
Reabilitação Neuropsicológica

O que é?

A quem se destina?

Como intervimos?

Programa integrado visando reabilitar as capacidades afectadas por lesão cerebral 
adquirida, através da estimulação e da aprendizagem de estratégias compensadoras dos 
défices adquiridos ao nível cognitivo e funcional.

Tem como objectivo apoiar a pessoa com lesão cerebral adquirida a adaptar-se a uma nova 
forma de funcionamento, procurando desenvolver até ao nível mais elevado possível a sua 
autonomia e funcionalidade.

Pessoas com idade igual ou superior a 16 anos, que adquiriram uma lesão cerebral por 
traumatismo-crâneo encefálico, acidentes vascular cerebral, tumor cerebral ou outro, com 
perfil para aceder a percursos de formação e/ou (re)integração no mercado de trabalho.

A modalidade de intervenção pode ser em grupo ou individual, sendo proposta pela equipa 
técnica após avaliação inicial da pessoa com lesão cerebral. O programa de grupo é mais 
intensivo e inclui também sessões individuais. Há contudo circunstâncias que justificam um 
plano exclusivamente em modalidade individual (ex., afasia ou disartria grave, ritmo 
significativamente lento de aprendizagem).
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Actividades

§
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Acompanhamento psicológico

Treino de competências
- sociais
- de comunicação
- em tecnologias de informação e comunicação

§

§

§
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Treino cognitivo

Terapia ocupacional

Fisioterapia/ hidroterapia

Terapia da fala



Contactos:

Serviço de Atendimento a Clientes
T. 227 537 788  .  F. 227 629 065
atendimento-clientes@crpg.pt  .  www.crpg.pt
Av. João Paulo II  .  4410-406 Arcozelo VNG

Horário de funcionamento:

2.ª a 6.ª: 9h - 17h

Fundo Social Europeu

««
«

«««
«

««
«««

UNIÃO EUROPEIA

Quanto tempo dura?

Como se inscrever no Programa?

Mais informação em:

O programa de reabilitação dura em média 6 meses (2ª a 6ª feira – dias úteis, 9h -17h), 
com uma frequência média de 5 dias na modalidade de grupo e 2 dias na modalidade 
individual, e é constituído por três fases distintas:

Pode inscrever-se directamente no CRPG – Centro de Reabilitação Profissional de Gaia:

Contacto geral: atendimento-clientes@crpg.pt; T. 227 537 788 

Ana Paula Gonçalves – Gestora de Clientes: T. 913 660 311

Manuela Bessa – Gestora de Clientes: T. 913 661 082

http://www.crpg.pt/solucoes/reab_reint/Paginas/reabilitacaoneuropsicologica.aspx

http://www.crpg.pt/temasreferencia/def_incap/lesao/Paginas/default.aspx
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Programa de Reabilitação Neuropsicológica

Informação especializada “Lesão cerebral adquirida”

Ocorre já após a conclusão do programa de Reabilitação 
Neuropsicológica, consistindo na transição para outras 
intervenções do CRPG – Centro de Reabilitação 
Profissional de Gaia. Os encaminhamentos mais comuns 
são cursos de formação profissional (no Centro ou noutras 
instituições certificadas), programas de apoio ao emprego 
e colocação, prossecução do percurso em outras 
instituições de reabilitação ou em centros de actividades 
ocupacionais.

Fase 2
Desenvolvimento
de um projecto

profissional

Fase 2
Desenvolvimento

de projecto
profissional

Fase 3
Definição e implementação

do projecto profissional

Tem uma duração prevista 
de 4 semanas. O 
indivíduo passará por uma 
série de experiências de 
trabalho, para se 
proceder, no fim, a uma 
avaliação da capacidade 
de trabalho de cada 
participante do programa.

Fase 1
Reabilitação

intensiva

Decorre ao 
longo de 20 
semanas, numa 
média de 20h 
por semana, 
com actividades 
em grupo e/ou 
individuais.
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