Sessão Solene de Abertura

Discurso

Presidente do Conselho de Administração do CADIn
Duarte Vasconcelos

Sua Excelência Senhor Presidente da República
Magnífico Reitor do ISCTE-IUL
Senhoras e Senhores
Propomo-nos com este evento contribuir para o debate, partilha de informação e aprofundamento
do conhecimento das neurociências da aprendizagem, do comportamento e das emoções.
Com o rápido desenvolvimento que as novas tecnologias têm proporcionado à investigação, à
abertura de fronteiras e aos canais de acesso à informação, as neurociências têm progredido de
forma célere e através das mais variadas entidades, cientistas, investigadores e grupos de trabalho.
Procurámos reunir neste Congresso alguns desses dedicados especialistas internacionais com os que
em Portugal, em especial no CADIn, se dedicam diariamente a encontrar novas soluções, respostas
ou caminhos destinados ao acompanhamento e à harmoniosa inclusão na sociedade das pessoas
com perturbações do desenvolvimento.
Somos uma instituição com a missão de promover a integração de crianças, jovens e adultos com
perturbações de neuro-desenvolvimento junto das suas famílias, escolas ou profissões.
Uma sociedade democrática não se revela apenas pelo estado do seu progresso social, político,
material ou, das suas liberdades, direitos e garantias. A plena integração dos seus cidadãos nos mais
elevados padrões de bem-estar social e plenamente incluídos nas suas dinâmicas são um desígnio
que deverá caracterizar a nossa sociedade, sociedade definida como conjunto de pessoas que
convivem de forma amistosa, inter-ativa e dependente uns dos outros na busca da felicidade.
Todos os que aqui se encontram e a quem damos as boas vindas, têm o mesmo objetivo, as mesmas
preocupações, o mesmo gosto e interesse em querer melhor entender, contribuir e aprender a ajudar
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a integrar os seus concidadãos que apresentam perturbações de desenvolvimento e que os impedem
de agir na plenitude do que comumente se chama de pessoa normal.
Esperamos com o nosso Congresso que isso aconteça.
To all our national and foreign guests and speakers, thank you for coming and to share with us
your knowledge.

O CADIn é uma IPSS e ONG-PD, constituída em 2003 e estruturada, num conceito à altura
inovador, de agregar as valências de consulta médica, avaliação e intervenção. Com base neste
modelo, já assistimos mais de 20.000 famílias e realizámos centenas de milhares de intervenções
em crianças, jovens e adultos.
No âmbito da nossa intervenção social clínica, proporcionamos o acesso à saúde a todos os que nos
procuram e sejam carentes dos adequados meios económicos, com especial incidência nas crianças e
jovens institucionalizados ou que sejam referenciados pelo Tribunal de Menores, através de uma
Bolsa Social apoiada exclusivamente por donativos privados e que sustenta os custos das consultas e
terapias nas mesmas condições do que qualquer outro utente.
A mesma Bolsa Social suporta programas que desenvolvemos com o fim de integrarmos os nossos
utentes no meio escolar, social, familiar ou profissional.
É com uma participação ativa nas escolas e profissões que a dignidade de qualquer pessoa se afirma.
Todos nós, com ou sem perturbações do desenvolvimento, nos realizamos participando nas
estruturas da sociedade e sendo úteis à sociedade.
Por outro lado, é pilar fundamental da nossa atividade a formação e investigação no campo das
neurociências, como este Congresso é um exemplo.
Damos formação a profissionais de saúde, professores e familiares de crianças, participamos em
seminários, congressos, sessões de trabalho ou debates, produzimos ensaios, artigos ou estudos,
sempre na busca incessante de partilharmos e recebermos melhores conhecimentos.
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Inserimo-nos no crescente setor social da economia e, desde sempre, sem qualquer auxílio ou apoio
direto por parte do Estado. O CADIn desenvolve a sua atividade tendo por base as suas receitas
próprias, complementadas, no que respeita à possibilidade de cumprirmos a intervenção social,
através de contributos exclusivamente privados e beneméritos.
A todos agradecemos a confiança que em nós depositam e o interesse com que nos acompanham.

Senhor Reitor do ISCTE,
Muito obrigado por nos acolher nas suas excelentes instalações.
Realizamos este Congresso em Lisboa depois de termos aberto no passado mês de Setembro, nesta
cidade, uma nova Unidade de intervenção.
Sentindo os constrangimentos e, mesmo, impossibilidade financeira dos utentes de se deslocarem à
sede em Cascais, optámos por uma política de proximidade e de irmos ao encontro daqueles a quem
podemos ser úteis.
Depois de abrirmos uma Unidade em Setúbal onde, com o apoio do Grupo Luz Saúde estamos
instalados no Hospital da Luz local, conseguimos no mês passado realizar a antiga ambição de
estarmos em Lisboa, perto dos nossos utentes e, também aqui, com o apoio de parceiros
empresariais.
Na procura de espaços para este Congresso, e fomos bater à porta de alguns, o ISCTE foi a entidade
que melhores condições nos disponibilizou e que rapidamente abraçou este projeto de natureza
internacional.
Para nós tem um significado muito especial estarmos numa casa de ensino universitário, aberta e
em ligação ativa à sociedade civil. Um exemplo de colaboração da academia e que enobrece esta
Instituição.
O nosso sincero obrigado.
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Sr. Presidente da República,
Não é a primeira vez que participa nos nossos trabalhos. Porque conhece o que fazemos, a sua
presença, hoje na qualidade de mais alto representante de Portugal, é para nós um enorme
incentivo.
Identificamo-nos com a sua magistratura de afetos. Este Congresso tem como tema, aliás, os
comportamentos e emoções das pessoas a quem dedicamos todos os dias o nosso afeto. Está na
nossa prática, no nosso ADN.
Desde que esteve connosco há uns anos atrás no encerramento do II Congresso, evoluímos bastante
na intervenção que fazemos.
As crianças tornaram-se jovens, os jovens tornaram-se adultos e o CADIn não os consegue deixar
desamparados ou que deixem de ser acompanhados pelos técnicos com quem ganharam confiança.
Hoje o CADIn reforçou as suas valências e está apto a dar resposta a uma população mais adulta
que, em resultado das suas características próprias, coloca intervenções de natureza diferente e
necessita de maior e permanente acompanhamento.
Obrigado pela sua honrosa presença e pelo testemunho que nos vai deixar.

Lisboa, 21 de Outubro de 2016
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