas

1 545 €

Manutenção de Website

350 €

74 €

1º Congresso PHDA

11 000 €

Outras Despesas

1 000 €

Total

17 180 €

Total

1 905 €

VALOR LIQUIDO TOTAL: 10 003 €
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WWW.SPDA.PT

GERAL@SPDA.PT

