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APROXIMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR
NAS INTERVENÇÕES ASSISTIDAS
POR ANIMAIS
DESCRIÇÃO
Tendo por base uma metodologia ativa onde os participantes adquirem um papel
central no desenvolvimento das temáticas, este simpósio foi desenhado para apoiar os
profissionais da área na identificação, planeamento e aplicação de estratégias para
melhorar todos os aspetos que compõem os seus projetos ou programas de Intervenções
Assistidas por Animais.
Especial para profissionais que sejam motivados pelo aperfeiçoamento das suas
estratégias de trabalho e interessados em detetar os possíveis pontos fortes e fracos das
suas intervenções, por forma a melhorá-los.
O seu forte componente prático atribui a este simpósio a capacidade de se adaptar
às necessidades de cada participante, os quais, ao longo das sessões, terão a oportunidade
de realizar exercícios práticos que se apliquem à sua própria entidade ou contexto no qual
trabalha, de modo a poder implementar as estratégias exploradas no seu dia-a-dia laboral.
Os oradores contam com uma ampla experiência na área das Intervenções
Assistidas por Animais e provêm de distintas formações base. O corpo de oradores será
composto por duas Psicólogas, uma Terapeuta Ocupacional e um Educador que vão
conceder uma perspetiva multidisciplinar do desenvolvimento integral dos possíveis
utentes/alunos, assim como das próprias metodologias de trabalho.
DESTINATÁRIOS
Este simpósio destina-se a profissionais com formação específica na área da
Intervenção Assistida por Animais e interessados em melhorar os seus procedimentos e
técnicas de trabalho.
NÚMERO DE VAGAS
O simpósio disponibiliza um número máximo de 20 vagas.
PRÉ-REQUISITOS
Este simpósio contará com um nível de exigência e conhecimento prévio elevado,
pelo qual se define como pré-requisito:
- Formação profissional certificada na área das Intervenções Assistidas por Animais
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INSCRIÇÕES
Para realizar a inscrição no simpósio, deverá preencher o formulário de inscrição e
enviá-lo para o e-mail geral@kokua.pt com o assunto “Inscrição simpósio: NOME”. Anexo a
este e-mail deverá enviar o seu Currículo Vitae (CV), assim como o certificado de formação
na área das Intervenções Assistidas por Animais. A entidade procederá à análise da
inscrição.
Após receção do e-mail confirmativo da sua inscrição, terá um prazo de 5 dias úteis
para proceder ao pagamento do valor abaixo mencionado e envio do comprovativo de
pagamento para o e-mail geral@kokua.pt com o assunto “Comprovativo de pagamento:
NOME”. Caso não o realize no tempo estipulado, a entidade reserva-se no direito de atribuir
a vaga a outrem.
A participação no simpósio é exclusiva a profissionais, não sendo autorizada a
vinda de animais de intervenções/terapia.
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
1º Análise de CV
2º Ordem de inscrição
OBJETIVOS
•

Uniformizar o conceito de Intervenções Assistidas por Animais;

•

Reconhecer e organizar os aspetos essenciais para a análise, planificação,
desenvolvimento e avaliação de um plano de intervenção no utente/aluno;

•

Classificar a informação a recolher em função da sua pertinência para a
implementação de um plano educativo-terapêutico;

•

Entender o Cão de Trabalho enquanto individuo com necessidade de
manutenção de competências;

•

Categorizar as características sensoriais e apetências dos

cães de

intervenções/terapia;
•

Rever os protocolos de preparação para o trabalho dos cães;

•

Especializar e especificar o desenho de sessão em função do utente/aluno, das
metas terapêuticas e do cão que intervém;

•

Reconhecer a Intervenção Assistida por Animais como elemento complementar
temporário;

•

Expor estratégias para a descentralização em sessão do cão e sucesso para a sua
retirada;

•

Refletir sobre os aspetos que definem o profissionalismo da pessoa que
acompanha o cão;

•

Estabelecer redes de contacto entre distintos profissionais.
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METODOLOGIA
O simpósio contará com mais do que um método de trabalho.
Os oradores realizarão exposições teóricas, alguns assuntos serão discutidos em
formato de mesa redonda (contando com os oradores no papel de moderadores) e existirá,
ao longo dos dias de trabalho, uma componente prática muito acentuada.
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
Após finalização do simpósio, cada participante receberá o certificado de
participação.
CALENDARIZAÇÃO
Sexta-feira, dia 11 de Maio, das 16h até às 20h
Sábado, dia 12 de Maio, das 9h às 13h e das 14h30 às 19h
Domingo, dia 13 de Maio, das 9h às 13h e das 14h30 às 17h
PROGRAMA
Sexta-feira, dia 11 de Maio
16h00 às 17h30
Apresentações
A multidisciplinaridade e diversidade de aplicação das Intervenções Assistidas por Animais
18h00 às 20h
O utente/aluno:
- Discussão de casos
Sábado, dia 12 de Maio
9h às 13h
O utente/aluno:
- Ser eficaz na avaliação das capacidades e limitações do utente/aluno
- Traçar um perfil funcional ajustado ao tipo de intervenção
- Definição de objetivos coerentes e alcançáveis
- A avaliação da evolução
- Generalização das aprendizagens: o que acontece fora de sessão
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14h30 às 19h
O Cão de Intervenções/Terapia:
- Como e qual a importância de caracterizar o perfil sensorial do cão e de apetências
- A variabilidade da funcionalidade do cão de ajuda social em sessão
- Guideline de metodologias e registos de treino
- A centralidade do animal em sessão
- Protocolos de segurança: o que garante a segurança de todos os envolvidos em
sessão
- Retirar o apoio: quando o Cão deixa de estar nas sessões
Domingo, dia 13 de Maio
9h00 às 13h00
O desenho de sessão:
- A definição de objetivos realistas para a sessão
- Trabalhar em função das metas terapêuticas
- Planificação e construção do material multifuncional
- Desenho de sessão em função do cão de trabalho (gostos e atitudes)
- Práticas de desenho de sessão
14h30 às 17h00
O profissional especialista em IAA:
- A importância da formação continuada
- O valor económico da Intervenção Assistida por Animais
- O profissional por detrás do Cão de Intervenções/Terapia
NOTA:
Parte dos oradores são de nacionalidade espanhola e não dominam, na totalidade, a
Língua Portuguesa. A tradução é garantida durante todo o simpósio.
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ORADORES
Dra. Andrea López
Licenciada em Psicologia pela Universidad Autónoma de Madrid e Mestre em Terapia
e Modificação de Conduta. Conta com 9 anos de experiencia no desenvolvimento de projetos
sociais e intervenção psicológica incluindo os cães de terapia e de assistência, centrando-se
na intervenção em grupos com diferentes perturbações do desenvolvimento, Perturbação
do Espetro do Autismo (PEA) e deficiência intelectual. Sempre combinou o seu trabalho na
Fundación Bocalan com a intervenção em casos clínicos (crianças, adolescentes e adultos)
como psicóloga independente, sendo a Psicologia Clínica a sua maior motivação. A docência
é outro pilar fundamental da sua carreira, tendo participado como oradora em jornadas,
congressos e Mestrados de Psicologia, propondo a inclusão de novos recursos na terapia,
obtendo assim a nomeação de Professora Honorária da Univeridad Autónoma de Madrid.
Dra. Daiana Ferreira
Licenciada em Psicologia, pós-graduada em Intervenção Multidisciplinar na
Perturbação do Espetro do Autismo (PEA), Instrutora de Cães de Assistência e Especialista
em Intervenções Assistidas por Animais. Com o intuito de expandir os projetos sociais às
famílias, complementou a formação em Intervenção em Famílias de Pessoas com Deficiência
e em Grupos de Apoio para Irmãos de Pessoas com Deficiência. Com mais de 4 anos de
experiência em Intervenção Assistida por Animais, os seus projetos de intervenção são
principalmente dirigidos a pessoas com deficiência física, deficiência intelectual,
multideficiência e PEA, e às suas famílias, em todos os escalões etários. Fundadora e
Presidente da Associação Kokua – Cães de Ajuda Social, entidade full member da AAII
(Animal Assisted Interventions International). A Kokua tem-se destacado pelos intentos de
inovação, profissionalização e avanço da área, logrando o primeiro projeto de IAA em
contexto hospitalar de Portugal. Reconhecida pelo ISCTE-IUL com o Prémio Revelação 2017.
Dra. Elena Jareño
Terapeuta Ocupacional, Técnica em Acessibilidade e Desenho Universal pela
Universidade La Salle e Especialista em Intervenções Assistidas por Animais. A sua principal
motivação profissional é a atenção a pessoas com Dano Cerebral Adquirido, estando
especializada em Neuroreabilitação e em Reabilitação Visual pela Universidade de Valencia.
Com mais de 7 anos de experiência profissional especializada em IAA com cães, trabalhou
com todos os grupos etários, desde a infância até à terceira idade. Dedica-se há mais de 5
anos à docência, participando em jornadas, workshops, congressos e cursos internacionais
dedicados à implementação de animais em processos de reabilitação e é reconhecida pela
sua intervenção na área da Terapia Ocupacional. Foi-lhe concedida a Medalha de Ouro ao
Mérito Professional de Segurança e Saúde no Trabalho do CGPSST pelos distintos
programas de prevenção da saúde laboral que são desenvolvidos na fundação. Hoje em dia,
dirige a unidade de Terapia Assistida por Animais e é cofundadora da Fundación Creality.
Dr. Héctor Serrano
Educador Social especializado em risco e exclusão e Especialista em Intervenções
Assistidas por Animais. Cofundador e diretor da Unidade de Educação Assistida por Animais
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da Fundación Creality, dedica-se há mais de 5 anos à docência de workshops, cursos e
congressos internacionais, dedicados à implementação do Cão de Apoio Social como recurso
em processos de Intervenção Social, para melhorar a qualidade de vida de pessoas em
situação de vulnerabilidade, risco e exclusão social. Com mais de 10 anos de experiência em
Intervenção social em múltiplos grupos, tais como deficiência psíquica, doença mental,
menores em situação de risco, idosos, Alzheimer e demências, menores e famílias em
julgamentos e serviços sociais, entre outros, tanto dentro como fora de Espanha.
Atualmente centra-se em impulsionar a figura do Cão de Apoio Social e a sua metodologia
como estímulo promotor da mudança nos processos interventivos, educacionais,
terapêuticos, integradores e comunitários.
CUSTO
Inscrições até 20 de Abril – 150€
Inscrições de 21 de Abril até 4 de Maio – 180€
FORMA DE PAGAMENTO
Transferência bancária
IBAN PT50 0035 0807 00044812430 06
BIC SWIFTCGDIPTPL
CONTACTOS

geral@kokua.pt

www.kokua.pt

LOCAL

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve
Largo do Carmo, Faro

Coordenadas GPS: 37°00'43.3"N
7°55'51.8"W
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