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Palavra da Presidente
Nestas últimas décadas, muito tem se falado em 

inclusão social, que por desconhecimento, ao invés 

de efetivar a inclusão, acaba fazendo a verdadeira 

“exclusão”. Com isto, temos o maior desafio 

institucional.

 

Como gestores, nosso olhar tem a clareza da gama de 

legislação existente, bem como que o Brasil, no menor 

espaço de tempo, aderiu à Convenção da ONU.

 

É fundamental que a reunião do poder público com 

os Conselhos (Municipais, Estaduais e da União) esteja 

fortalecida, objetivando a mudança de valores e, 

acima de tudo, respeitando o cidadão com deficiência 

intelectual e múltipla.

 

Buscamos a cidadania através de respeito, promovendo 

e articulando ações de Defesa dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência, representando o Movimento perante 

os organismos nacionais e internacionais para melhoria 

da qualidade dos serviços prestados pelas APAEs, na 

perspectiva da inclusão social dos seus usuários.

Aracy Maria da Silva Lêdo

Word of President

In these last decades much has been spoken about social 

inclusion which, by ignorance, instead of achieve the inclusion, 

ends up effecting the true “exclusion”. Changing this scenario is 

our biggest institutional challenge.

As managers, our point of view has the clarity of the existing 

legislation range, as well that Brazil, in the shortest time, has 

joined the UN Convention.

It’s essential that the union of the public power, together with 

the Councils (Municipal, State and Union) is strengthened 

aiming at the change of values and, most of all, respecting the 

citizens with intellectual and multiple disabilities.

We seek citizenship through respect, promoting and 

articulating actions to protect the rights of people with 

disabilities, representing the movement before national and 

international organizations, to improve the quality of services 

provided by APAEs, in its users’ perspective of social inclusion.
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Quem
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) 

nasceu diante da ineficiência do Estado em promover 

políticas públicas sociais que garantam a inclusão 

dessas pessoas. 

 

São famílias empenhadas em quebrar paradigmas e 

buscar soluções alternativas para que seus filhos com 

deficiência intelectual ou múltipla alcancem condições 

de serem incluídos na sociedade, com garantia de 

direitos como qualquer outro cidadão. 

 

Com objetivo principal de promover a atenção integral 

à pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com 

deficiência intelectual e múltipla, a Apae nasceu no Rio 

de Janeiro, em 1954. 

somos

Who we are

The Association of Parents and Friends of Exceptional (APAE) 

was founded facing the inefficiency of the State to provide 

public social policies to guarantee the inclusion of people with 

disabilities.

These families are committed to break paradigms and seek 

solutions so their children with intellectual or multiple 

disabilities will be able to reach conditions to be included in 

society, with rights ensured, just like any other citizen.

APAE was founded in Rio de Janeiro, in 1954, with the main 

goal to promote integral care for people with disabilities, 

especially those with intellectual and multiple disabilities.
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A Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) é uma 

organização social sem fins lucrativos, reconhecida 

como de utilidade pública federal e certificada como 

beneficente de assistência social, de caráter cultural, 

assistencial e educacional, que congrega como filiadas, 

atualmente, mais de 2 mil Apaes e outras entidades 

congêneres, que compõem a Rede Apaeno Brasil.

A missão da Fenapaes é promover e articular ações 

de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e 

representar o Movimento Apaeano perante os organismos 

nacionais e internacionais para a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados pelas Apaes, na perspectiva da 

inclusão social de seus usuários.

A Fenapaes possui sede em Brasilia (DF) e presta 

assessoramento às 24 federações estaduais e a todas as 

Apaes do Brasil. Há sete anos consecutivos é também a 

Marca de Confiança da Revista Seleções Reader’s Digest, 

na categoria ONG.

The National Federation of APAES (Fenapaes) is a non-profit social organization, 

recognized as a federal public value and certified as a social assistance charity, of 

cultural, social and educational nature, which currently has more than 2 thousand 

APAES and other similar entities that integrate the Apaeano Brazil Network.

 

The Fenapaes Mission is to promote and articulate actions to protect the rights of 

people with disabilities and to represent the “Apaeano” Movement before national 

and international organizations, in order to improve the quality of services provided 

by APAEs, in its users’ perspective of social inclusion.

 

Fenapaes is headquartered in Brasília (DF), providing advice to 24 state federations 

and to all Apaes in Brazil. It’s also been, for seven years in a row, a Trusted Brand in 

the NGO category, according to the Reader’s Digest Magazine. 

FENAPAES
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Apaeano
Movimento 

O Movimento Apaeano é uma grande rede, constituída por pais, amigos, 

pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras – 

públicas e privadas – para a promoção e defesa dos direitos de cidadania da 

pessoa com deficiência e a sua inclusão social.

Atualmente, o Movimento Apaeano é o maior movimento social do Brasil 

na sua área de atuação. 

“Apaeano” Movement

The Apaeano Movement is a large network of parents, friends, people 

with disabilities, volunteers, professionals and partner institutions - 

public and private - to promote and protect the rights of people with 

disabilities and guarantee their social inclusion.

Nowadays, the Apaeano Movement is the greatest social movement in 

Brazil and the world in its coverage area.

mat inst fenapaes.indd   8 11/21/16   12:36 AM



Rede Apae
O trabalho da 

A Rede Apae promove acesso ao conhecimento, aos 

direitos constituídos, aos bens sociais, à qualificação 

para inserção no mundo do trabalho, reabilitação, 

empoderamento para pleno exercício da cidadania 

das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, 

fortalecendo autonomia e independência desses 

indivíduos.

 

Em toda a sua rede, as pessoas com deficiência são 

atendidas nas áreas de:

- Estimulação precoce

- Educação infantil

- Ensino fundamental

- Inclusão no mundo do trabalho

- Autodefensoria e família

- Educação de jovens e adultos

- Atendimento educacional especializado

 

As pessoas com deficiência também são estimuladas nas 

Apaes nas áreas de:

Arte, Educação física, esporte e lazer

 

• Aproximadamente 200 mil atendimentos diários em 

todo o Brasil

 

• Em 2016, quase 120 mil atendimentos realizados 

pelas Apaes no Brasil na área de educação

 

• Mais de 240 mil atendimentos pelas Apaes no Brasil 

em 2016 na área da saúde

 

• Na assistência social, cerca de 230 mil atendimentos 

pelas Apaes em 2016

The APAE Network’s role

The APAE Network promotes access to information, constituted 

rights, social assets, qualification for inclusion in the job market, 

rehabilitation, empowerment of people with intellectual and multiple 

disabilities to fully exercise their citizenship, strengthening the 

autonomy and independence of these individuals.

Through the network, people with disabilities are assisted in the follow 

areas:

- Early stimulation

- Child education

- Elementary School

- Inclusion in the job market

- Self-defense and family

- Youth and adult education

- Specialized educational service

The APAEs also promote activities in the areas of:

Art, Physical education, sport and leisure

• About 200 thousand assistances daily throughout Brazil.

• In 2016, nearly 120 thousand educational assistances were realized 

by the APAEs in Brazil.

• Over 240 thousand health assistances realized by the APAEs in Brazil, 

in 2016.

• About 230 thousand assistances in the social area were realized by 

APAEs, in 2016
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Onde 

2.156
Apaes

24
federações  
estaduais

estamos 
Where we are

24 state federations
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Information 
Technology

mat inst fenapaes.indd   10 11/21/16   12:36 AM



Organograma
Organization Chart

Assembleia Geral
General Meeting

Conselho de Adm.
Administrative Board

Autodefensoria  
Self-Defense

Conselho Fiscal
Supervisory Board

Diretoria Executiva
 Executive Direction

Cons. Consultivo
Advisory Board 

Coord. Nacionais
National Coordination

Uniapae

Gerência Geral
General Management

Proc. Jurídica
Attorney General

Ass. Presidência
Advisor to the 

Presidency

Coord. Eventos
Events Coordination

Controladoria
Controllership

Apoio Administ.
Administrative 

Support

Jurídico
Legal Department

Adm. e Logística
Administrative and 

Logistics

Atend. ao Público
Customer Service

Comunicação e 
Captação de Recursos

Communication 
and Fundraising

Contábil e Financeiro
Accounting and 

Financial

T. I. 
Information 
Technology

mat inst fenapaes.indd   11 11/21/16   12:36 AM



Organizada em oito áreas de atuação, a 

Fenapaes garante a unicidade das ações. 

 

Cada área de atuação da entidade possui 

suas coordenadorias que debatem, estudam 

e implementam as políticas e ações junto 

àqueles que são atendidos nas Apaes.

• Arte

• Autogestão e autodefensoria

• Assistência social

• Defesa de direitos e mobilização social

• Educação para o trabalho, emprego e renda

• Educação física, desporto e lazer

• Educação e ação pedagógica

• Prevenção e saúde

National Coordination

Organized in eight areas, Fenapaes ensures the unity of the 

actions.

Each area of the entity has coordinators who debate, study 

and implement the policies and actions with those who are 

assisted by APAEs.

• Art

• Self-management and self-defense

• Social assistance

• Protection of rights and social mobilization

• Education for work, employment and income

• Physical education, sport and leisure

• Education and pedagogical action

• Prevention and health

nacionais
Coordenações
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A Uniapae está diretamente ligada a Fenapaes. È o 

instrumento da Fenapaes para estimular e fornecer 

conhecimento e atualização aos profissionais que 

atuam e atendem as pessoas com deficiência. 

 

O objetivo principal da Uniapae é a formação 

continuada, estudos e pesquisas, por meio de 

oferta de cursos de atualização com carga horária 

mínima de 40 horas.

 

Atualmente, a Uniapae oferece cursos de 

especialização, lato sensu, na área da educação 

especial com objetivo de disseminar a 

aprendizagem, experiências exitosas e conteúdos 

relevantes ao Movimento Apaeano.

Corporate University of the APAE Network (Uniapae)

Uniapae is directly linked to Fenapaes. It’s the instrument through which Fenapaes stimulates and 

provides knowledge and update to the professionals who work and care for people with disabilities.

The main goal of Uniapae is to promote continuous training, studies and research, by means of 

refresher courses with a minimum workload of 40 hours.

Currently, Uniapae offers specialization courses and lato sensu in the special education area to 

disseminate knowledge, successful experiences and relevant contents to the “Apaeano” Movement.
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O Programa Nacional de Autogestão e 

Autodefensoria contribui para a inclusão 

social e o desenvolvimento da autonomia das 

pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

 

Diante da realidade da sociedade, o Programa 

Nacional de Autogestão e Autodefensoria 

busca atuar no cotidiano das famílias e na 

comunidade em geral, contribuindo para 

conquistas e protagonismo nos eventos, 

seminários, congressos e festivais.

 

Self-Defense

The National Self-Management and Self-Defense 

Program contribute to the social inclusion and autonomy 

development of people with intellectual and multiple 

disabilities.

Faced with the reality of society, the National Self-

Management and Self-Defense Program seek to act in 

the families and communities’ routines, contributing to 

their achievements and protagonism in events, seminars, 

congresses and festivals.

Autodefensoria
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Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla

Todos os anos, a Rede Apae celebra a 

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 

Intelectual e Múltipla, que acontece de 21 

a 28 de agosto. É uma oportunidade para 

conscientização da sociedade sobre o tema 

da deficiência. A Semana Nacional tem um 

aspecto de mobilização nacional, em que as 

próprias pessoas com deficiência intelectual 

e múltipla são motivadas a assumirem a 

interlocução com a sociedade a respeito de 

suas demandas sociais.

Grandes eventos

Person with Intellectual and Multiple Disability National Week

Every year, from August 21st to 28th, the Apae Network 

celebrates the Person with Intellectual and Multiple Disability 

National Week. It’s an opportunity to aware the society about 

the issue of disability. The National Week has a national 

mobilization aspect, in which people with intellectual and 

multiple disabilities are motivated to speak up and share their 

social demands.

Fenapaes
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Olimpíadas Especiais 
das Apaes

Congresso Nacional 
das Apaes

Esse evento, que ocorre a cada três anos, 

favorece o desenvolvimento global da pessoa 

com deficiência intelectual e múltipla, além 

de sua integração e valorização na sociedade 

através da prática esportiva e cultural 

adequadas as suas necessidades.

Profissionais de todo o Brasil se reúnem, 

a cada três anos, e debatem a questão da 

deficiência e as ações que buscam atualizar 

os conhecimentos, troca de experiências e 

informações diversas oriundas das políticas 

públicas.

 

Em sua programação, há o fórum de 

autodefensores, que traz ações das pessoas 

com deficiência e suas famílias.

 

Durante o congresso são ainda trabalhados 

temas como educação, saúde, prevenção, 

trabalho, assistência social, inclusão social, 

família, direitos, gestão, tecnologias e 

comunicação alternativa.

Special Olympics Games of APAEs

This event, which takes place every three years, benefits the global development 

of people with intellectual and multiple disabilities, as well as their integration and 

appreciation in society through sports and cultural practice suited to their needs.

APAEs National Congress

Every three years, professionals from all over Brazil gather to discuss 

matters of disability and actions seeking to update knowledge, 

exchange experiences and information from public policies.

In its programming, there is a self-defenders forum which present 

actions of people with disabilities and their families.

During the event, topics such as education, health, prevention, 

work, social assistance, social inclusion, family, rights, management, 

technologies and alternative communication are also approached.
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Festival Nacional Nossa Arte

Trabalhos artísticos de diversas regiões do 

País são apresentados nesse evento, que 

reúne milhares de pessoas a cada três anos. O 

objetivo é promover a divulgação dos talentos 

e potencialidades da pessoa com deficiência 

intelectual e múltipla.

 

O Festival Nacional Nossa Arte fortalece as 

ações educativas e incentiva a interação 

social por meio da arte nas suas diferentes 

linguagens e abordagens, contribuindo para o 

desenvolvimento das pessoas com deficiência 

atendidas pela Rede Apae.

 

Our Art National Festival

Artistic pieces from several regions of Brazil are presented at this event which 

gathers thousands of people every three years. The goal is to promote the 

dissemination of talents and potentialities of people with intellectual and 

multiple disabilities.

The Festival strengthens educational actions and encourages social interaction 

by means of art in its distinct languages and approaches, contributing to the 

development of people with disabilities assisted by the APAE Network.
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• Federação das Apaes do Estado Alagoas
• Federação das Apaes do Estado Amazonas
• Federação das Apaes do Estado Bahia
• Federação das Apaes do Estado Ceará
• Apae do Distrito Federal (Capital Federal)
• Federação das Apaes do Estado Espírito Santo
• Federação das Apaes do Estado Goiás
• Federação das Apaes do Estado Maranhão
• Federação das Apaes do Estado Mato Grosso
• Federação das Apaes do Estado Mato Grosso do Sul
• Federação das Apaes do Estado Minas Gerais
• Federação das Apaes do Estado Pará
• Federação das Apaes do Estado Paraíba
• Federação das Apaes do Estado Paraná
• Federação das Apaes do Estado Pernambuco
• Federação das Apaes do Estado Piauí
• Federação das Apaes do Estado Rio de Janeiro
• Federação das Apaes do Estado Rio Grande do Norte
• Federação das Apaes do Estado Rio Grande do Sul
• Federação das Apaes do Estado Rondônia
• Federação das Apaes do Estado Santa Catarina
• Federação das Apaes do Estado São Paulo
• Federação das Apaes do Estado Sergipe
• Federação das Apaes do Estado Tocantins

• APAEs’ Federation of Alagoas State

• APAEs’ Federation of Amazonas State

• APAEs’ Federation of Bahia State

• APAEs’ Federation of Ceará State

• APAE of Federal District

• APAEs’ Federation of Espírito Santo State

• APAEs’ Federation of Goiás State

• APAEs’ Federation of Maranhão State

• APAEs’ Federation of Mato Grosso State

• APAEs’ Federation of Mato Grosso do Sul State

• APAEs’ Federation of Minas Gerais State

• APAEs’ Federation of Pará State

• APAEs’ Federation of Paraíba State

• APAEs’ Federation of Paraná State

• APAEs’ Federation of Pernambuco State

• APAEs’ Federation of Piauí State

• APAEs’ Federation of Rio de Janeiro State

• APAEs’ Federation of Rio Grande do Norte State

• APAEs’ Federation of Rio Grande do Sul State

• APAEs’ Federation of Rondônia State

• APAEs’ Federation of Santa Catarina State

• APAEs’ Federation of São Paulo State

• APAEs’ Federation of Sergipe State

• APAEs’ Federation of Tocantins State
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www.apaebrasil.org.br
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