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CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 

 

Artigo n.º 1 
Denominação e Enquadramento do Projeto 

 

1. Tendo em conta a missão da Inovar Autismo em promover e potenciar a qualidade de 

vida e autodeterminação das pessoas autistas e respetivas famílias, o projeto inovador 

“Inovação no Apoio ao Cuidador” – IAC, procura dar resposta aos cuidadores informais, 

pois a necessidade permanente de prestação de cuidados esgota-os (física e 

psicologicamente) e priva-os do usufruto dos merecidos tempos de descanso e 

qualidade de vida.  

2. Deste modo, o projeto IAC visa contribuir, de forma inovadora e desafiante, para 

colmatar as necessidades dos cuidadores informais/familiares de crianças, jovens e 

adultos autistas, nomeadamente na criação de uma resposta/serviço que vise apoiá-las 

de forma flexível e de acordo com as suas necessidades, proporcionando-lhes qualidade 

de vida, efetivação dos seus direitos sociais, de descanso e de participação na 

comunidade. 

3. Neste projeto consideram-se cuidadores informais os/as cidadãos/cidadãs que 

prestem cuidados permanentes ou regulares a outras pessoas autistas (familiares) 

que se encontrem numa situação de dependência (pessoa cuidada),  

 
 

Artigo n.º 2 

Âmbito de atuação 
 

1. O projeto IAC desenvolve-se de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023, no âmbito do 

Prémio BPI Capacitar 2021. 

2. Enquanto projeto financiado pelo BPI Fundação “la Caixa”, o projeto IAC desenvolve-se 

no âmbito do disposto no Regulamento relativo ao Prémio Capacitar (Regulamento 

Prémio Capacitar disponível em): 

https://www.bancobpi.pt/content/conn/UCM/uuid/dDocName:PR_WCS01_UCM01166900 ) 

  

https://www.bancobpi.pt/content/conn/UCM/uuid/dDocName:PR_WCS01_UCM01166900
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Artigo n.º 3 
Objetivos do projeto 

 

1. O projeto IAC visa: 

a) Capacitar e apoiar os cuidadores informais e familiares de pessoas autistas, através 

de uma metodologia inovadora, integrada, holística e potenciadora de qualidade de 

vida; 

b) Prestar um serviço flexível e profissional de apoio ao cuidador informal de pessoas 

autistas (adaptável para outras neuro diversidades), a realizar em contexto familiar 

e/ou comunitário, segundo as necessidades identificadas por cada família (e após 

avaliação por parte da equipa técnica da Inovar Autismo); 

c) Pretende-se apoiar 18 famílias de pessoas autistas (com idades compreendidas 

entre os 6 e os 35 anos) residentes nos distritos de Beja, Évora, Lisboa, Leiria, 

Portalegre e Setúbal, onde o número de horas de apoio será, em média, 36h.  

 

Artigo n.º 4 
Serviços prestados e metodologia 

 

1. O presente projeto terá como principais serviços: 

a) Capacitação/formação das(os) os cuidadores/famílias (critério obrigatório para o 

apoio); 

b) Capacitação/formação dos/as técnicos/as de inclusão; 

c) Apoio em substituição temporária do cuidador, com um técnico/a de inclusão; 

d) Coaching parental.  

 

2. A atribuição do serviço de apoio a cada cuidador/família será da responsabilidade da 

Inovar Autismo, após a realização de uma avaliação ao nível das 

dificuldades/necessidades, em conjunto com os intervenientes, bem como ao nível da 

qualidade de vida das famílias.  

 

3. A equipa técnica da Inovar Autismo materializará os objetivos e serviços definidos no 

presente regulamento através de diversas áreas de trabalho: 
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a) Auscultação dos cuidadores interessados através de entrevista individual e 

formação inicial de 3h (critério obrigatório para a seleção e posterior prestação do 

apoio); 

b) Identificação e caracterização individual e/ou familiar; 

c) Seleção dos cuidadores/famílias a apoiar no âmbito do projeto; 

d) Elaboração de Planos familiares de intervenção e monitorização, de acordo com os 

serviços previstos em projeto;  

e) Recrutamento e capacitação/habilitação dos/as técnicos/as de inclusão; 

f) Realização de atividades previstas e/ou apoio de Intervenção familiar dentro ou fora 

do contexto da ONGPD; 

g) Promoção de reuniões com os vários elementos envolvidos no projeto (pessoas 

autistas, famílias, técnicos), no sentido de permitir a partilha de experiências, a 

resolução de problemas comuns a cada grupo e a sensibilização para a 

autodeterminação, autonomia e qualidade de vida; 

h) Realização de reuniões de monitorização entre os destinatários do apoio, a equipa 

técnica da Inovar Autismo e os/as técnicos/as de inclusão, de forma a monitorizar o 

apoio prestado. 

 

 

CAPÍTULO II 
Processo de inscrição dos cuidadores/famílias 

 

Artigo nº. 6 

Processo de inscrição 
 

1. O processo inicia-se com a manifestação de interesse por parte dos cuidadores/famílias 

candidatos/as, através do preenchimento da ficha de inscrição/candidatura (formulário 

do google forms) disponibilizada pela Inovar Autismo através dos seus canais de 

comunicação (ex.: correio eletrónio, redes sociais, entre outros); 

2. O projeto destina-se a cuidadores/famílias que sejam sócios(as) da Inovar Autismo, pelo 

que caso não sejam ainda, deverão afiliar-se (tornar-se sócios) à Inovar Autismo no ato 

da candidatura ao projeto; 

3. As inscrições decorrem de 25 de fevereiro de 2022 até dia 18 de março de 2022.  
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4. No ato da admissão da candidatura deverá ser realizado o pagamento da taxa de 

inscrição no valor de 30€.  

Artigo nº. 7 
Critérios de admissão 

 

1. A seleção dos/as cuidadores/famílias é realizada de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

a) Filiação à Inovar Autismo por parte de um dos membros da família; 

b) O candidato ser cuidador de uma pessoa autista; 

c) A pessoa autista estar dependente de terceiros (cuidador), tendo isso impacto 

acrescido na dinâmica familiar e/ou na autodeterminação da pessoa. 

 

Artigo nº. 8 
Critérios de priorização na seleção dos cuidadores/famílias a apoiar 

 

a) Filiação com base na antiguidade; 

b) Risco de exclusão social, escolar ou profissional derivado da falta de independência; 

c) Indisponibilidade, ausência ou desgaste acentuado do suporte familiar; 

d) Cuidadores monoparentais e/ou em situação de vulnerabilidade social; 

e) Isolamento social ou escassez da rede de apoio formal e/ou informal; 

f) Sinalização por parte de entidade dedicadas ao apoio social e/ou de pessoas com 

deficiência (nomeadamente Segurança Social, Instituto Nacional de Reabilitação, 

entre outras). 

 

Artigo n.º 9 
Admissão 

 
1. Após análise das candidaturas, será realizada uma ação de formação obrigatória (3h), 

bem como a entrevista de avaliação inicial de necessidades. Posteriormente, a equipa 

técnica deliberará e, com base nos critérios de admissão, priorização e das vagas 

disponíveis, irá selecionar os cuidadores/famílias e atribuir o tipo de apoio adequado às 

suas necessidades; 
2. A admissão pressupõe o preenchimento de um pequeno questionário (pré-teste) para 

posteriormente se conseguir avaliar a intervenção (o mesmo questionário será aplicado 

também no final da intervenção); 
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3. A admissão prevê a assinatura do Termo de Aceitação do presente Regulamento Interno 

e o pagamento da taxa de inscrição; 
4. O resultado da avaliação será comunicado ao cuidador/família, pela equipa técnica. 

 

Artigo n.º 10 
Documentação necessária aquando admissão 

 
 

1. Depois de admitido, cada cuidador/família deve entregar, para efeitos de validação da 

admissão, os seguintes documentos: 
a) Ficha de avaliação inicial de necessidades (a aplicar em âmbito de entrevista 

individual); 
b) Comprovativo de residência.  

 

CAPÍTULO III 
Processo de candidatura e seleção dos/as técnicos/as de inclusão 

 

 

Artigo nº11 
Caracterização da função do técnico de inclusão 

 

1. O/A técnico/a de inclusão é a pessoa que irá fornecer apoio direto e indireto aos 

cuidadores/famílias das pessoas autistas. Este apoio será feito através da substituição 

temporária dos cuidadores, promovendo a melhoria da qualidade de vida da família em 

geral, e permitindo tempo de descanso aos mesmos; 

2. O trabalho do técnico/a de inclusão será supervisionado pela equipa técnica da Inovar 

Autismo. 

 

Artigo n.º 12 
Processo de recrutamento e seleção de técnicos/as de inclusão 

 

1. O processo de candidatura inicia-se com a manifestação de interesse por parte dos/as 

técnicos/as candidatos/as, através dos canais de comunicação disponíveis da Inovar 

Autismo (ex.: correio eletrónico, contacto presencial, contacto telefónico, entre outros); 
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2. Os/As técnicos/as podem candidatar-se no seguimento da abertura de um período de 

candidaturas, ou através de candidatura espontânea; 

3. A gestão da lista de técnicos/as candidatos/as é feita pela equipa técnica da Inovar 

Autismo. Nesta lista constam não só os currículos enviados para o Projeto IAC, como 

também aqueles que se encontram na base de dados da associação; 

4. O processo de recrutamento divide-se em dois momentos:  

a) Análise Curricular, no qual é avaliado o currículo de cada candidato/a;  

b) Realização de uma entrevista individual com a equipa da Inovar Autismo. 

5. A seleção do/a técnico/a deve obedecer a critérios pré-estabelecidos, nomeadamente, 

perfil, experiência e habilitação, tendo em vista o desenvolvimento das funções 

descritas no presente regulamento. 

 

Artigo nº 13 
Critérios de admissão dos técnicos/as 

 

1. Os/as técnicos/as alocados/as deverão ter as seguintes características: 

a) Idade igual ou superior a 18 anos; 

b) Boa saúde mental e física; 

c) Equilíbrio emocional; 

d) Motivação e iniciativa; 

e) Sentido de responsabilidade; 

f) Espírito e capacidade de interajuda;  

g) Gosto e vocação para trabalhar com pessoas autistas; 

h) Experiência de pelo menos um ano ao nível do acompanhamento e/ou trabalho com 

pessoas autistas (o/a técnico/a deverá apresentar pelo menos uma referência ao 

nível do trabalho realizado anteriormente). 

 

2. Serão consideradas como critérios/requisitos extra e relevantes: 

a) Ter idoneidade adequada para a realização das atividades abrangidas pelo técnico/a 

de apoio; 

b) Possuir equilíbrio emocional e competências comportamentais adequadas ao apoio 

individual e próximo a pessoas dependentes; 

c) Ser detentor ou detentora de carta de condução (se verificado, necessário no 

âmbito do apoio);  

d) Possuir robustez física (se verificado, necessário no âmbito do apoio); 
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e) Possuir competências técnicas na área das tecnologias de informação e 

comunicação na ótica do utilizador (se verificado necessário no âmbito do apoio); 

f) Possuir competências de comunicação em Língua Gestual Portuguesa (se verificado, 

necessário no âmbito do apoio);  

g) Possuir competências técnicas em orientação e mobilidade (se verificado, 

necessário no âmbito do apoio). 

 

3. A seleção dos/as técnicos/as tem como base o seu currículo e a entrevista realizada. 

 

4. /as técnicos/as devem frequentar ou ter frequentado, no mínimo, uma ação de 

formação dinamizada pela Inovar Autismo (formação inicial de 50 horas). 

 

 

Artigo n.º 14 
Documentação necessária 

 

1. Aquando da fase de recrutamento, os/as técnicos/as candidatos/as devem remeter para 

a Inovar Autismo, por e-mail, a seguinte documentação: 

a) Currículo devidamente atualizado; 

b) Certificado de habilitações; 

c) Documentos comprovativos das formações que frequentou; 

d) Registo criminal; 

e) Digitalização do Documentos pessoal de identificação;  

f) Boletim de vacinas atualizado; 

g) Ficha de colaborador devidamente preenchida; 

h) Pelo menos uma referência profissional. 

 

1.1. Documentos adicionais para Cidadãos/Cidadãs estrangeiros/as: 

a) Visto de trabalho ou título de autorização de residência ou permanência do 

trabalhador em território português; 

b) Certificado do Registo de Manifestação de Interesse, emitido pelo SEF (ou do título 

de autorização de permanência ou residência em Portugal caso já o tenha 

adquirido);   
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c) Declaração com a identificação e domicílio da pessoa ou pessoas beneficiárias de 

pensão em caso de morte resultante de acidente de trabalho ou doença 

profissional; 

d) Registo criminal para trabalho com crianças e jovens relativo ao país de origem. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
Implementação do Projeto 

 

Artigo n.º 15 
Elaboração do Plano Familiar de Intervenção 

 

1. A definição do Plano Familiar de Intervenção é resultado de uma planificação centrada 

na pessoa autista e na sua família; 

2. Com base na caracterização do perfil de funcionamento familiar e de avaliação de 

necessidades apuradas para cada família, será elaborado (pela equipa técnica da Inovar 

e pelo cuidador/família) um Plano Familiar de Intervenção, onde irão estar identificados 

os serviços e apoios necessários para cada situação; 

3. Será necessária assinatura do Termo de Aceitação do Regulamento Interno por parte do 

cuidador/familiar, comprovando que tem conhecimento de todos os artigos dispostos 

no presente regulamento, bem como do plano familiar elaborado.   

 

Artigo n.º 16 

Monitorização 
 

1. A equipa técnica da Inovar Autismo monitoriza o trabalho dos técnicos/as de inclusão 

através do estabelecimento de monitorizações frequentes com os mesmos; 

2. Os/as técnicos/as terão supervisão e monitorização semanal por parte da coordenação 

do projeto; 

3. A monitorização pode ser realizada das seguintes formas:  

a) Presencialmente; 

b) Telefonicamente;   
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c) Através de videoconferência; 

d) Por email. 

4. A monitorização e avaliação serão realizadas de forma estratégica, cruzando informações 

do acompanhamento bem como do progresso/evolução do cuidador/família (através de 

autoavaliação e questionário de pré e pós-teste). Esta componente assume uma função 

estratégica fundamental no alcance dos resultados e na melhoria das intervenções junto 

dos cuidadores/famílias.  

 

Artigo n.º 17 

Suspensão/cessação de prestação de serviços por parte do cuidador 
 

1. O cuidador/família tem direito a solicitar a cessão do apoio estabelecido sempre que 

considere que o serviço já não satisfaz as suas necessidades, ou por motivos decorrentes 

de alterações pessoais ou contextuais, devendo apresentar esta solicitação por escrito 

para análise e avaliação pela equipa técnica da Inovar; 

2. A suspensão poderá ser requerida pelo cuidador/família sempre que por motivo de 

doença, se veja impedido de receber o apoio; 

3. Caso exista a necessidade pontual de suspender o apoio por motivos relacionados com 

o cuidador/família que inviabilizem a prestação do apoio e para os quais não haja 

intenção ou possibilidade de compensação, a entidade deve ser notificada com dois dias 

de antecedência.  

 

Artigo n.º 18 
Suspensão/cessação de prestação de serviços por parte da entidade 

 

1. A entidade tem o direito de cessar o apoio prestado quando deixarem de subsistir as 

condições, nomeadamente: 

a) Incumprimento das normas e deveres estabelecidos no presente regulamento interno; 

b) Manifestação de comportamentos por parte do cuidador/família que desrespeitem ou 

coloquem em causa a integridade física e moral dos envolvidos no apoio; 

c) Se se verificar a falta de comparência e de compromisso da parte do cuidador. 
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CAPÍTULO V 
Normas de Funcionamento e Organização 

 

Artigo n.º 18 
Período, Horário e locais de funcionamento 

 

1. O projeto “Inovação no Apoio ao Cuidador” desenvolve-se de fevereiro de 2022 a 

janeiro de 2023. 

2. Horário e local de funcionamento das atividades gerais do projeto: 

2.1. Devido à COVID-19, algumas das atividades previstas, nomeadamente as reuniões    

e entrevistas de auscultação dos cuidadores/famílias e as ações de formação, podem 

realizar-se com recurso a meios telemáticos em horário a definir, entre a equipa técnica 

da Inovar Autismo, os cuidadores/famílias e/ou os/as técnicos/as de inclusão. 

 

Artigo n.º 19 
Estrutura de Funcionamento 

 

1. O presente Regulamento Interno do projeto “Inovação no Apoio ao Cuidador” define as 

regras a cumprir por todas as pessoas que integram o projeto. 

 

Artigo n.º 20 
Condições de admissibilidade e contratuais da equipa técnica e técnicos/as de inclusão 

 

1. A equipa técnica da Inovar Autismo fica regida pelo Regulamento Interno do Trabalho 

(RIT) da Associação Inovar Autismo de Setúbal; 

2. A atuação da equipa técnica será regida pelo código de ética e conduta da Inovar 

Autismo, que estabelece um conjunto de princípios e valores em matéria de ética 

profissional a ser levada a cabo pela Equipa Técnica e Técnicos/as de Inclusão. 
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Artigo n. º21 

Política de Igualdade de Género de conciliação da vida pessoal, familiar e laboral e de 
inclusão 

 

1. A equipa técnica e todos/as os/as técnicos/as recrutados no âmbito do projeto IAC, assim 

como em todos os projetos desenvolvidos pela Inovar Autismo, não devem adotar 

comportamentos discriminatórios, em especial, com base no género, na etnia, idade, 

incapacidades, orientação sexual, opiniões políticas ou convicções religiosas;  

2. Para a Inovar Autismo, a igualdade de género é uma questão de direitos fundamentais e 

por isso, a não discriminação em função do género, está expressamente assegurada no 

código de ética e conduta; 

3. A conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, na Inovar Autismo, será 

assegurada com rigor e de acordo com os direitos dos intervenientes, designadamente 

no contexto da parentalidade e da conciliação da vida profissional com a vida familiar, 

com especial destaque na flexibilização do horário de trabalho da equipa técnica;  

4. A equipa técnica da Inovar Autismo pautará a sua atuação pelos mais elevados padrões 

de integridade e dignidade individual, devendo denunciar qualquer prática que contrarie 

o disposto anteriormente. 

 

Artigo n.º 22 
Sustentabilidade Ambiental 

 

1. A Inovar Autismo definiu uma estratégia que incorpora os 4 vetores do “Roteiro Nacional 

de Baixo Carbono” e os 17 objetivos da Agenda 2030, sendo estes aplicados em todas as 

estruturas da associação, nomeadamente no CIDI, promovendo o envolvimento de todos 

os intervenientes; 

2. Destacam-se algumas medidas internas, nomeadamente: aposta na aquisição de 

produtos e equipamentos de baixo consumo, minimização da produção de resíduos e 

promoção da sua reciclagem, critérios de mobilidade sustentável nas deslocações e 

adoção de tecnologias de baixo consumo nas comunicações. 
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CAPÍTULO VI 

Direitos e deveres dos/as intervenientes 
 

Artigo n.º 23 
Direitos dos cuidadores/famílias/representantes legais 

 
1. Os seguintes direitos gerais baseiam-se nos princípios consagrados na Carta para as 

Pessoas com Autismo elaborada pela Autism-Europe (1996), bem como na Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006). 

 

2. Os direitos dos cuidadores/famílias/representantes legais: 

a) Ser respeitado na sua individualidade e dignidade pessoal, nomeadamente nas suas 

especificidades culturais, raciais, étnicas, religiosas, de idade, género, orientação 

sexual, nacionalidade e deficiência;  

b) Dar a sua opinião, fazer sugestões e reclamações relativamente a todos os assuntos 

que lhe digam respeito, dando ou não o seu consentimento; 

c) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo 

individual ou relativos à família/representante legal; 

d) Não ser alvo de interferências na sua vida pessoal e no seu núcleo e dinâmicas 

familiares; 

e) Receber um serviço de acompanhamento com qualidade e ajustado às suas 

necessidades;  

f) Ser informado/a e esclarecido/a sobre todos os processos, dinâmicas, 

funcionamento e normas da Inovar Autismo; 

g) Participar na elaboração do Plano Familiar de Intervenção e a exigir o seu efetivo 

cumprimento; 

h) Ajustar o plano individualizado Familiar de Intervenção de acordo com as suas 

prioridades ou necessidades; 

i) Ser pronta e imediatamente assistido/a em caso de acidente ou doença súbita que 

ocorra durante a atividade desenvolvida no âmbito do projeto, de acordo com as 

normas de funcionamento estabelecidas;  

j) Ver salvaguardado o seu conforto, bem-estar e segurança, em total respeito pelas 

condições determinadas pelo/a próprio/a, e respeitada a sua integridade 

psicológica, psicossocial, física, ética e moral; 

  



 

16 
 

 

k) Contactar, sempre que tiver necessidade, a equipa técnica e encontrar as respostas 

requeridas ou, se for caso disso, os ajustes ao serviço de acompanhamento 

disponibilizado; 

l) Fazer cessar o acompanhamento técnico no caso de quebra da especial relação de 

confiança com o/a técnico/a de inclusão; 

m) Ter acesso ao presente Regulamento Interno. 

 

Artigo n.º 24 

Deveres dos cuidadores/famílias/representantes legais 
 

1. São deveres dos cuidadores/famílias/representantes legais: 

a) Respeitar a individualidade e dignidade pessoal, nomeadamente nas suas 

especificidades culturais, raciais, étnicas, religiosas, de idade, género, orientação 

sexual, nacionalidade e deficiência, de todas as pessoas intervenientes no apoio; 

b) Respeitar os direitos dos colaboradores/as da Inovar Autismo, particularmente 

dos/as técnicos/as de inclusão, tratando/a-os/as com respeito e correção; 

c) Os cuidadores/famílias/representantes legais deverão ser agentes ativos e 

colaborar com a equipa técnica da Inovar Autismo e com o/a técnico/a de inclusão, 

no sentido de defender os objetivos de autonomia, autodeterminação, participação 

e plena inclusão dos/as seus cuidandos/as; 

d) Não utilizar os serviços do/a técnico/a de inclusão para fins que diferem do 

estabelecido no Plano Familiar de Intervenção; 

e) Informar a Inovar Autismo no caso de impossibilidade de comparecer às atividades 

propostas dentro do horário definido. 

 

 

Artigo n.º 25 

Direitos da Inovar Autismo 
 

1. São direitos da Inovar Autismo: 

a) Exigir o cumprimento do presente Regulamento Interno; 

b) Convocar os/as técnicos/as e/ou destinatários/famílias/representantes legais 

sempre que se justifique; 

c) Recusar inscrições, caso não tenha verba ou técnicos/as para alocar à atividade;   
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d) Recusar inscrições fora do período estabelecido; 

e) Implementar processos de avaliação de desempenho dos colaboradores, tanto da 

equipa técnica como dos/as técnicos/as de inclusão. 

 

Artigo n.º 26 
Deveres da Inovar Autismo 

 

1. São deveres da Inovar Autismo: 

a) Garantir a execução e acesso aos serviços abrangidos pelo projeto; 

b) Articular com os diversos intervenientes do projeto, a fim de garantir a 

concretização dos objetivos do mesmo;  

c) Criar e manter as condições necessárias ao normal desenvolvimento do projeto, 

designadamente quanto ao recrutamento de profissionais com formação e 

qualificações adequadas; 

d) Prestar os serviços constantes deste Regulamento Interno; 

e) Avaliar o desempenho dos/as técnicos/as de inclusão, designadamente através da 

auscultação dos cuidadores/familiares/representantes legais; 

f) Monitorizar, apoiar e supervisionar a ação dos/as técnicos/as de inclusão, no âmbito 

da implementação do Plano Familiar de Intervenção; 

g) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos de inscrição; 

h) Valorizar o parecer dos/as técnicos/as de inclusão na implementação do Plano 

Familiar de Intervenção; 

i) Garantir o cumprimento da visão, missão e valores da Inovar Autismo. 

 
Artigo n.º 27 

Gestão da Negligência, Abuso e Maus-tratos 
 

1. Qualquer ato ou atitude que ultrapasse o respeito pelo outro, a sua dignidade, 

integridade física e os seus bens será analisado em conformidade com a política e 

procedimento interno existente na Inovar Autismo e demais normas e princípios 

aplicáveis, para a prevenção de abusos, negligência e maus-tratos; 

2. Sempre que um incidente desta natureza seja detetado, deverá ser dado conhecimento, 

de imediato, à Equipa Técnica que por sua vez procederá ao registo do mesmo e 
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encaminhará para a Direção, que deverá analisar a situação e acionar os mecanismos 

adequados a cada situação; 

3. A Inovar Autismo conta ainda com assessoria jurídica para tomar medidas 

sancionatórias de acordo com a legislação em vigor. 

 

Artigo n.º 28 
Proteção de dados 

 
1. Os dados pessoais constantes na ficha de inscrição e ficha individual, bem como 

atualização destes, quando necessário, e todos os dados pessoais recolhidos no âmbito 

de execução do projeto IAC, serão incluídos num ficheiro automatizado ou manual de 

dados pessoais da responsabilidade da Inovar Autismo; 

2. Os dados pessoais serão conservados apenas durante o período necessário para as 

finalidades para as quais são tratados; 

3. A Inovar Autismo obriga-se a cumprir tudo o que diga respeito à proteção de dados de 

acordo com o Regulamento (EU) 2016/679; 

4. Para a recolha e partilha pública de imagens, vídeos ou identificação dos 

cuidadores/famílias, jovens autistas e técnicos/as de inclusão nas redes sociais ou no 

âmbito de apresentações do projeto, será emitida uma declaração autónoma com 

informação acerca do conteúdo e lugar da publicação. 

 

Artigo n.º 29 
Livro de Reclamações 

 
1. Nos termos da legislação em vigor, existe Livro de Reclamações, que poderá ser 

solicitado à equipa técnica da Inovar Autismo, ou a quem a substitua, sempre que 

desejado; 
2. Será mantido por um período mínimo de 3 anos, um arquivo organizado dos livros de 

reclamações que tenham encerrado. 
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Artigo n.º 30 
Casos omissos 

 

1. Qualquer assunto omisso neste Regulamento deve ser avaliado em sede de reunião de 

direção, solicitando-se que este seja exposto por escrito e remetido por email à direção 

da Inovar Autismo. 

 

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais 

 

Artigo n.º 31 
Entrada em Vigor 

 

O presente Regulamento entra em vigor a 1 de fevereiro de 2022 com validade anual. 

 

Setúbal, 01 de fevereiro de 2022 


