
 

 

 

 

Presidente da Instituição 

APEXA – Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve 

 

 

 

Assunto: Pedido de autorização para realização de um estudo sobre a instituição 

APEXA 

 

A aluna do Mestrado em Educação Social, da Escola Superior de Comunicação e 

Educação da Universidade do Algarve, Paula Alexandra Abreu de Menezes Cunha, no 

âmbito da sua dissertação de mestrado, que decorre de Setembro de 2010 a Junho de 

2011, pretende efectuar um estudo de caso sobre a instituição APEXA intitulado “A 

pessoa excepcional do Algarve: Estudo de caso da instituição APEXA”. 

 Para a realização do mesmo, pretende efectuar visitas regulares à instituição durante 

os meses em que decorre a recolha de dados, nomeadamente através de observação 

participante e entrevistas a utentes, amigos e profissionais da instituição. 

Vem por este meio solicitar a permissão para realizar o referido estudo, com os 

seguintes objectivos: 

 

 Compreender quais as expectativas dos indivíduos e das suas famílias quando 

recorrem à APEXA; 

 Perceber a existência ou não de articulação com organismos públicos e privados; 

 Entender de que forma os técnicos e outros profissionais perspectivam o trabalho da 

instituição; 

 Verificar a utilização por parte dos utentes, dos serviços disponibilizados pela 

instituição; 

 Identificar as estratégias de intervenção que são utilizadas; 

 Verificar qual o grau de satisfação dos utentes da APEXA. 



Pretendendo responder fundamentalmente a duas questões: 

 

 De uma forma global pretende-se através deste estudo compreender que 

serviços e apoios se encontram disponíveis na instituição? 

 Como é que a APEXA contribui para melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos com deficiência e das suas famílias? 

 

Solicita ainda autorização para a utilização de uma máquina fotográfica e gravador 

de som no decorrer do processo de investigação.  

Compromete-se, desde já, ao procedimento da devolução dos resultados após a 

conclusão do estudo. Esclarece ainda que só fará menção ao que for autorizado pelos 

intervenientes do mesmo. 

 

Sem outro assunto, 

Agradece a atenção e disponibilidade, face ao assunto supra citado. 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Paula Cunha) 

 

 

Albufeira, 27 de Julho de 2010 


