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HISTORIAL.  

A Associação Portuguesa da Síndrome do X-Frágil (APSXF)
foi criada, em 2000, por um grupo de pais de crianças
portadoras desta síndrome, e conta hoje também entre os
seus associados com profissionais de saúde e da educação.
A APSXF tem estatuto de Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS).

A APSXF está aberta a todos, pais e familiares,
profissionais e técnicos de saúde, investigadores e
sociedade civil em geral.
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OBJETIVOS.

 Divulgar a Síndrome do X-Frágil entre médicos, técnicos de saúde, terapeutas, professores e a 
sociedade em geral, com vista a permitir o diagnóstico precoce da doença;

 Facilitar o acesso das pessoas com Síndrome do X-Frágil e suas famílias a todo o tipo de 
acompanhamento e terapêutica;

 Promover e enquadrar junto dos profissionais implicados programas específicos que potenciem o 
desenvolvimento destas crianças;

 Apoiar iniciativas que criem condições para a educação vocacional e a integração profissional dos 
jovens e adultos portadores da Síndrome do X-Frágil;

 Encontrar soluções que permitam salvaguardar o futuro das pessoas com a Síndrome do X-Frágil;

 Ser uma ajuda para todas as pessoas com a Síndrome do X-Frágil, portadores da pré-mutação, pais e 
restantes familiares;

 Apoiar a investigação sobre a Síndrome do X-Frágil em Portugal;

 Ser um interlocutor e um elemento de apoio junto dos profissionais neste domínio.
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Nos termos da Lei e dos Estatutos vem a Associação Portuguesa da Síndrome

do x Frágil, APSXF, Instituição Particular da Solidariedade Social, IPSS,

apresentar o seu relatório de atividades e de contas referente ao ano de

2017.

Este relatório tem como objetivo principal dar a conhecer os movimentos e

os mapas financeiros que mostram a situação económica da APSXF e o

empenho de todos os envolvidos. Graças ao trabalho voluntário prestado por

grande parte dos nossos associados, conseguimos realizar as nossas

atividades e até ir mais longe, realizar um sonho – ter uma SEDE própria.

Ao longo destes 18 anos, temos criado uma rede de protocolos e

colaborações com instituições públicas e privadas, com o intuito de

podermos melhorar a ajuda prestada às inúmeras famílias que nos têm

procurado. Por conseguinte, o ano de 2017, foi mais um ano em que nos

dedicámos a servir as famílias, encontrando soluções para os seus pedidos

de ajuda, os quais têm surgido com bastante frequência.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.
1 - Festa de Natal:

pela terceira vez, realizou-se a 28 de janeiro de 2017, a Festa de Natal da APSXF, na Maia, no Porto
em casa de uma família nossa associada. Normalmente nestes eventos, a par dos jogos, pinturas
faciais e troca de prendas para as crianças, entre os adultos há sempre uma troca e partilha de
experiências, principalmente quando participam novas famílias. Foi o que aconteceu este ano, em
que tivemos o privilégio de conhecer uma família luso-brasileira acabada de chegar a Portugal e
residente em Vila Nova de Famalicão.

2 - Sessão de Sensibilização sobre a Síndrome do X Frágil no Agrupamento de Escolas da 
Cidadela, em Cascais, a 15 de março de 2017:

nesta sessão estiveram presentes, não só os professores, educadores e auxiliares deste agrupamento,
como também, docentes de outros estabelecimentos de ensino, como por exemplo, de Mafra;

falou-se da APSXF, da SXF, dos portadores e dos doentes. Frisámos muito os pontos fortes e demos
dicas para se ultrapassar os pontos fracos. Levámos fichas de trabalho e mostrámos vídeos com
situações reais;

para finalizar a nossa apresentação, tivemos a sorte de podermos ouvir o testemunho da nossa
convidada, Drª Ana Maria Bénard da Costa, fundadora da Escola Inclusiva em Portugal, contando todo
o percurso longo e penoso da inclusão em Portugal.
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3 – 14º Encontro Nacional da Associação Portuguesa da Neurofibromatose, APNF:

a Associação Portuguesa da Síndrome do X Frágil foi convidada a participar neste evento que se
realizou no dia 20 de maio de 2017, no Art’s Viphotel – Centro de Congressos, no Parque das
Nações, em Lisboa. O tema da nossa comunicação foi “ Uma Experiência Associativa”, a qual
serviu para uma proveitosa troca e partilha de experiências sobre as IPSS em Portugal.

4 – Convívio na Margem Sul, na Lagoa Pequena, na Lagoa de Albufeira, no dia 28 de maio, 
com almoço e visita guiada: 

o nosso Núcleo da Margem Sul, realizou um almoço seguido de uma visita guiada à Lagoa 
Pequena, na Lagoa de Albufeira, em Sesimbra. Além do convívio, foram um passeio e uma tarde 
muito agradáveis. Tanto adultos como crianças, aprenderam muito sobre “habitat” das aves 
existentes neste ecossistema. 

5 – Inauguração da nova Sede da APSXF:

no dia 14 de outubro de 2017, às 15h, realizou-se a inauguração da nova Sede da APSXF, sita na
Rua Álvaro dos Reis nº 10, 2710-526 Sintra, com as presenças da Srª. Diretora do Departamento
de Solidariedade e Inovação Social da Câmara Municipal de Sintra, Drª Ana Couto, do Presidente
da União das Freguesias de Sintra, Sr. Fernando Pereira, do Sr. Vereador do Departamento de
Solidariedade e Inovação Social da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Eduardo Quinta Nova e da
Srª. D. Ana Lúcia Santos do Pelouro da Educação e da Cultura da União das Freguesias.
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6 – 8th Annual Meeting of the European Fragile X Network:

nos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2017, a APSXF participou no Encontro das Associações Europeias
da Síndrome do X Frágil, EFXN, em Nyon, na Suiça. Durante estes 3 dias, foram abordados vários
temas, entre os quais, os avanços da investigação na Europa e nos EUA, quer a nível de uma cura
dos doentes com a SXF, quer a nível da comercialização de novos fármacos.
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BREVE ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA.

■ GASTOS:

Ao analisar o mapa dos gastos, verificamos que, exceto em anos de realização de um
congresso, os gastos que efetuámos ao longo do ano de 2017, foram os mesmos dos
anos anteriores, a saber: Newsletter, contabilista, página e site da APSXF e
divulgação num jornal de Sintra das nossas Assembleias Gerais Ordinárias. Porém, no
último trimestre de 2017, a estas despesas fixas anuais veio juntar-se o arrendamento
da nossa sede e a aquisição de algum mobiliário para a mesma.

■ RENDIMENTOS:

O mapa de rendimentos e recebimentos, mostra-nos que houve um aumento dos
mesmos, devido a um maior número de quotas pagas pelos nossos associados e
quantias mais elevadas em doações e na consignação do IRS. Por último, é importante
referir, todo o trabalho de voluntariado feito pelos nossos associados na realização das
nossas atividades, o qual nos ajuda a honrar os nossos compromissos e até, a
aumentar os nossos rendimentos.
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NIF: 505140861

NSS: 20021415406
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