O CASPAE é uma IPSS, fundada no
ano 2000, em Coimbra, que tem por
missão promover respostas de caráter
social, de valorização pessoal e de
bem-estar, numa perspetiva de
inclusão do individuo na sociedade

Psicoterapia Adulto
Psiconutrição da Saúde
Terapia da Fala
Psikids
Cinoterapia

O “Espaço ConCentro” é um programa de apoio individualizado que é
disponibilizado através da contratualização de serviços especializados
que pretendem responder às necessidades diagnosticadas.
Após a sinalização da situação, o Gestor de Caso realiza a primeira
consulta de avaliação. Seguidamente, é elaborado um Plano de
Intervenção (PI) que engloba um conjunto de sessões presenciais e/ou de
apoio (articulação com organismos e /ou entidades) que dependem da
problemática em questão e que são realizadas ao longo do período
acordado com o utente ou com o seu responsável.
Cada PI tem orçamento próprio, podendo haver comparticipação social
caso os rendimentos familiares o justifiquem. A contratualização do(s)
serviço(s) carece de aceitação do PI e cumprimento do Regulamento de
Funcionamento específico, disponível no site da instituição.
CONDIÇÕES GERAIS
CONSULTA DE
AVALIAÇÃO
Gratuita

SESSÃO
PRESENCIAL

PLANO
MESNAL

€

€

30

80

(2 presenciais/2 apoio)

SEGURO

€

QUOTA
ASSOCIADO

€

8

10

NOTAS:

PLANO DE
INTERVENÇÃO
Orçamento

€ . Em grupo de 10 o valor

No caso da Cinoterapia o valor do plano mensal individual é de 60

€.

mensal é de 20

Em caso de crianças com Necessidades de Saúde Especificas, é possível obter o subsídio de educação
especial. O serviço é regulamentado pela Entidade Reguladora de Saúde.

INSCRIÇÕES ON LINE EM
WWW.CASPAE.PT

Mediante consulta obrigatória do Regulamento Interno

Acompanhe o CASPAE em https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/
Saiba mais sobre o CASPAE em www.caspae.pt

PSICOTERAPIA ADULTO

Áreas de Intervenção

Serviço é direcionado à população adulta e

Perturbações de ansiedade, humor,

disponibiliza acompanhamento psicológico

personalidade, neurocognitivas;

individual, familiar e de casal, potenciando e

Orientação familiar;

promovendo uma melhor qualidade de vida e uma

Psicoterapia de casal;

melhor dinâmica familiar.

Estratégias e estilos parentais.

Técnico: Cátia Rodrigues (cédula nº 22356)
catia.rodrigues@caspae.pt | T. 962091985

Áreas de Intervenção

PSICONUTRIÇÃO DA SAÚDE

Perturbações da alimentação e da

Serviço para a população em geral (6 aos 80 anos)

ingestão (Ex. Anorexia Nervosa,

que, através de coaching alimentar, visa promover um

Bulimia Nervosa, Perturbação de

estilo de vida, físico e psicologicamente, saudável dos

Ingestão alimentar compulsiva)

indivíduos.

Perturbações associadas ao excesso

Técnico: Cátia Rodrigues (cédula nº 22356)

de peso e perda de peso.

catia.rodrigues@caspae.pt | T. 962091985

TERAPIA DA FALA
Tem por objetivo a intervenção em problemas que

Áreas de Intervenção
Comunicação;

interferem direta ou indiretamente a nível escolar,

Linguagem;

profissional ou pessoal e é dirigida a crianças em

Fala/Voz;

idade pré-escolar ou escolar, adultos ou idosos.

Fluência/gaguez;

Técnico: Filipa Cerveira (cédula C-051965178)
filipa.cerveira@caspae.pt

Áreas de Intervenção
Orientação familiar;
Orientação vocacional e escolar;
Perturbações neurodesenvolvimentais
e do comportamento.

Motricidade orofacial;
Leitura e escrita;

PSIKIDS
Serviço para a população infantojuvenil (5 aos 18
anos) que contempla a sinalização, avaliação e
intervenção em articulação com o sistema familiar e
com os agentes educativos implicados.

Técnico: Cátia Rodrigues (cédula nº 22356)
catia.rodrigues@caspae.pt | T. 962091985

CINOTERAPIA
Serviço para a população em geral (6 aos 80 anos). A cinoterapia é uma intervenção terapêutica com
um objetivo especifico, dirigida por profissionais de saúde, em que o cão é um elemento do processo
de tratamento. Tem como principal objetivo promover a melhoria no funcionamento físico, social,
emocional e cognitivo do individuo.

Técnico: Cátia Rodrigues (cédula nº 22356) catia.rodrigues@caspae.pt | T. 962091985

CONTACTOS
Rua Infanta D.Maria, Edificio Teleférico, Loja 2, R/C 3030-330, Coimbra

CASPAE, IPSS,

Tel/Fax 239 705 529

Coimbra Registo

www.caspae.pt caspae@caspae.pt

n. 89/00Instituição de

www.facebook.com/CASPAEIPSS
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