Plataforma Autismo e Trabalho
Exemplo de Boas Práticas - 1

Título: Autismo e Trabalho – Juntos conseguimos
Nome da instituição empregadora: Associação Portuguesa para as Perturbações do
Desenvolvimento e Autismo da Madeira, APPDA-Madeira
Endereço: Avenida Luís de Camões, Bairro do Hospital, CV-Bloco 14, 9000-168 Funchal
Contactos: 291753354
Breve caraterização da instituição /empresa (Área de trabalho, nº de trabalhadores, horário de
trabalho)
A APPDA-Madeira é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, trabalha na área das
perturbações do desenvolvimento e autismo. Uma IPSS que criou um centro de apoio com várias
terapias e já conta no período não escolar com um ATL para todas as crianças e jovens com
perturbações do desenvolvimento e autismo. Neste momento a APPDA-Madeira já conta com três
contratadas, uma assistente social, uma psicomotricista e uma terapeuta da fala. E neste momento
conta com um administrativo, com perturbação do espetro do autismo, nomeadamente Síndrome de
Asperger, através de um programa de ocupação para desempregados, o seu horário de trabalho é
das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30 e colabora em todas as funções de administrativo.
Nome da pessoa com perturbação do espetro do autismo: ______Telmo Silva___________
Idade__26 anos_______________________________________________________________
Área profissional _______Administrativo___________________________________________
Breve descrição do trabalho desempenhado:
Colaboração nas atividades administrativas e de serviços de apoio, de forma a promover uma maior
organização da APPDA-Madeira. De uma maneira geral, desempenha as seguintes funções:
Organiza e trabalha em documentos da associação;
Arquiva documentação;
Classifica arquivos;
Tirar cópias e digitalizar documentos
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Papel do mediador
O mediador tem o papel de orientar o trabalhador nas devidas tarefas ajudar em tudo o que for
necessário
Contributos para a inclusão das pessoas com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA)
A APPDA-Madeira com esta contratação está a contribuir para a inclusão das pessoas com
Perturbações do Espetro do Autismo no mundo do trabalho e a contribuir para a qualidade de vida
do mesmo e ajuda a promover a aquisição de capacidades e competências pessoais, sociais e de
autonomia da pessoa.
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