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Noções gerais relativas ao
Projecto de Acompanhamento
Personalizado
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Introdução

Esta nova versão do guia para a elaboração do Projecto de Acompanhamento Personalizado,
comummente designado por PAP, foi elaborado no quadro do programa europeu de
Transferência de Inovação (TOI) Leonardo Da Vinci. Participaram activamente neste projecto
os seguintes organismos e seus parceiros: o Comité Europeu para o Desenvolvimento da
Integração Social (entidade apresentadora da candidatura e autora da versão inicial), a
Associação Altea Espanha pela Espanha, a Associação Questão de Equilíbrio por Portugal,
Siksali Development Center pela Estónia, as SOS Children Village da Letónia, os EPI de
Genebra. Como consequência das intervenções realizadas pelas equipas de trabalhadores
sociais dos diferentes parceiros, a metodologia inicial foi melhorada.
O GEPAP é destinado a ajudar todos os que desejem organizar as suas intervenções
com os utentes do seu serviço ou instituição, de uma maneira personalizada e dinâmica.
O método PAP interessará particularmente aos profissionais da acção social e
médico‐social, qualquer que seja o seu sector de intervenção, mas também aos utentes, às
famílias e aos voluntários que possam estar implicados / interessados.
O PAP pretende ser um método de planificação e de coordenação de serviços,
dinâmico, flexível, adaptável às pessoas, qualquer que seja a sua vulnerabilidade, as suas
necessidades e situações particulares com as quais possam estar confrontados.
A intervenção PAP valoriza a pessoa acompanhada e os seus papéis sociais,
responsabiliza‐a de maneira a torná‐la autónoma, conferindo‐lhe um estatuto de parceiro de
pleno direito com os intervenientes e com os que lhe estão próximo.
O PAP e a sua aplicação nas instituições e serviços sociais e médico‐sociais podem
constituir uma resposta às exigências da legislação e da regulamentação em vigor, a qual dá
a cada utente um lugar preponderante na definição das modalidades do seu
acompanhamento.
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Perspectiva e definição de PAP

Perspectiva
A intervenção PAP é, antes de mais, a associação de pessoas que se unem:
para ajudar alguém que se encontra com dificuldades de adaptação,
para responder às suas necessidades,
para lhe permitir, tendo em conta os seus desejos e o seu potencial, de se
integrar na comunidade e desempenhar um papel social valorisado.

A intervenção PAP é também um processo que permite :
A identificação das capacidades e necessidades de uma pessoa,
A determinação de objectivos de desenvolvimento e de aprendizagem em
seu favor,
A aplicação de meios visando a resposta às suas necessidades prioritárias.

O enfoque PAP implica directamente a pessoa apoiada, a sua família e os que lhe
estão próximos, assim como os interventores mais significativos para ela.

O enfoque PAP é uma ferramenta de coordenação de serviços e recursos que se
põem à disposição da pessoa em causa.
O enfoque PAP pressupõe uma responsabilidade de todos os implicados no processo:
a pessoa acompanhada, a sua família e os que lhe estão próximos, o seu
representante legal, quando aplicável, os diferentes interventores identificados e
significativos para aquela.
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Definição
O Projecto de Acompanhamento individualizado é uma ferramenta de planeamento
e coordenação de serviços e recursos visando responder a longo prazo às necessidades de
uma pessoa.
É um processo ininterrupto revisto e modificado em períodos de tempo regulares.
Neste processo procura‐se a associação de parceiros iguais que são o utente, os
profissionais do serviço, ou do estabelecimento que o acompanha, os representantes da
comunidade de vida à qual aquele pertence.
É um plano director que engloba todas as intervenções para fazer destas um todo
coerente centrado na pessoa concreta.
Para cada pessoa, será pois elaborado um projecto diferente, aplicado por uma
equipa diferente.
O PAP apoia‐se sobre as características e as necessidades da pessoa concreta,
identifica os serviços a pôr à sua disposição e os recursos necessários à sua aplicação,
coordena as intervenções precisando por quem, quando e como os serviços devem ser
prestados, avalia sua eficácia, tendo em vista alcançar os objectivos de integração.

O PAP garante a participação do utente e sua família na elaboração do projecto. É na
qualidade de membros da equipa, de pleno direito, que os utentes planificam em conjunto o
programa.
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Os componentes fundamentais do PAP
Para cada Projecto de Acompanhamento Personalizado, devem encontrar‐se os seguintes
componentes fundamentais:
1. O reconhecimento dos direitos e das liberdades das pessoas que estão
privadas, por razões relacionadas com a sua idade, o seu estado físico ou
mental, a sua situação social,
2. O respeito pelos princípios da Valorização dos Papéis Sociais que podem ser
assim resumidos:
Dar a cada pessoa, quaisquer que sejam as suas diferenças, a possibilidade
de viver no seu meio natural ou num meio considerado próximo.
Favorecer o mais possível as interacções com os outros membros da
comunidade.
Favorecer a máxima participação em actividades comuns e habituais de
cada indivíduo (estudos, trabalho, ócios, consumos, situações / instâncias
decisoras, etc.).
Utilizar os meios também vulgares e valorizados, quanto possível, nas
intervenções e nas relações interpessoai.
Auferir condições de vida (apoios, alojamento, acesso aos serviços,…)
semelhantes às que são correntes no seu meio de pertença.
Valorizar, no respeito pelas diferenças, os comportamentos, as
experiencias, o estatuto de cada pessoa.

Por uma acção contínua, tão próxima da pessoa em causa quanto do seu
envolvimento social, a Valorização dos Papéis Sociais visa:
desenvolver as capacidades e as habilidades da pessoa, utilizando

técnicas de aprendizagem e equipamentos apropriados
melhorar a sua imagem social, o que supõe que ele possa aceder a

papéis sociais valorizadores e que disponha de tudo o que contribui
para melhorar a sua imagem, de forma a responder às suas
necessidades específicas.
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3. A participação da pessoa acompanhada como membro de pleno direito da equipa
PAP. Se a pessoa não poder participar plenamente nos encontros da equipe,
deverá poder, pelo menos, assistir na companhia de um tutor ou de qualquer
outro representante à sua escolha.
4. Uma equipa transdisciplinar responsável pela concepção, aplicação, supervisão e
revisão do projecto.
5.

Uma avaliação global e pertinente das capacidades da pessoa, de forma a
identificar os seus desejos e as suas necessidades.
6. Metas realistas (a longo prazo) que se baseiam numa série de objectivos
operacionais realizáveis (a curto e médio prazos), e isto enunciado de maneira
compreensível e positiva.
7. A atribuição precisa de responsabilidades a cada participante em termos facilmente
compreensíveis por todos (quem fará o quê, com quem, quando, onde e
como).
8. Documentação sobre os progressos realizados para atingir as metas e os objectivos
recorrendo a instrumentos de avaliação ad´hoc, existentes ou a criar.
9. Dispositivo que permita medir a evolução do programa e revê‐lo, se necessário.
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A equipa do PAP
O Lugar da Pessoa Acompanhada
O exercício dos direitos e liberdades individuais deverá ser garantido a toda a pessoa a cargo
das instituições e serviços sociais e médico‐sociais. Assim, dever‐lhe‐ão ser assegurados:
O respeito pela sua dignidade, integridade, vida privada, intimidade e segurança;
A livre escolha, entre os serviços adaptados que lhe são oferecidos, seja no quadro de
um serviço ao domicílio, seja no quadro de uma admissão no seio de uma instituição
especializada, sob reserva dos poderes reconhecidos à autoridade judiciária e às
necessidades ligadas à protecção de menores em perigo;
Um plano de cuidados e um acompanhamento individualizado de qualidade
favorecendo o seu desenvolvimento, a sua autonomia e a sua inserção, adaptados
à sua idade e às suas necessidades, respeitando o seu consentimento esclarecido
que deve ser sistematicamente procurado, desde que a pessoa esteja apta a
exprimir a sua vontade e a participar na decisão. Caso contrário, o consentimento
do seu representante legal deve ser procurado;
A confidencialidade das informações que lhe dizem respeito;
O acesso a toda a informação ou a documentos relativos ao seu plano de cuidados e
acompanhamento, salvo disposições legislativas em contrário;
A informação sobre os seus direitos fundamentais e tipos de protecção particular,
legal e contratualizadas, da qual a mesma beneficie, assim como sobre as vias de
recurso à sua disposição;
A participação directa, ou com apoio do seu representante legal, na elaboração e
desenvolvimento do seu projecto de acompanhamento personalizado.
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Há portanto lugar à defesa do respeito pela livre escolha da pessoa permitindo‐
lhe, tendo em conta as suas capacidades e aspirações, ser construtora do seu projecto
de vida; de lhe propor, através de um procedimento de contratualização redigido
consigo, de um plano de apoio personalizado. Este plano deverá incluir os objectivos
determinados conjuntamente com a pessoa e a identificação dos meios a accionar para
os alcançar.
Le PAP considera que a pessoa acompanhada deve ser construtora do seu
projecto de vida.
A este respeito, ela mesma, só ou acompanhada pela pessoa que escolheu para a
apoiar ou representar, é membro permanente de pleno direito da equipa.
Deste facto resulta:
o respeito pelos seus direitos,
a aposta nas suas capacidades,
o levar em conta os seus gostos, os seus interesses, as suas aptidões, o seu
ponto de vista,
o favorecer a sua participação oferecendo‐lhe todas as informações
indispensáveis para a tomada de decisões que lhe dizem respeito,
o explicar‐lhe e viver com ele cada uma das etapas do processo PAP,
a adaptação dos objectivos aos seus pontos fortes e às suas necessidades,
o responsabiliza‐lo face aos objectivos a alcançar.

Nota :
Para algumas pessoas acompanhadas a questão da participação da família pode
pôr‐se de maneira um pouco diferente. Neste caso, elas têm o direito a decidir se os seus
pais participarão ou não no PAP.
Em muitos casos a sua participação aumentará as possibilidades de sucesso do
programa. É portanto necessário admitir que por vezes os interesses da família não
coincidem com os da pessoa acompanhada.
Pode acontecer também que certas famílias, por vezes mesmo alguns
profissionais, não actuem no interesse da pessoa. Neste caso, é importante recentrar o
trabalho da equipa sobre os interesses da pessoa beneficiária dos serviços.
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Funcionamento transdisciplinar
O modelo dominante de equipa ainda em muitos serviços e instituições reside
somente na pluridisciplinaridade. Assim o que prevalece é a sobreposição dos
profissionais que pertencem a diferentes áreas disciplinares que fornecem avaliações
específicas que originam planos de actuação muitas vezes independentes uns dos outros.
Mesmo que estes programas possam contribuir para um desenvolvimento global do
utente, acabam por introduzir muitas vezes uma falta de coordenação no projecto
individual deste.
Para que uma equipa possa funcionar de forma transdisciplinar, é necessário que
alguns princípios sejam respeitados:
O conjunto dos membros participem nas decisões;
As decisões sejam tomadas em equipa;
A pessoa acompanhada seja um membro de pleno direito e igual na
equipa;
O PAP seja concebido pelo conjunto dos membros;
Os membros interajam reciprocamente, entre si;
O coordenador facilite a comunicação entre os membros.
Os princípios básicos do trabalho em equipa transdisciplinar são:
a cooperação;
a igualdade de direitos;
a tomada de decisões por consenso.

 A cooperação
As formações, as competências e as experiências das pessoas que constituem a
equipa são diferentes. Cada uma dentre elas, e em conjunto, devem centrar‐se sobre se
as forças e as necessidades de utente de forma a evitar acções antagonistas e ter apenas
a preocupação do seu desenvolvimento global. No espírito de cooperação, cada um deve
pois fazer um esforço de compreensão e de partilha.

 A igualdade de direitos
Numa equipa que adopta um funcionamento transdisciplinar, cada membro trás
a sua contribuição pondo‐a ao serviço dos outros. Não há lugar para uma rivalidade
qualquer que esta seja ou para qualquer emergência dominante de certas áreas
disciplinares em relação a outras.
Por esta razão, há aqui uma autoridade igual que deve permitir a cada um
exprimir‐se livremente sobre o conjunto do programa, mesmo se conserva um interesse
mais particular para um domínio de competência. Cada membro da equipa
transdisciplinar, nela incluindo o utente, deve sentir‐se no mesmo pé de igualdade face
aos outros.
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 A tomada de decisão por consenso
Numa equipa transdisciplinar, não existe o direito de veto pois existe a igualdade
de direitos. É pois a equipe que toma as decisões.
Isso permite uma maior implicação de cada um dos seus membros.
A tomada de decisão, numa equipa funcionando desta forma, pode consumir
mais tempo e mais energia, mas permite uma maior coesão.
É apenas a equipa que decide, por consenso, de reter uma dada sugestão, de
manter uma decisão, de recomendar este ou aquele serviço, de rejeitar uma dada
proposta e isso em função da visão global das necessidades do utente e da prioridade
atribuída às intervenções.

Coordinateur
de projet

Membre

Membre
Projet
d’Accompagnement
Personnalisé conçu
par TOUS

Membre

Membre

Usager

Figura 1: Funcionamento da equipa transdisciplinar

O interesse comum pela pessoa acompanhada e a indispensável colaboração que se deve
estabelecer entre parceiros iguais, deve transcender as áreas disciplinares profissionais.
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Composição da equipa PAP
A equipa responsável pelo PAP de uma pessoa acompanhada constitui o eixo
central e de decisão do processo. Cada equipa é constituída em função das necessidades
do utente. É habitualmente constituída por quatro a seis pessoas, entre as quais o
coordenador do projecto, a pessoa acompanhada, o seu representante, um ou mais
intervenientes significativos, que podem ser profissionais ou não, e/ou pessoas
consideradas como “próximas” (pais, irmãos, cônjuges, amigos, etc.).
Idealmente, os membros da equipa são escolhidos ou aceites pelo próprio utente.
Se o mesmo não tiver condições de efectuar sozinho esta escolha, esta deve, pelo
menos, ser aprovada por ele, pelo seu representante ou pelos que lhe são próximos.
Cada um dos membros da equipa deve comprometer‐se a assumir as suas
responsabilidades face ao desejo do utente para o qual o PAP é elaborado. A equipa e
cada um dos membros que a constituem devem garantir a qualidade, a pertinência e o
dinamismo do desafio empreendido.

 O interveniente significativo
Por interveniente significativo entende‐se toda a pessoa que estabeleceu um
vínculo pessoal significativo com o utente quer se trate de um profissional, de um membro
voluntário, de um membro da família ou de um amigo…
Quem quer que seja esta pessoa, deve querer e poder desempenhar um papel
activo na vida do utente, respeitando os seus direitos e dando‐lhe um apoio adequado às
suas necessidades.

 O coordenador do projecto
O coordenador do projecto é responsável pelo conjunto da planificação e da
aplicação do PAP destinado a um utente e em seu nome. Neste aspecto, desempenha
um papel de apoio mas o utente e/ou o seu representante, continua sendo o actor
principal do processo.
A tarefa do coordenador de projecto é exigente e as competências e qualidades
que deve ter para o assumir são numerosos e variadas:
Deve, antes de mais, aderir aos valores que subjazem ao processo.
Deve também possuir um conhecimento teórico e prático do PAP.
Deve ter capacidades de organização e animação.
Deve necessariamente ser responsável e autónomo.
Deve ser capaz de escutar, de formular, de sintetizar e ter aptidão para
estabelecer relações conviviais.
Deve, por último, ter as qualidades requeridas para unir o utente os
membros da equipa e funcionar em transdisciplinaridade.
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Exercer a função de coordenador de projecto é exercer um verdadeiro ofício que
se aprende da mesma forma que qualquer outro ofício. O papel do coordenador de
projecto é essencial na aplicação do PAP e no seu funcionamento, o que
necessariamente implica uma reorganização dos recursos humanos num serviço ou
numa instituição. Diz‐se, por vezes, que por solicitação da pessoa acompanhada, seja o
interveniente mais significativo (profissional ou não) a assumir a função de coordenador
de projecto, podendo mesmo afirmar‐se que o utente pode, por vezes, assumir ele
próprio esta função.
Não partilhamos esta perspectiva tendo em conta a complexidade, a
multiplicidade e a variedade das tarefas que se devem realizar. Não é possível que um
interveniente possa assumir a função que lhe é devida (educador, psicólogo, reeducador,
monitor de atelier,…) e o de coordenador de projecto.
Hierarquicamente, o coordenador de projecto não tem autoridade particular no
seio da equipa transdisciplinar. Ele está alerta para que o processo de PAP se desenvolva
correctamente no respeito pelos desejos do utente favorecendo ao máximo uma
resposta adaptada às suas necessidades.
A lista das tarefas que deve assumir o coordenador de projecto, não é exaustiva,
mas contém o essencial:
Recolher e compilar as informações relativas ao utente;
Ajudar aquele (utente) a fazer o ponto da situação da sua vida e a prever
as suas necessidades e a formular os seus desejos quanto à constituição
da equipa PAP ;
Programar e preparar as diversas reuniões PAP;
Dinamizar as reuniões PAP;
Redigir o contrato escrito e divulgá‐lo junto das pessoas adequadas;
Velar pela aplicação do PAP;
Coordenar as acções;
Activar os recursos internos e externos;
Velar pelo respeito da planificação;
Por em prática dispositivos de avaliação.
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Procedimentos de Elaboração
Do Projecto de Acompanhamento
Personalizado
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Les As três grandes fases do PAP

Fase 1
Processos de análise
e de avaliação

Recolha de informações
Identificação dos desejos, capacidades e
necessidades
Prioridade das necessidades

Formulação de metas e de objectivos
operacionais (curto, médio e longo prazo)
Elaboração do programa
Atribuição das responsabilidades

Fase 2
Processos de
programação

Execução do programa

Fase 3
Processos de avaliação e
regulação

Verificação da adequação das acções
empreendidas às metas estabelecidas
Avaliação dos resultados obtidos
Regulação necessária ao prosseguimento
do projecto
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A recolha de informações e avaliação
A recolha de informações deve permitir conhecer o utente, de forma
aprofundada, na sua globalidade e na sua evolução. Tal investigação consiste em
recolher informações a seu respeito e sobre a sua situação, junto do próprio sujeito, com
pessoas que lhe são próximas, com os intervenientes e com todas as pessoas com quem
lida.
A recolha de informações deve incluir as fichas ou relatórios de observação, os
registos de entrevistas e contactos com os interessados e com os vários técnicos das
áreas médico e médico‐social e relatórios de avaliação nos planos médicos, psicológicos,
sociais, educativos, etc.
As informações reunidas devem dizer respeito aos sectores essenciais da vida do
utente: saúde física e mental, instrução, formação, identidade, relações familiares e
sociais, educação e boas maneiras, vida afectiva e comportamento, autonomia.
Estas informações devem permitir conhecer e compreender o utente nos
domínios relacional e social, afectivo, sensório‐motor, cognitivo, da autonomia, da
comunicação.
É o conjunto de todos estes dados que vai permitir realizar uma análise o mais
completa possível, através da qual irão emergir as características do utente, que lhe são
específicas, a saber: as suas qualidades, as suas capacidades, as suas realizações
pessoais, os seus gostos e desejos, os seus relacionamentos, os recursos que utiliza, as
suas atitudes e comportamentos, os seus défices e dificuldades, a sua situação no plano
material, jurídico, etc.
Esse balanço, que é e permanece propriedade do utente e/ou das pessoa que lhe
são próximas, constitui uma ferramenta essencial para a equipa PAP, mas também para
o próprio utente e/ou pessoas próximas, que devem ser ajudadas para que o
compreendam e se apropriem dele. Esse balanço deve poder permitir ao utente, com os
que lhe estão próximos, identificar as suas capacidades e necessidades.
Nesta fase de investigação, impõe‐se a todos a necessidade de respeitar a
intimidade do sujeito e o seu direito a uma certa reserva.
É também indispensável o consentimento do utente, ou do seu representante,
para toda a troca de informações que lhe digam respeito.
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Identificação global dos desejos, capacidades e
necessidades
A prática do PAP assenta na identificação e avaliação global dos desejos, das
capacidades e das necessidades do utente que aparecem através do balanço dos
conteúdos que foram previamente definidos.
Contrariamente à prática ainda frequente no sector social ou médico‐social,
concretamente onde se decide fazer esta ou aquela intervenção em função das carências
ou défices de uma pessoa, o PAP leva os seus utilizadores a privilegiar uma abordagem
baseada nas capacidades de uma pessoa, para responder às suas necessidades, colmatar
as suas lacunas e melhorar a situação. Estas capacidades podem residir na própria
pessoa mas também no seu meio social, e é preciso ter em conta essa globalidade.
As pessoas com dificuldades, quer estas sejam doenças, deficientes, idosas
excluídas ou em vias de o serem, têm as mesmas necessidades que todas as outras
pessoas, mas as respostas às suas necessidades devem ser adaptadas. É então a partir
das necessidades fundamentais do ser humano, e tendo em conta as particularidades de
cada situação que, na prática do PAP, devem ser definidas as necessidades de uma
pessoa. É dada prioridade à definição de necessidades antes de se considerarem os
recursos e as estratégias a utilizar. Os serviços que possam ser oferecidos por uma
instituição ou serviço devem adaptar‐se às realidades e às necessidades de cada
utilizador e não o inverso.

A identificação dos recursos
Identificar as competências e os recursos do utente, é construir a sua análise
pessoal positiva, vendo‐o de forma diferente, no seu interesse e dos seus que lhe estão
próximos, ajudando‐o a reconhecer‐se no que tem de mais positivo e já não apenas
através das suas dificuldades e necessidades. Trata‐se com isto de valorizar a pessoa
acompanhada. Neste espírito, todas as questões podem ser abordadas com ele para o
ajudar a construir‐se.
Segue‐se uma lista não exaustiva de questões que podem constituir uma ajuda à
realização do balanço/análise pessoal positiva:
O que se passa com a pessoa acompanhada quando tudo está bem?
O que gosta verdadeiramente de fazer?
O que sabe fazer?
Quais são as suas competências particulares?
O que é que já realizou?
23

Quais são a suas atitudes positivas faces às pessoas ou acontecimentos?
Como comunica com os que lhe estão próximo?
Tem família, ou um grupo de amigos?
Possui alguma coisa?
Está ligado a algo ou a alguém?
Etc.
Constituir com a pessoa acompanhada a sua lista de competências, é fazer o
inventário dos elementos positivos que a caracterizam, classificando‐os de acordo com
os diferentes domínios de desenvolvimento nos quais evolui (família, escola, trabalho,
lazer, grupos, etc.).

A identificação das necessidades
Uma necessidade é o que surge quando se calcula o desvio entre a situação
desejada e a situação presente.
Identificar as necessidades de uma pessoa acompanhada, é de certa forma definir
o que ainda pode fazer ou o do que pode dispor para optimizar o seu potencial e assim
gerar uma situação pessoal, familiar, social mais recompensadora.
Uma necessidade pode ser colmatada por aquisição de conhecimentos, de
atitudes e de competências práticas e pela utilização de recursos internos e externos, na
instituição ou serviço, permitindo‐lhe atingir uma situação desejada.
Para nos assegurarmos que as necessidades fundamentais de uma pessoa
acompanhada são colmatadas e para que reflictam os seus níveis, escolhemos a
“Classificação das necessidades humanas” de Abraham Maslow.
Tal classificação propõe uma hierarquia das necessidades humanas apresentada
sob a forma de uma pirâmide, na base da qual se situam as necessidades fisiológicas
primárias e no cume as necessidades de realização pessoal.
Para tornar mais explícita a pirâmide, que se encontra apresentada na página 26,
os diferentes níveis são descritos a seguir.
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As necessidades fisiológicas: respirar, comer, beber, defecar, dormir, fazer exercício,
manter uma boa postura, cuidar‐se, descansar, ter uma habitação, vestir‐se, e ainda ter
relações sexuais.
As necessidades de segurança e confiança: sentir‐se razoavelmente protegido de
ameaças e perigos presentes e futuras, viver sem medo num ambiente protector, seguro,
organizado, estruturado, estável, previsível (e não ameaçador, anárquico ou inseguro).
Beneficiar de segurança física e psicológica.
As necessidades de pertença e de amor: comunicar, agir, dar e receber afecto, de
amizade, de amor, ter contactos íntimos e fazer parte de grupos coesos e onde se sinta
acolhido: um clube, uma equipa, um grupo de colegas de trabalho, um clã, uma tribo; não
estar só, isolado, não ser rejeitado ou esquecido.
As necessidades de estima e consideração: ou seja a auto‐estima (a necessidade de
gostar de si mesmo, de se orgulhar do que é e do que faz; de se sentir competente,
independente dos outros, de ser capaz de ter sucesso no que faz) e a estima da parte dos
outros (a necessidade de ser respeitado e admirado, de ter um certo prestígio, uma boa
reputação, um estatuto social reconhecido e valorizado, de ser encorajado, felicitado,
apreciado, reconhecido).
As necessidades de realização pessoal e as necessidades de ordem espiritual:
utilizar todo o seu potencial e todos os seus talentos, tornar‐se no que tem capacidade para
ser, utilizar todos os elementos da sua personalidade (inteligência, imaginação, aptidões e
capacidades diversas); explorar e desenvolver as suas capacidades físicas e outras (crescer,
desenvolver‐se de todas as formas possíveis); acreditar nos projectos e realizá‐los, ter uma
filosofia ou uma crença de permita dar um sentido às suas escolhas, aos acontecimentos, e
daí à própria vida.
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Nível V
Necessidades de realização pessoal
Actualização de si
Auto realização – criação – ter projectos – etc.

Aprender a
ocupar‐se para
realizar
Comunicar
Agir segundo as
suas crenças e os
seus valores

Nível IV
Necessidades de estima e de consideração
Estima por si – independência – autonomia –
esperança – ser reconhecido – capaz – existir
para os outros – ser estimado pelos outros, etc

Agir
Ter actividades
Comunicar
Trocar
Desempenhar um
papel valorizado
Ser autónomo

Nível III
Necessidades de pertença e de amor
Ser amado – amar – fazer parte de um grupo –
não estar só – participar – ser acolhido – etc.

Nível II
Necessidades de segurança e de confiança
Estabilidade do meio envolvente – ordem –
protecção – realização de aprendizagens
fundamentais – etc.

Nível I
Necessidades fisiológicas primárias
Respiração – alimentação – integridade corporal
– higiene – mover‐se –sexualidade ‐ etc.

Pertencer a um
grupo
Partilhar
Receber e ser
recebido
Amar e ser amado

Estabilidade do meio
envolvente
Ambiente protector
Realização de
aprendizagens
Segurança física e psicológica

Respirar ‐
Comer ‐ Beber
Eliminar – Manter a
temperatura ‐ Manter uma
boa postura – Dormir –
Repousar
Estar limpo– Cuidar‐se

Figura 1 : Pirâmide de Maslow
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Prioridade das necessidades e formulação de
objectivos
Depois de definidas as necessidades, estas têm de ser classificadas por ordem de
importância, devendo ser formuladas metas e objectivos operacionais que a aplicação
visará responder.

A prioridade das necessidades
Prioridade às necessidades implica identificar as mesmas com vista à sua
satisfação por ordem de importância. Para tal, é preciso:
questionar‐se se as necessidades fundamentais estão colmatadas
(necessidades fisiológicas primárias);
questionar‐se se existem necessidades a satisfazer em cada uma das esferas
de Desenvolvimento (necessidades de segurança e de confiança, necessidades
de pertença e de amor, necessidades de estima e de consideração,
necessidades de realização pessoal);
respeitar uma certa hierarquia de necessidades tendo em conta o vivido e as
condições de vida do utente;;
determinar o impacto da escolha de uma decisão em vez de outra;
verificar as necessidades que foram expressas por diferentes fontes quando
da recolha de informação;
verificar o grau de consenso obtido no seio da equipa sobre as necessidades a
satisfazer ;
não reter mais de duas ou três necessidades, o não significa que não haja
lugar para tomarmos outras em consideração.

A formulação de metas e de objectivos operacionais
Após a identificação da prioridade das necessidades, a equipa PAP define as
metas e os objectivos operacionais que a realização visará colmatar, por ordem de
prioridade, as necessidades do utente, sabendo que o interesse deste se mantém primordial.
As metas estreitamente associadas às necessidades prioritárias do utente,
indicam a orientação geral a dar ao PAP.
As metas descrevem de um modo geral a evolução que as instituições ou os
serviços visam, para responder aos utentes, com vista às suas necessidades de aquisição e
tendo em conta as suas forças (a longo prazo).
27

Os objectivos operacionais só podem ser estabelecidos quando forem definidas
as metas. Eles apresentam os modelos de intervenção que deverão ser postos em prática
para se atingirem as metas. Constituem as etapas que devem ser ultrapassadas para se
atingirem as metas.
Após ter definido as metas e os objectivos operacionais, pelo que é necessário
limitar o seu número, se queremos que os mesmos sejam atingidos, tendo em conta o
potencial da pessoa em causa, deverão ser definidas estratégias, utilizando os recursos
existentes ou a encontrar.
Trata‐se de identificar todos os obstáculos, de adoptar soluções adaptadas e
encontrar meios técnicos e humanos para se atingirem as metas.
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Partilha de responsabilidades e planificação
Depois de identificar as capacidades e as necessidades da pessoa
acompanhada, organizar por prioridade as suas necessidades;
Depois de definir as metas e os objectivos operacionais,
Terá lugar a partilha das responsabilidades e a adopção de uma calendarização.

Partilha de responsabilidades
Trata‐se de definir “quem fará o quê”, “com quem”, “quando”, ou/e “como”.
Esta etapa constitui em repartir as responsabilidades pelos membros da equipa
transdisciplinar com vista a atingir as metas e a realização dos objectivos operacionais.
Cada um deverá então definir as estratégias a por em prática e encontrar os
meios técnicos e humanos, internos e externos à estrutura.

A planificação
A procura em alcançar as metas e a realização dos objectivos operacionais devem
situar‐se no tempo, daí a importância de uma planificação rigorosa.
Em função da evolução do utente, ter em conta as suas características e realizar
uma revisão antecipada ou um ajustamento do projecto a ser realizado por toda a
equipa transdisciplinar.
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Reunião PAP
A preparação da reunião
O coordenador do projecto é o responsável pela preparação da reunião.
Recolhe todas as observações e avaliações que foram realizadas nos
diferentes sectores onde vive a pessoa em causa (inquérito social, exames
médicos, psicológicos, psiquiátricos, relatórios de comportamentos,
observações no meio escolar, profissional e nos tempos livres, etc.).
Com a aprovação prévia do utente e/ou do seu representante, pode
contactar individualmente com cada pessoa significativa, no sentido de
iluminar, numa perspectiva particular, a situação do utente.
Com a ajuda dos elementos recolhidos, elabora uma tabela de
capacidades e de necessidades do utente que será distribuída a cada um
dos participantes na reunião.
Assegura as preferências da pessoa acompanhada na escolha dos
participantes.
Com o utente e/ou o seu representante, estabelece a Ordem de Trabalhos
da reunião que se destina a cada participante. A data, a hora e lugar de
reunião são mencionados no convite.

Realização da reunião
O coordenador de projecto dinamiza a reunião.
Assegura que o encontro se desenrole num lugar e num clima que facilite a
expressão da pessoa acompanhada e de todos os membros da equipa PAP.
Facilita a expressão de cada um e reformula, se necessário, em termos simples e
compreensíveis, tudo o que é expresso (dito, comunicado).
Esforça‐se por encontrar consensos.
É indispensável que um dos membros da equipa tome notes de forma a facilitar a
elaboração do contrato escrito que assinará a pessoa acompanhada e outro dos
participantes.
Tendo sido apresentada, e eventualmente melhorada e aprovada, a ordem de
trabalhos da reunião, será exposta a lista de capacidades e necessidades e, se
necessário, completada.
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Depois desta apresentação, a pessoa acompanhada e/ou o seu representante
determina as prioridades, a saber, o que é mais importante para si, o que lhe interessa mais.
Se necessário, a equipa, em consenso, determina as necessidades que são prioritárias em
função dos interesses, aptidões /habilidades e condições do meio.
Tendo sido definidas as necessidades prioritárias e os objectivos operacionais
planificados, serão repartidas as responsabilidades.
As estratégias e os meios a utilizar para realizar cada objectivo não são
necessariamente definidos em cada reunião. Poderão ser definidos posteriormente pelos
responsáveis de cada objectivo.

Após a reunião
Após a reunião, o coordenador redige o resumo e conclusões os quais assumem
então o valor de “CONTRATO”, o qual será distribuído a todos os participantes.
Logo que o projecto seja definido, deverá ser posto em execução sendo organizado
um sistema periódico de avaliação que permita os reajustamentos necessários.
O coordenador informa‐se regularmente da evolução do processo, recolhe
informações, programa e dinamiza as reuniões.
Nas datas previstas na planificação, terá lugar uma reunião de avaliação de resultados
e, se necessário, serão revistas as metas e os objectivos operacionais. Se for impossível
reunir todos os participantes, estas reuniões poderão manter‐se entre a pessoa
acompanhada e/ou o seu representante, o coordenador e o ou os intervenientes
directamente implicados.
No final do tempo previsto, o conjunto do projecto/processo será avaliado e
actualizado com a participação de todos os membros da equipa do PAP.
1 mês

Após um mês, máximo, de funcionamento, o coordenador do
projecto assegura‐se, junto da pessoa acompanhada, que o
PAP está em marcha e segue o seu caminho.

3 meses

Trimestralmente haverá uma reunião, para se avaliarem os
resultados e rever metas e objectivos operacionais.

1 ano

Após um ano, o conjunto da intervenção será avaliado e
revisto por toda a equipa do PAP.

Figura 2 : Sugestão de calendarização para o acompanhamento
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O contrato escrito
O contrato, no qual devem figurar os elementos que constituem o PAP, liga os diferentes
intervenientes responsabilizando‐os a agir solidariamente. Aquele deve ser redigido de
forma compreensível e comunicado a todos os membros da equipa.
No referido contrato devem figurar:
A identificação da pessoa em causa, da sua família e dos que lhe estão
próximos;
Uma descrição global da situação;
Uma descrição da pessoa acompanhada, das suas capacidades e das suas
necessidades;
A

identificação

das

metas,

dos

objectivos

operacionais

e

das

responsabilidades;
Uma descrição dos recursos internos e externos que possam intervir na
realização dos objectivos operacionais e nas metas a alcançar;
Uma descrição geral das estratégias e recursos utilizados;
Critérios de avaliação e de reformulação utilizados;
Um cronograma.
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Procedimentos do Projecto de Acompanhamento
Personalizado
Recolha de informações
Antes da
reunião
PAP

Identificação dos desejos, forças e necessidades
Prioridade das necessidades

Meta
Objectivo
operacional
Responsabilidade
Estratégia
Meios
Planificação

Meta
Objectivo
operacional

Objectivo
operacional

Objectivo
operacional

Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidadee
Estratégia
Meios
Planificação

Estratégia
Meios
Planificação

Estratégia
Meios
Planificação

Contratualização do plano

Durante a
reunião
PAP

Após a
reunião
PAP

Realização do PAP
Avaliações periódicas e ajustamentos

Figura 4 : Esquema dos procedimentos do PAP
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Síntese
Afim de se assegurar que todos os elementos que devem ser tomados em conta na
elaboração do PAP o foram devidamente, é importante que o coordenador de projecto e os
seus parceiros de equipa coloquem a si próprios um determinado número de questões (lista
não exaustiva).
1. A pessoa em causa está no centro da intervenção ?
2. Ela foi consultada para obtenção de informações que lhe dizem respeito ?
3. A sua intimidade e o seu direito à reserva foram respeitados ?
4. Deu o seu acordo no que diz respeito à partilha de informações sobre si)
5. Foi consultada sobre os seus gostos e os seus interesses pessoais e pode
formular as suas escolhas ses ?
6. Participou activamente na avaliação do seu funcionamento, na preparação
da reunião PAP e no acompanhamento da mesma?
7. Está em situação de avaliar e explicar concretamente a importância do PAP
na sua vida ?
8. Na medida em que a pessoa não está em condições de participar
activamente, solicitou‐se ao seu representante e implicou‐se o mesmo no
processo?
9. Todas as pessoas significativas para a pessoa acompanhada estiveram
reunidas ?
10. As forças, os recursos e as necessidades da pessoa em causa foram
explicitadas de moda a melhor a conhecer?
11. Cada um dos membros da equipa sentiu‐se implicado no processo e
participou efectivamente de forma activa ?
12. As metas e os objectivos operacionais fixados são claros e realistas ? Foram
classificados e realizados ? São susceptíveis de representar um progresso
real e susceptível para a pessoa em causa ?
13. Os membros da equipa assumiram efectivamente as suas responsabilidades
individual e colectivamente, tal como foram definidas?
14. O coordenador de projecto implicou todos os parceiros na intervenção ?
Explicou claramente e de forma precisa as diferentes etapas ?
15. A data da próxima reunião foi fixada ?

34

Aspectos importantes
LEMBRAR‐SE que o Projecto de Acompanhamento Personalizado é um processo
que orienta o modo de vida de uma pessoa e não constitui em si mesmo um
objectivo a alcançar. O PAP é um meio.
PRIVILEGIAR a participação activa da pessoa acompanhada, que está no centro das
preocupações do dispositivo. A reunião PAP é um encontro com uma pessoa e as
suas necessidades. Não é um estudo caso para profissionais.
ELABORAR o PAP apoiando‐se sobre o aspecto positivo dos conceitos, das forças e
necessidades. Muitas vezes, o que aparece como dificuldade corresponde, para
uma pessoa, a uma necessidade.
ECONOMIZAR, durante as reuniões PAP, evitando as discussões intermináveis sobre
os meios, os programas e a metodologia escolhida. Esta é a responsabilidade do
interveniente por cada objectivo operacional. Cabe‐lhe determinar a estratégia e os
meios que serão necessários.
ENCONTRAR OS MEIOS PARA SER CAPAZ de se informar, de se formar, e de se por
em causa.

É ESSENCIAL ASSEGURARMO‐NOS DE QUE A PESSOA ACOMPANHADA SEJA
O ACTOR PRINCIPAL DO SEU PROJECTO
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Fichas Técnicas

Em função do contexto e das necessidades, cabe a cada equipa elaborar os seus
próprios instrumentos de trabalho.
As fichas que se apresentam seguidamente não são mais do que exemplos.
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Listagem de Fichas Técnicas
1‐ Identidade e situação administrativa ____________________________________ 41
2‐ Situação familiar e rede social __________________________________________ 43
3‐ Percurso escolar e/ou profssional _______________________________________ 47
4‐ Percurso profissional e recursos financeiros______________________________ 49
5‐ Saúde física e mental ___________________________________________________ 51
6‐ Actividades culturais e tempos livres / hobbies ___________________________ 53
7‐ Interacções sociais _____________________________________________________ 55
8‐ Forças e qualidades da pessoa acompanhada _____________________________ 57
9‐ Dificuldades e incapacidades da pessoa acompanhada ____________________ 59
10‐ Necessidades e expectativas da pessoa acompanhada , Pessoas recurso e
dispositivos úteis ______________________________________________________ 61
11‐ Composição da equipa do PAP __________________________________________ 63
12‐ Escolha e prioridade das necessidades específicas ________________________ 65
13‐ Programação do PAP __________________________________________________ 67
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Nome da pessoa:

I‐ IDENTIDADE E SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA
Apelido :.............................................
Nascido(a) a
Sexo :

/

/

em ……………………………………..………………………………………..

Masculino 

Estado civil :
Solteiro(a) 

Nomes :...................................................

Feminino 

Casado(a) 

Separado(a) 

Divorciado(a) 

União 

Coordenadas :
Endereço postal:....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Telefone : ................................................
Telemóvel : ................................................

E‐mail ………….............@.......................

Nome dos pais ou tutores :..................................................................................................
Endereço postal:.................................................................................................................
Telefone : ................................................
Telemóvel : ................................................

E‐mail ………….............@.......................

Pessoas a contactar :
Apelido – Nome :..............................................................................................................
Endereço postal:..............................................................................................................
Telefone: ................................................

E‐mail ………….............@.......................

Apelido – Nome :..............................................................................................................
Endereço postal:..............................................................................................................
Telefone : ................................................

E‐mail ………….............@.......................

Colocação / acompanhamento a pedido de :
Do próprio 
Serviço social 
Autoridade médica 
Autoridade judicial 
da Família  Autoridade administrativa 
Data de admissão :

/

Outro 

/

Educador que referenciou o processo : ……………………………………………………….
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Nome da pessoa :

2‐ SITUAÇÃO FAMILIAR E REDE
A família : Pessoas que vivem no agregado
Apelido

Nome

Idade

Pai
Mãe
Companheira
Companheiro
Crianças que vivem no agregado:
Apelido

Nome

Idade

Crianças que não vivem no agregado:
Apelido
Nome

Idade

Local de residência

Outras pessoas que vivem no agregado :
Apelido
Nome

Idade

Laço relacional
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Nome da pessoa :

Situação material :
Habitação

Situação profissional

Recursos financeiros

Factos e contexto familiar :
. Registar aqui o conjunto de elementos que permitam conhecer a pessoa acompanhada
através da sua história familiar, descrevendo os principais acontecimentos

44

Nome da pessoa :

Redes :
. Indicar aqui as pessoas que aparecem como significativas para a pessoa acompanhada.
Nome

Frequência de
contactos

morada

telefone

Outras pessoas

Vizinhos

Amigos

Família

Membros da família

Apelido
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Nome da pessoa :

3‐ PERCURSO ESCOLAR E / OU FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
Percurso escolar
Escolas frequentadas :

Experiências Positivas :

Situações de Insucesso:

Pessoas que marcaram o percurso escolar :

Diplomas obtidos :

Formação profissional
Formação obtida :

Estágios realizados:

Experiências positivas :

Situações de insucesso :

Pessoas que marcaram a formação:
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Nome da pessoa :

4‐ PERCURSO PROFISSIONAL E RECURSO
FINANCEIROS
Percurso profissional :
Empregos obtidos:

Experiências positivas :

Situações de insucesso :

Pessoas que marcaram o percurso profissional :

Actividade profissional actual : _______________________________________________
Tipo de contrato : Contrato sem termo ou por termo indeterminado 
Contrato a termo certo CDD 
Curso de aprendizagem em alternância (em sala e em contexto de trabalho 
Outro tipo de contrato  (explicitar) ___________________________________________

Recursos financeiros :

Salário  Rend.soc.inserção  Subsídio desemprego 
Subsídio social de
desemprego  Apoio a pessoa com deficiência/incapacidade 
Pensão de invalidez 
Seguro social voluntário 
outro  (explicitar)____________________________________________________

Medidas de protecção :
Medida de tutela
sim 
não 
Medida de curatela
sim 
não 
Se sim, especifique : ……………………………………………………………………………………………
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Nome da pessoa

5‐ SAÚDE FÍSICA E MENTAL
Informações administrativas :
N° da segurança social
Cartão de Saúde sim  não 
Cuidados Complementares sim  não 
Autorização de cuidados de urgência sim  não 
Seguro de Saúde sim  não 
Médico assistente : ……………………………………………
Morada :.................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Telefone : ................................................
Data do último exame de saúde :

/

/

Informações médicas :
Intervenções cirúrgicas

Problemas de súde física

Problemas de saúde mental
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Nome da pessoa
Vacinas

Alergias

Tratamentos em curso

Acompanhamento médico e paramédico
Nom do técnico

Contacto

Terapeuta da
fala
oftalmologista
dermatologista
fisiatra
Terapeuta
ocupacional
ginecologista
dentista
psicólogo
psiquiatra
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Nome da pessoa

6‐ ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LASER

Actividade

Pessoa de referência

Coordenadas

Duração
Frequência
da
da prática
prática

Nível
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Nome da pessoa:

7‐ INTERACÇÕES SOCIAIS
Relação com os membros da família e outras pessoas próximas

Relação com outras pessoas fora da instituição ou serviço

Relação com os profissionais da instituição ou serviço

Relação com outras pessoas acompanhadas pela instituição ou serviço
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Nome da perssoa:

8‐ FORÇAS E QUALIDADES DA PESSOA
ACOMPANHADAS
.

Inscrever aqui o conjunto de forças e qualidades que a pessoa acompanhada e as
pessoas que estão em contacto com a mesma consideram que ela possui
Qualidades ‐ Forças

Fonte de informação
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Nome da perssoa:

9‐ DIFICULDADES E INCAPACIDADES DA PESSOA
ACOMPANHADA
. Inscrever aqui as dificuldades que encontra a pessoa acompanhada nas diferentes
esferas de relacionamento (família, escola, trabalho lazer, grupos, etc.) constituindo para
a mesma uma incapacidade.
Dificuldades ‐ Incapacidades

Fonte de informação
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Nome da pessoa:

10‐ NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DA PESSOA ACOMPANHADA
PESSOAS RECURSO E DISPOSITIVOS ÚTEIS
.Inscrever aqui as diferentes necessidades da pessoa acompanhada, tanto em matéria de recursos ou de serviços, quanto a programas de intervenção
Listar as pessoas ou serviços, enquanto recursos susceptíveis de contribuir como ajuda moral ou material para a pessoa acompanhada

Não confundir necessidades com recursos
Exemplo: Pedro exprime‐se mal. A sua necessidade é a de se exprimir correctamente. O recurso a adoptar é o de sessões de terapia da fala

Domínios
Esferas de desenvolvimento

Expectativas da pessoa

Necessidades

Serviços e pessoas
recurso

Competências

Contactos

Alojamento

Saúde física e mental
Inserção profissional
Escolarização
Transportes

Vida social
Outro domínio
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Nome da pessoa:

11‐ COMPOSIÇÕES DA EQUIPA DO PAP
Apelido

Nome

Morada

Telefone

Função

Papel
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Nome da pessoa:

12‐ ESCOLHA E PRIORIDADE DAS NECESSIDADES
ESPECÍFICAS

Necessidades

Ordem de
importância
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Nome da pessoa:

13‐ PROGRAMAÇÃO DO PAP

Prioridade das
Necessidades

Metas

Recursos e estratégias

Pessoas Responsáveis

Calendarização
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Nome da pessoa:
Apelido e nome da
pessoa acompanhada:

RELATÓRIO DE REUNIÃO
Ordem de Trabalhos:

Reunião em:
/ /
De … hs às … h
Local:
Preenchido por:

Estiveram presentes:

Faltaram:
Data:

/

/

/

Nº de Páginas:

Relatório:

Decisões

Proxima Reunião:
Ordem de Trabalhos:

Convocados:

Divulgação:

Data:
Hora:
Local:
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Organismo: Comité Européen pour le Développement de l’Intégration Sociale
(Comité Europeu para o Desenvolvimento da integração Social)
País: França

Tipo de organismo: Associação com fins não lucrativos

Actividade principal: Promoção da Integração social, investigação e formação para adultos no sector
social e médicosocial.
Pessoa de contacto: Aurore BARBASTE
Telefone: ++33 5 53 475 735

Email: ass.cedis@wanadoo.fr
Site web: http://www.cediseurope.org

Organismo: Siksali Development Centre

País: Estónia

Tipo de organismo: ONG

Actividade principal: Desenvolvimento e formação para adultos em meio rural no sudeste da
Estónia.
Pessoa de contacto: KaidiMari LIPING
Telefone: ++372 55 655 172

Organismo: AlteaEspaña
não

Email: kaidimari@siksali.ee

Site web: http://www.siksali.ee

País: Espanha

Tipo de organismo: Associação com fins
lucrativos

Actividade principal: Investigação e Formação na Acção Social, Promoção da integração social e
profissional de jovens desfavorecidos
Pessoa de contacto: Rosario RICO
Telefone: ++34 966 880 114

Email: alteaeuropa@ctv.es
Site web: http://www.alteaeuropa.org
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Organismo: Questão de Equilibrio – Associação de Educação e Inserção de Jovens
País: Portugal
Tipo de organismo: Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)  Associação sem fins
lucrativos
Actividade principal: Promoção da Integração social de jovens desfavorecidos, investigação e
formação para adultos no sector educativo  social e médicosocial.
Pessoa de contacto: Ricardo MARTINEZ
Email: 1junho.qe@gmail.com
Telefone: ++351 265 552 668

Site web: www.questaoequilibrio.org

Organismo: SOS Children Village Association da Letónia
País: Letónia

Tipo de organismo: Associação com fins não lucrativos

Actividade principal: SOS Villages d'Enfants é uma organização social caritativa que acolhe irmãos
e irmãs órfãs, abandonados ou de situações familiares perturbadas
necessitam de um acolhimento de longa duração. O objectivo é de permitir a
estes irmãos e irmãs, separados dos seus pais, a felicidade de crescerem
juntos no calor e na segurança de uma vida familiar. A organização põe
também em prática programas de reforço das famílias.
Pessoa de contacto: Sandra BRAUNERE
Email: sandra.braunere@sosbca.lv

Téléphone: +0371 677 378 353

Site web: http://www.soschildrensvillages.org/Wherewehelp/Europe/Latvia/Pages/default.aspx
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Organismo: LEAM Développement et Gestion de Projets
País: França

Tipo de organismo: Agência de Aconselhamento a instituições / ONG´s

Actividade principal: LEAM acompanha as associações e empresas nos seus projectos de
desenvolvimento de actividades e de cooperação europeia ajudandoas a
aceder a financiamentos europeus adaptados às suas necessidades.
Pessoa de contacto: AnneMarie LE

Email: contact@leamconseil.com

Telefone: ++33 556 910 646

Site web: www.leamconseil.com
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