
A FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA NUMA PÁGINA 

A Fundação AFID Diferença é uma instituição de solidariedade social, criada a 23 de junho de 

2005, pela Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa com Deficiência – AFID 

(1985), que se dedica a iniciativas de reabilitação, educação, formação e inserção 

socioprofissional de pessoas com deficiência. Desenvolve igualmente um conjunto de 

atividades de apoio à comunidade e serviços de proximidade nos domínios da assistência e 

solidariedade social, apoio à infância, à terceira idade e ambiente.  

É a 1ª Instituição da área social, em Portugal, Certificada pelas Normas ISO 9001:2008, pela 

Marca ISS, Nível A e pelo EQUASS Excellence.  

Atualmente, a AFID, na sua globalidade, atende mais de 1.500 pessoas – Infância (AFIDKids), 

Pessoas com Deficiência (AFIDReab) e Idosos (AFID Senior) - apresentando um conjunto de 

serviços e respostas socais certificadas, nomeadamente:  Lar Residencial* | Centro de 

Atividades Ocupacionais* | Serviço de Apoio Domiciliário* | Creche & Pré-escolar** | 

Formação Profissional** | Estrutura Residencial para Pessoas Idosas | Centro de Recursos para 

a Inclusão | Centro de Medicina Física e de Reabilitação e para os quais trabalham diariamente 

cerca de 190 colaboradores. Trata-se de uma das principais Instituições Sociais do País – pela 

dimensão, diversidade e complementaridade dos seus serviços e, sobretudo, pela qualidade 

impressa na gestão e intervenção técnica. 

O percurso da AFID tem sido pautado por uma Intervenção Social de Excelência a pensar 

sempre nos outros; tem sido nossa preocupação, ao longo dos anos, promover atividades e 

projetos que permitam partilhar desafios, experiências, conhecimento e melhorar as práticas 

de intervenção num sector cada vez mais relevante na vida de tantas pessoas. 

A atividade desenvolvida pela Fundação AFID Diferença caracterizou-se pelo apoio a públicos 

diferenciados mantendo uma abrangência de intervenção que passa pela Infância, Idosos, 

Jovens, Pessoas com Deficiência, Adultos com necessidades de Qualificação e Adultos com 

necessidades de Intervenção Fisiatra.  
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