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INTRODUÇÃO
O presente documento pretende apresentar de uma forma sucinta o plano de atividades e
orçamento para 2020, a ser desenvolvido pela Associação Centro de Vida Independente (CVI)
Numa nova fase de implementação efetiva do modelo de Vida Independente em Portugal
através da operacionalização do Projeto-Piloto Nacional e com a participação firme da
Associação CVI neste projeto através da dinamização de quatro Centros de Apoio à Vida
Independente (Norte, Leiria, Lisboa e Faro), este documento espelha opções consonantes com
o momento atual da Associação CVI para o ano de 2020, tendo em conta um processo de
reflexão interno que envolveu toda a estrutura orgânica da instituição bem como colaboradores
e voluntários.
O momento é de crescimento e de grande empenho na promoção da Filosofia de Vida
Independente como objetivo primordial e fundador desta associação. A defesa da Vida
Independente tem de passar por alargar a intervenção do CVI a outras áreas para além da
prestação de assistência pessoal. O CVI não é nem deve ser uma mera IPSS prestadora de
serviços. O CVI desde a sua fundação definiu como um dos seus objetivos a alteração das
condições de vida das pessoas com diversidade funcional entendendo que a vida independente
só é possível através de alterações sociais que levem à destruição de todas as barreiras, físicas,
comunicacionais, atitudinais e económicas que impedem a inclusão e autodeterminação das
pessoas com diversidade funcional.
Desta forma, surgem-nos sete grandes eixos de intervenção - Promoção da Vida Independente
| Assistência Pessoal | Associados | Sustentabilidade | Relações Internacionais | Legislação |
Comunicação e Imagem - orientadores das ações e iniciativas a desenvolver, tendo em conta o
objeto social da Associação CVI.
O ano de 2020 firma-se ainda como um ano de mudanças na própria estrutura organizacional
da Associação CVI, tendo em conta a tomada de posse dos novos corpos sociais, eleitos em
novembro de 2019, e a reorganização da Delegação de Lisboa numa comunidade com um
número considerável de associados.
Para além dos financiamentos existentes, para cumprir objetivos propostos neste Plano de
Atividades será apresentada uma candidatura ao INR para apoio ao funcionamento, por forma
a garantir os necessários recursos financeiros e humanos.
Pelo exposto, a Direção da Associação CVI considera o ano em causa um momento de mudança
na vida associativa e para o qual necessita da participação ativa de todos os associados.

Pela Direção,
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I – ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

A Associação Centro de Vida Independente é uma instituição particular de solidariedade social
(IPSS) sem fins lucrativos, criada em 2015, em resultado da vontade de algumas pessoas com
diversidade funcional, tendo como objetivos a promoção e defesa da Filosofia de Vida
Independente, o apoio às pessoas com deficiência e incapacidade e a melhoria da qualidade de
vida das Pessoas com Deficiência.
Possui a sua sede em Lisboa, bem como cinco delegações em Lisboa, Leiria, Faro, Porto e Vila
Real, contando com 180 associados em novembro de 2019 dos quais 166 são sócios efectivos,
12 sócios solidários e 2 sócios honorários.
1.

Princípios de Ação
Princípio

Missão

Definição
A missão da Associação CVI é fomentar a inclusão social e a melhoria da qualidade de
vida das pessoas com diversidade funcional promovendo os princípios e valores da
Vida Independente.
A visão da Associação CVI assenta na promoção, defesa e divulgação da filosofia de
Vida Independente em Portugal.

Visão

AUTODETERMINAÇÃO - o direito de escolha de onde, com quem e como as pessoas
com diversidade funcional devem e podem viver a sua própria vida.
PARTICIPAÇÃO CÍVICA - o direito de todas as pessoas com diversidade funcional a
viverem na comunidade, com escolhas iguais às demais
EQUIDADE - o direito à dignidade e igualdade de oportunidades

Valores

Quadro 1 – Princípios de ação do CVI

2.

Recursos Organizacionais

Assembleia
Geral
Conselho
Fiscal
Direção
Delegação
Lisboa
CAVI Lisboa

Delegação
Porto
CAVI Norte

Delegação
Vila Real

Delegação
Leiria

Delegação
Faro

CAVI Leiria

Gráfico 1 – Estrutura orgânica do CVI
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CAVI
Algarve

Núcleo
Coimbra

Núcleo
Santarém

3. Recursos Humanos
Para a concretização do plano de atividades para 2020, a Associação CVI prevê contar com:
•
•
•
•
•
•

Os elementos dos seus órgãos sociais, em regime de voluntariado;
Os elementos que compõem as suas delegações (coordenadores de delegações e suas
equipas de trabalho), em regime de voluntariado;
Um técnico administrativo com funções de apoio à Direção, na sede em Lisboa;
Um técnico oficial de contas com funções de assessoria contabilística (contrato de
prestação de serviços);
Um advogado com funções de assessoria jurídica (contrato de prestação de serviços);
Uma rede de voluntários para a realização de ações pontuais tais como eventos pontuais
ou eventos de angariação de fundos.

Centros de Apoio à Vida Independente
Algarve
•
•
•

Um Diretor Técnico, com funções de direção, na equipa técnica do CAVI Faro e suas
atividades em regime de contrato de trabalho a termo;
Um Técnico, com funções de gestão, na equipa técnica do CAVI Faro e suas atividades
em regime de contrato de trabalho a termo;
Cerca de 24 Assistentes Pessoais.

Leiria
•
•
•
•

Um Diretor Técnico, com funções de direção, na equipa técnica do CAVI Leiria e suas
atividades em regime de contrato de trabalho a termo;
Um Técnico, com funções de gestão, na equipa técnica do CAVI Leiria e suas atividades
em regime de contrato de trabalho a termo;
Um Assistente Administrativo-Financeiro, na equipa técnica do CAVI Leiria e suas
atividades em regime de contrato de trabalho a termo;
Cerca de 21 Assistentes Pessoais.

Lisboa
•
•
•

Um Diretor Técnico, com funções de direção, na equipa técnica do CAVI Lisboa e suas
atividades em regime de contrato de trabalho a termo;
Um Técnico, com funções de gestão, na equipa técnica do CAVI Lisboa e suas atividades
em regime de contrato de trabalho a termo;
Cerca de 30 Assistentes Pessoais.

Programa de Vida Independente Lisboa – CML
•

Três Assistentes Pessoais.
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Norte (Porto e Vila Real)
•
•
•

Um Diretor Técnico, com funções de direção, na equipa técnica do CAVI Faro e suas
atividades em regime de contrato de trabalho a termo;
Um Técnico, com funções de gestão, na equipa técnica do CAVI Faro e suas atividades
em regime de contrato de trabalho a termo;
Cerca de 21 Assistentes Pessoais.

4. Recursos Físicos e Logísticos
A nível de recursos físicos e logísticos, o CVI implementará as ações previstas no presente plano
de atividades tendo em conta:
•
•

Os espaços físicos existentes e onde se encontram localizadas a sede (Lisboa) bem como
as sedes das delegações (Matosinhos, Vila Real, Leiria, Lisboa e Faro);
Os Espaços da comunidade, sempre que se justifique, na organização de eventos e ações
pontuais.
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II – PLANO 2020
Para o ano de 2020, foi definido pela Direção do CVI um novo plano tendo em conta as seguintes
objectivos:
•

•

•

A continuidade da parceria com as Câmara Municipais de Lisboa, no âmbito da
prestação de assistência pessoal a munícipes de Lisboa e cedência uma sede e 3
habitações adaptadas e a de Matosinhos que garante a cedência de sede e 2 habitações
adaptadas.
A gestão, acompanhamento e monitorização, dos CAVI da Associação CVI, após a fase
de arranque ocorrida em 2019, tendo em consideração que a experiência a nível
internacional demonstra que o lançamento de projetos piloto foi o processo que abriu
caminho à conceção, aperfeiçoamento e generalização de Sistemas de Assistência
Pessoal como respostas sociais nos respetivos países, e instrumento para a redação de
legislação adequada sobre esta matéria;
A procura de diversificação de fontes de financiamento para prossecução dos objetivos
macro da Associação CVI, de forma ao seu âmbito de atuação não ficar refém da
operacionalização e manutenção de CAVIs.

Assim, foram definidos sete grandes eixos de intervenção orientadores das ações do CVI durante
o próximo ano, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•

EIXO 1 | PROMOÇÃO DA VIDA INDEPENDENTE
EIXO 2 | ASSISTÊNCIA PESSOAL
EIXO 3 | ASSOCIADOS
EIXO 4 | SUSTENTABILIDADE
EIXO 5 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS
EIXO 6 | LEGISLAÇÃO
EIXO 7 | COMUNICAÇÃO E IMAGEM
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III – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020
1. EIXO 1 | PROMOÇÃO DA VIDA INDEPENDENTE

01

02

OBJETIVO

Ação

INDICADOR

META

ÂMBITO

RESPONSÁVEIS

Definição de uma
orientação
estratégica

Conselho
estratégico

Nº de reuniões efetuadas

2 reuniões anuais

Nacional

Direção

Marcha pela
Vida
Independente

Nº de Marchas realizadas

1 Marcha pela VI Lisboa
1 Marcha pela VI Porto
1 Marcha pela VI Vila Real

Nacional
Regional Norte

Direção
Delegação
Norte

Exposição
fotográfica
itinerante

Nº de exposições fotográficas

1 exposição fotográfica itinerante

Nacional

Festival

Nº de Festivais realizados

1 Festival Cultural - “DefFest”

Regional Lisboa

Nº de campanhas realizadas

1 Campanha pelo cumprimento da
legislação de acessibilidade e contra a
discriminação

Nacional

Direção e
delegações

Nº de campanhas realizadas

1 Campanha pela desinstitucionalização das
pessoas com diversidade nacional

Nacional

Direção e
delegações

Nº de campanhas realizadas

1 Campanha pelo Meio Ambiente Inclusivo

Regional Algarve

Promover a Vida
Independente
junto de
diferentes
públicos-alvo

Campanhas

Nº Ações de sensibilização em escolas, enquanto promoção da vida
independente
Ações de
Sensibilização
Lisboa

N.º de Ações de sensibilização em empresas para o papel do
Assistente Pessoal em contexto profissional
N.º de ações de sensibilização em serviços da comunidade, para
informação sobre o papel do/a assistente pessoal e eliminação de
eventuais barreiras ao seu trabalho (autarquias, etc.)
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Direção
Parceiro CES
UC
Delegação de
Lisboa

Delegação do
Algarve

2 ações de sensibilização em 2 escolas,
abrangendo pelo menos 30 alunos ou
elementos da comunidade educativa no
total
2 ações de sensibilização em 2 empresas,
abrangendo pelo menos 30 colaboradores
no total
2 ações de sensibilização, abrangendo pelo
menos 30 pessoas no total

Regional Lisboa

Equipa técnica
do CAVI Lisboa

OBJETIVO

Ação

INDICADOR
Nº Ações de sensibilização em escolas, enquanto
promoção da vida independente
N.º de Ações de sensibilização em autarquias

Ações de
Sensibilização Leiria

N.º de ações de sensibilização em institutos superiores
ou politécnicos
Nº de ações de sensibilização em entidades culturais ou
recreativas da região e outras de interesse

Promover a
Vida
Independente
02
junto de
diferentes
públicos-alvo

Nº Ações de sensibilização em escolas, enquanto
promoção da vida independente

N.º de Ações de sensibilização em autarquias
Ações de
Sensibilização Vila
Real

N.º de ações de sensibilização em institutos superiores
ou politécnicos

META
4 ações de sensibilização em 4 escolas,
abrangendo pelo menos 80 alunos ou elementos
da comunidade educativa no total
2 ações de sensibilização em 2 autarquias,
abrangendo pelo menos 60 participantes no total

Regional Leiria

3 ações de sensibilização em 2 institutos
superiores ou politécnicos, abrangendo pelo
menos 75 participantes no total

RESPONSÁVEIS

Equipa técnica
CAVI Leiria

5 ações de sensibilização em 5 entidades culturais
ou recreativas regionais, abrangendo pelo menos
150 pessoas
4 ações de sensibilização em 4 escolas,
abrangendo pelo menos 160 alunos ou elementos
da comunidade educativa no total
5 ações de sensibilização em autarquias,
abrangendo pelo menos 50 participantes no total
1 ações de sensibilização em institutos superiores
ou politécnicos

Nº de ações de sensibilização em entidades sociais,
culturais ou recreativas da região e outras de interesse

4 ações de sensibilização em entidades sociais,
culturais ou recreativas da região e outras de
interesse

Nº de ações de sensibilização junto do poder local

1 ação de sensibilização junto do poder local
(CIMDouro)
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ÂMBITO

Regional –
Vila Real

Equipa técnica
CAVI Norte

OBJETIVO

Ação

Ações de
Sensibilização Porto

Promover a
Vida
Independente
junto de
diferentes
públicos-alvo

INDICADOR

META

Nº Ações de sensibilização em escolas, enquanto
promoção da vida independente

8 ações de sensibilização em 8 escolas, abrangendo pelo
menos 320 alunos ou elementos da comunidade educativa no
total

N.º de Ações de sensibilização em autarquias

4 ações de sensibilização em 4 autarquias, abrangendo pelo
menos 70 participantes no total

N.º de ações de sensibilização em institutos superiores
ou politécnicos

1 ações de sensibilização em institutos superiores ou
politécnicos

Nº de ações de sensibilização em entidades sociais,
culturais ou recreativas da região e outras de interesse

Workshops
destinados a
pessoas com
diversidade
funcional

Reuniões Interpares
Lisboa

Reuniões Interpares
Leiria

1 ação de sensibilização junta do poder local (AMP – Área
Metropolitana do Porto)

N. º de workshops

3 workshops

N.º de inscrições

40 Inscrições

N.º de reuniões interpares c/ participantes CAVI Lisboa

11 reuniões interpares com participantes CAVI Lisboa, c/ taxa
de participação de 70%

N.º de reuniões interpares c/ Assistentes Pessoais em
Lisboa

6 reuniões interpares com Assistentes Pessoais em Lisboa

N.º de reuniões interpares c/ familiares e outros
elementos das redes de suporte social em Lisboa

4 reuniões interpares c/ familiares e outros elementos das
redes de suporte social em Lisboa

N.º de reuniões interpares c/ Assistentes Pessoais em
Leiria
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Regional
– Porto

Equipa técnica
CAVI Norte

4 ações de sensibilização em entidades sociais, culturais ou
recreativas da região e outras de interesse

Nº de ações de sensibilização junto do poder local

N.º de reuniões interpares abertas à comunidade
N.º de reuniões interpares c/ participantes CAVI Leiria

ÂMBITO RESPONSÁVEIS

Regional- Equipa técnica
Lisboa
CAVI Lisboa

RegionalEquipa técnica
Lisboa
CAVI Lisboa

3 reuniões interpares abertas à comunidade (estilo tertúlia)
4 reuniões interpares com participantes CAVI Leiria, c/ taxa de
participação de 90%
Regional- Equipa técnica
Leiria
CAVI Leiria
4 reuniões interpares com Assistentes Pessoais

OBJETIVO

Ação

Reuniões Interpares
Norte

INDICADOR
N.º de reuniões interpares c/ participantes
CAVI Norte
N.º de reuniões interpares c/ Assistentes
Pessoais em Norte
N.º de reuniões interpares c/ participantes
CAVI Algarve

Reuniões Interpares
Algarve

Promover a Vida
Independente
junto de
02
diferentes
públicos-alvo

Workshops destinados a
pessoas com diversidade
funcional

META
12 reuniões interpares com participantes CAVI
Norte, c/ taxa de participação de 80%

12 reuniões interpares com Assistentes
Pessoais
12 reuniões interpares com participantes CAVI
Algarve, c/ taxa de participação de 80%

ÂMBITO

Regional- Norte

Regional- Algarve
N.º de reuniões interpares c/ Assistentes
Pessoais em Algarve

12 reuniões interpares com Assistentes
Pessoais
4 workshops

N. º de workshops

120 Inscrições

Seminário sobre Vida
Independente

N.º de inscrições
N.º de conferências sobre Vida Independente
(VI)

Seminário sobre Vida
Independente

N.º de conferências sobre Vida Independente
(VI)

Seminário sobre Vida
Independente

N.º de conferências sobre Vida Independente
(VI)

1 conferência sobre VI

Congresso sobre Vida
Independente

N.º de congressos sobre Vida Independente
(VI)

1 congresso sobre VI

Congresso sobre Vida
Independente

N.º de congressos sobre Vida Independente
(VI)
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Regional - Algarve

RESPONSÁVEIS

Equipa técnica
CAVI Norte

Equipa técnica
CAVI Algarve

Equipa técnica do
CAVI Algarve

1 conferência sobre VI

Regional-Algarve

Equipa técnica do
CAVI Algarve

1 conferência sobre VI

Regional-Vila Real

Equipa técnica do
CAVI Norte

Regional-Porto

Equipa técnica do
CAVI Norte

Regional-Norte

Equipa técnica do
CAVI Norte

Regional-Algarve

Equipa técnica do
CAVI Algarve

1 congresso sobre VI

OBJETIVO

0
2

Ação

INDICADOR

Conferência

Nº de conferências

Promover a Vida Independente
junto de diferentes públicosalvo

1 conferência sobre a desmistificação da
diversidade funcional

ÂMBITO

RegionalNorte

RESPONSÁVEIS

Equipa técnica
do CAVI Norte

1 conferência sobre discriminação
interseccional e questões de género

Evento comemorativo da
Vida Independente
Promover a tradução e edição
de documentos sobre
diversidade funcional e VI e
0 publicação de livros estrangeiros
3
sobre as temáticas dos
“Disability Studies” em Portugal

META
1 conferência assente no documentário
“Defiant Lives”

Obras traduzidas e
publicadas

Nº de eventos comemorativos da Vida
Independente

Nº de obras traduzidas e publicadas

Quadro 2 – Eixo 1 | Promoção da Vida Independente - objetivos operacionais para 2020
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1 evento comemorativo

1 livro e uma coletânea de textos
traduzidos e publicados

RegionalLeiria

Nacional

Delegação Leiria

Grupo de
trabalho
especializado

2. EIXO 2 | ASSISTÊNCIA PESSOAL
OBJETIVO

Ação

Indicador

META
18 pessoas com Assistência Pessoal através do
CAVI Lisboa

Serviços de Assistência
Pessoal
Lisboa

N.º de Pessoas Beneficiárias do
Serviço de Assistência Pessoal (MAVI
Lisboa), n.º total de horas atribuídas

31 000 horas de Assistência Pessoal pelo CAVI
Lisboa
Renovar o protocolo com a CML que assegure a
continuidade da AP para munícipes da cidade de
Lisboa

0
4

0
5

Prestar serviços de
Assistência Pessoal a
pessoas com diversidade
funcional

Monitorizar e avaliar a
satisfação dos destinatários
face à implementação do
MAVI em Portugal

Orientação e Aconselhamento
para a promoção e
manutenção de Serviços de AP
a associados ou parceiros

N.º de stakeholders
orientados/aconselhados

Serviços de Assistência
Pessoal
Algarve

N.º de Pessoas Beneficiárias do
Serviço de Assistência Pessoal (MAVI
Algarve), n.º total de horas atribuídas

Serviços de Assistência
Pessoal
Leiria

N.º de Pessoas Beneficiárias do
Serviço de Assistência Pessoal (MAVI
Leiria), n.º total de horas atribuídas

Serviços de Assistência
Pessoal
Norte

N.º de Pessoas Beneficiárias do
Serviço de Assistência Pessoal (MAVI
Leiria), n.º total de horas atribuídas

Inquérito de satisfação online

Nº de inquéritos criados

ÂMBITO

RESPONSÁVEIS

Regional
- Lisboa

Equipa técnica
do CAVI Lisboa

10 stakeholders orientados/aconselhados

22 pessoas com Assistência Pessoal através do
CAVI Algarve

Regional
- Algarve

44824 horas de Assistência Pessoal pelo CAVI
Lisboa
18 pessoas com Assistência Pessoal através do
CAVI Leiria

Regional
– Leiria

Quadro 3 – Eixo 2 | Assistência Pessoal - objetivos operacionais para 2020
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Equipa técnica
do CAVI Leiria

9552 horas de Assistência Pessoal pelo CAVI Leiria
18 pessoas com Assistência Pessoal através do
CAVI Norte

Regional
– Norte

32 000 horas de Assistência Pessoal pelo CAVI
Norte
1 inquérito criado
Nacional

Nº de participantes

Equipa técnica
do CAVI Algarve

200 participantes

Equipa técnica
do CAVI Norte

Grupo de
trabalho
especializado

3. EIXO 3 | ASSOCIADOS
OBJETIVO
Garantir a representatividade dos
06
associados junto do Estado e
instituições nacionais
Criar instrumentos facilitadores
de inscrição de futuros associados
e/ou participação em eventos,
bem como do pagamento de
quotas
e
de
atividades
07
promovidas e incrementar o
número de parcerias e serviços
exclusivos para associados com
empresas e entidades ligadas à
área da deficiência
Garantir a representatividade dos
08 associados junto das estruturas e
instituições regionais

Ação

Indicador

META

Representatividade

Nº de reuniões participadas

15 reuniões participadas

Instrumentos criados

Nº de instrumentos criados

Promover o convívio entre
associados a nível nacional e
regional

RESPONSÁVEIS

Nacional

Direção

Nacional

Grupo de
trabalho
especializado

Nacional
Regional

Direção
Delegações

Nacional

Direção
Delegações

Regional

Todas as
delegações

RegionalLisboa

Delegação de
Lisboa

RegionalAlgarve

Delegação do
Algarve

1 ferramenta de Paypal
1 ferramenta de MB WAY
12 parcerias com empresas
nacionais
Realização de parcerias

Nº de parcerias realizadas
8 parcerias com empresas regionais

Serviços exclusivos
Vantagens exclusivas
Grupos de trabalho
interinstitucionais e redes de
parceiros locais
Ações de convívio
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ÂMBITO

Almoços e jantares convívio

Nº de serviços exclusivos
Nº de vantagens

3 vantagens exclusivas

Nº de redes e de grupos de trabalho
regionais e/ou locais

3 redes locais ou concelhias

Nº de ações de convívio

2 ações
(1 deslocação para um evento de
caráter cultural e 1 almoço de
Natal)

Nº de ações de convívio

5 ações (4 almoços convívio e 1
jantares convívio)

Nº de ações de convívio
Nº de ações de convívio

Evento comemorativo do Dia
Internacional da Pessoa com
Deficiência

3 serviços exclusivos

Nº de eventos comemorativos

Quadro 4 – Eixo 3 | Associados - objetivos operacionais para 2020
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2 ações (1 almoço de Natal e 1
almoço de Verão)
2 ações (1 almoço de Natal e 1
almoço de Verão)
1 evento comemorativo

Regional- Delegação de Vila
Norte
Real
RegionalDelegação do
Norte
Porto
RegionalLeiria

Delegação de
Leiria

4. EIXO 4 | SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO

1
0

1
1

Diversificar fontes de
financiamento e
estabelecimento de
parcerias
Garantir a
sustentabilidade
institucional

Ação
Candidaturas regionais, nacionais
e internacionais a financiamento
de projetos
Plano de Atividades de
Angariação de Fundos

Indicador

META

ÂMBITO

N.º de candidaturas elaboradas

3 candidaturas elaboradas

Nacional

N.º de PA de Angariação de Fundos

1 PA de Angariação de Fundos

Nacional

Eventos de angariação de fundos

5 eventos de angariação de fundo
Nº de eventos de angariação de fundos

Nacional

RESPONSÁVEIS
Direção
Todas as
delegações
Grupo de
trabalho
especializado
Todas as
delegações

Quadro 5 – Eixo 4 | Sustentabilidade - objetivos operacionais para 2020

5. EIXO 5 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS
OBJETIVO
Promover uma rede ibérica de Vida
12
Independente
Promover a partilha de boas
13
práticas sobre VI na Europa
Representar a VI em Portugal na
14
rede europeia de Vida
Independente

Ação
Rede Ibérica

Indicador

META

Nº de redes ibéricas

1 rede ibérica

Viagem de intercâmbio

Nº de viagens

Participação marcha ENIL Bruxelas

Nº de participantes

Quadro 6 – Eixo 5 | Relações Internacionais- objetivos operacionais para 2020
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1 viagem à Suécia
4 participantes do CVI na marcha

ÂMBITO

RESPONSÁVEIS

Nacional

Direção

Nacional

Direção

Nacional

Direção

6. EIXO 6 | LEGISLAÇÃO
OBJETIVO

1
5

Ação

Indicador

META

ÂMBITO

RESPONSÁVEIS

Ações de partilha de boas
práticas entre diferentes CAVI

Nº de ações de partilha de boas-práticas e
desafios à implementação dos projetos-piloto
entre os CAVI

2 ações de partilha de boas-práticas e
desafios à implementação dos projetospiloto entre os CAVI

Regional
- Lisboa

Equipa técnica
do CAVI - Lisboa

Nº de ações de partilha de boas-práticas e
desafios à implementação dos projetos-piloto
entre CAVIs

2 ações de partilha de boas-práticas e
desafios à implementação dos projetospiloto entre CAVIs

Regional
- Norte

Equipa técnica
do CAVI - Norte

N.º de documentos elaborados

1 documento elaborado

Nacional

Equipas técnicas
dos CAVI do CVI

Nº de legislações nacionais recolhidas

5 Leis Nacionais de Assistência Pessoal

Nacional

Grupo de
trabalho
especializado

Ações de partilha de boas
práticas entre diferentes CAVI

Identificar oportunidades de
melhorias ao nível da
legislação da Vida
Independente em Portugal Documento com oportunidades
de melhoria com base na prática
dos CAVI do CVI para
implementação futura de AP
Lei de Assistência Pessoal
Recolha da legislação existente a
nível internacional

Direção

1
6

Promover a implementação
efetiva da CDPD através de
denúncias em diferentes
instâncias
Elaborar uma estratégia de
acompanhamento de toda
as iniciativas legislativas
(planeadas, cumpridas ou
por cumprir/implementar)
na área da deficiência e da
VI em Portugal

Criação de 1 grupo de trabalho
que recolha e denuncie
incumprimentos da CDPD

Grupo de trabalho

Nº de denúncias apresentadas

7 denúncias apresentadas, pelo menos
em 4 distritos diferentes

Nº de grupos de trabalho criados

1 grupo de trabalho criado

Nacional

Direção
Nacional

Relatórios de análise
Nº de relatórios produzidos

Quadro 7 – Eixo 6 | Legislação- objetivos operacionais para 2020
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6 relatórios produzidos

Grupo de
Trabalho
especializado

Grupo de
Trabalho
especializado

7. EIXO 7 | COMUNICAÇÃO E IMAGEM
OBJETIVO

Definição de uma
1
identidade gráfica e
3 homogeneização da imagem
da Associação CVI

1
4
1
5
1
6

Reformulação de site com
acessibilidade com área
pessoal para associados
Manutenção de um canal de
comunicação entre CVI e
associados
Criação de um vídeo
institucional para promover
a VI em Portugal

Ação

INDICADOR

META

ÃMBITO

RESPONSÁVEIS

Estratégia de comunicação

N.º de Estratégias de Comunicação elaboradas

1 Estratégia de Comunicação
elaborada

Nacional

Grupo de trabalho
especializado

Campanha de rebranding

N.º de Campanhas de rebranding elaboradas

1 Campanhas elaborada

Nacional

Grupo de trabalho
especializado

Logotipo

N.º de Ações de alteração ao logótipo

1 Logótipo

Nacional

Grupo de trabalho
especializado

Acessibilidade do site

1 site acessível
Nacional

Grupo de trabalho
especializado

Nacional

Grupo de trabalho
especializado

Nacional

Grupo de trabalho
especializado

Site
Área pessoal no site
Newsletter

Nº de newsletters

Vídeo

Nº de vídeos realizados

Quadro 8 – Eixo 7 | Comunicação e Imagem- objetivos operacionais para 2020
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1 área pessoal disponível no site
4 newsletters

1 vídeo

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do processo de elaboração deste documento foram identificados alguns
constrangimentos internos e externos que foram orientadores para o presente plano:
•

•

•

•

A necessidade de definir uma orientação estratégica que contrarie a inevitabilidade da
concentração em ações de curto prazo, pressionada pela urgência de dar resposta á
prestação de assistência pessoal. Propõe-se a constituição de um Conselho Estratégico
composto por ativistas com diversidade funcional, académicos da área dos “Disability
Studies” e ainda outras pessoas interessadas na área que em conjunto construam um
documento com as orientações estratégicas do CVI de curto e médio prazo;
Sistematizar um plano de atividade (de que este plano é um primeiro passo) que oriente
e enquadre todas as estruturas, Direção Nacional, Delegações Regionais e Núcleos, face
aos objetivos macro da Associação CVI, o que implicará uma reorganização interna e
uma coordenação mais próxima, presente e sistematizada que crie e dissemine
ferramentas, instrumentos e orientações de trabalho comuns de forma a garantir a
unidade da Associação CVI;
Ter em conta as necessidades e as especificidades regionais de cada delegação, de
forma a não desvirtuar a relação de proximidade entre estas estruturas locais e as suas
comunidades de pertença e respetivos stakeholders;
Definir claramente as competências da Direção Nacional e das Delegações Regionais.
Deverá, à semelhança das outras regiões, ser constituída uma Delegação de Lisboa e ser
designados os seus elementos e respetiva coordenação.

No entanto, foram encontradas oportunidades que garantem a continuidade do cumprimento
da missão da associação, tais como:
A existência dos projetos-piloto a nível nacional que permitiu o arranque dos CAVI da Associação
CVI e que nos possibilitou alargar o âmbito da nossa atividade, tendo finalmente recursos para
implementar um sistema de Assistência Pessoal mais consistente que abrange um número
significativo de utilizadores de AP. Para além da responsabilidade acrescida para o CVI esta nova
realidade é também uma oportunidade para sedimentar experiências e o conhecimento
necessário à construção de uma proposta legislativa que assegure a continuidade do direito de
acesso a Assistência Pessoal após a conclusão dos projetos-piloto;
Identifica-se também a oportunidade de crescimento do número de associados e alargamento
da implantação a nível nacional contando desde já com a atuação dos núcleos de Santarém e
Coimbra.
Assim, e perante esta análise, foram planeadas para 2020 atividades e ações resultantes do
compromisso entre todas as partes interessadas e que esta Direção assume como importantes
para uma associação coesa, responsável e defensora dos interesses das pessoas com diversidade
funcional em Portugal.

18

V – ORÇAMENTO
DESPESAS
Financiamento
Rubricas

Custo

Estado (MAVI)

Câmara
Municipal de
Lisboa

INR

Fundo Social
Europeu

Funcionamento

Projetos

Associação CVI

Candidatura
Fidelidade
Comunidade

Outros
financiamentos

Total

PROJETOS
Programa MAVI Norte
Programa MAVI Centro
Programa MAVI Lisboa
Programa MAVI Algarve
IncomodArte - Evento cultural
Programa de Assistência Pessoal
Projeto - Nós Independentes (Rede de pessoas c/ DF)
Associação CVI - Geral
Encargos com Recursos Humanos
Recumerações com RH
Outras reumunerações (TSU, seguro acid, trab.)
Transporte nas Deslocações
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Encargos com água, eletricidade, comunicações e
rendas das instalações
Renda de instalações
Água
Eletricidade
Comunicações
Material consumível de escritório e consumível de
informática
Material de escritório
Material de informática
Serviços especializados
Renovação do site (acessibilidade)
Outros serviços (contabilidade, serv. bancários, etc.)

487 994,05 €
453 299,27 €
485 814,50 €
485 959,06 €
20 000,00 €
40 000,00 €
45 777,00 €

15%
15%
50%
50%
0%
0%
0%

85%
85%
50%
50%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
70%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
93%

0%
0%
0%
0%
30%
0%
7%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%

0%
0%

100%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
100%

0%
0%

0%
0%

100%
100%

12 324,60 €
8 856,00 €
885,60 €
1 328,40 €
1 254,60 €

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%

1 100,00 €
900,00 €
200,00 €

0%
0%

0%
0%

100%
100%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
100%

0%
0%
627 080,78 €

0%
0%
1 285 986,10 €

0%
0%
49 019,28 €

80%
0%
16 320,00 €

0%
0%
40 000,00 €

0%
100%
8 139,91 €

0%

20%
0%
9 784,39 €

100%
100%
2 078 903,07 €

38 254,59 €
31 414,68 €
6 839,91 €
4 180,00 €
14 724,60 €

2 900,00 €
1 300,00 €
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42 572,61 €

RECEITAS
Previsão de
Receita

Rubricas

Total

5 627,91 €
1 000,00 €
1 512,00 €

Angariação de fundos
Donativos
Quotas
Estado (Programas MAVI, INR)
Fundo Social Europeu
Câmara Municipal de Lisboa
Outros financiamentos externos
(candidaturas, prémios, etc.)

692 420,06 €
1 285 986,10 €
40 000,00 €

TOTAL

52 357,00 €
2 078 903,07 €

SALDO

2 078 903,07 €
2 078 903,07 €
- €

BALANÇO
PREVISÃO DE CUSTOS
PREVISÃO DE RECEITAS
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VI – PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo o Conselho Fiscal recebido por parte da Direcção da Associação CVI os
documentos correspondentes ao Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2020,
dedicou cuidada e criteriosa análise à documentação supramencionada
Desta análise, o Conselho Fiscal verificou terem os mesmos documentos sido elaborados
de acordo com os preceitos legais e contabilísticos.
O Plano de Ação encontra-se estruturado dum modo claro, possibilitando aos sócios, o
conhecimento sobre o enquadramento Institucional, bem como o conhecimento sobre
os eixos estratégicos e o correspondente Plano de Ação e Actividade para o ano 2020.
O Orçamento enquadra a estimativa das receitas e das despesas correspondentes à
estrutura da Associação, bem como uma estimativa das verbas necessárias para a
prossecução das actividades previstas por parte da Direcção para o ano Fiscal 2020;
possibilitando a consulta das fontes de financiamento associadas a cada estimativa de
despesa.
Assim, tendo o Conselho Fiscal verificado a conformidade legal e contabilística dos
documentos enviados por parte da Direcção, recomenda aos sócios a aprovação dos
mesmos.

Lisboa 26 de Novembro 2019

Miguel Pinto Monteiro
Membro do Conselho Fiscal
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