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1.

Introdução

O presente documento diz respeito ao Relatório de Gestão das atividades da Associação
CVI – Centro de Vida Independente.

2.

Áreas de Intervenção

A Associação CVI – Centro de Vida Independente, adiante designada por CVI, é uma
instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins
lucrativos, destinada à promoção e defesa da Filosofia de Vida Independente e apoio às
pessoas com deficiência e incapacidade.
O funcionamento da CVI encontra-se subdividido em dois pontos:
●
●

Serviços Administrativos;
Atividades Associativas.

Os serviços administrativos incluem a gestão de funções de tesouraria e contratação de
pessoal, incluindo as atividades associadas ao funcionamento das instalações de apoio à
Vida Independente, enquanto que as atividades associativas incluem a gestão da
promoção e funcionamento de atividades instrumentais e diversas.

3.

Objetivos

Para o ano de 2017, os principais objetivos definidos no Plano de Atividades foram os
seguintes:

CVI
●
●

Assegurar o funcionamento corrente;
Divulgação dos conceitos de Vida Independente, Desinstitucionalização, Autodeterminação, Assistência Pessoal e Diversidade Funcional e modos possíveis de
pô-los em prática;

●

Aumentar a visibilidade da ação da Associação;

●

Aumentar os meios disponíveis - financeiros e humanos;

●

Aumentar o número de associados;

●

Aumentar o número de parcerias;

Atividades
●

Gerir sistemas de Vida Independente;

●

Divulgar e disseminar a Filosofia de Vida Independente;

● Sensibilização/formação e prestação de consultoria na área da diversidade
funcional em geral:
● Recolher patrocínios;

●

Participação no Estudo Postal (avaliação qualidade de serviços CTT);

● Fomentar o diálogo, apoio e aconselhamento interpares;

4.

Atividades Desenvolvidas

Durante o ano de 2017 foram realizadas as atividades previstas no Plano de Atividades.
As principais atividades a salientar em cada uma das áreas de atuação foram as
seguintes:

CVI
● Continuação da Gestão do Projeto Piloto de Vida Independente de Lisboa
● Expansão da atividade – Consolidação da equipa da delegação do Porto; Criação da
delegação de Vila Real (Norte); Criação da delegação de Leiria; Criação da delegação
de Faro;
● Obtenção do estatuto de IPSS;
Submissão do pedido de consignação de IRS para o ano de 2018;
● Obtenção do estatuto de CAVI;
● Angariação de parceiros:
- GTAEDES (Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino
Superior );
- clínica Dentista de Família;
- empresa Precision, oficina automóvel;
- empresa MedicAção;
- empresa BP;

● Preparação da candidatura à medida de apoio do IEFP “Estágios de Inserção”, de
forma a incluir, em 2018, um estagiário (pessoa com diversidade funcional) que
receberá formação na área administrativa;

Atividades Culturais
Em 2017 a CVI levou a cabo várias iniciativas, tais como:
● Publicação das 1ª e 2ª edições da newsletter;
● Colaboração na tradução da publicação “Demolidor de Mitos”, da Rede Europeia da
Vida Independente, para português e impressão em Braille
● Participação na iniciativa “Escola SOMOS” (iniciativa da Câmara Municipal de
●

Lisboa), com sessões de formação sobre Vida Independente;
Participação da sessão VII da iniciativa “Em Uníssono”, da Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com o tema
“Como lidar com a deficiência”;

●

Publicação “Ferramentas Para a Assistência Pessoal”, do Institute for Educational
Leadership, and HeiTech Services, Inc.

●

Realização do evento aberto ao público “Conversas com Vida”, subordinado ao tema
da Vida Independente;

●

Criação da Campanha #NãoÉVidaIndependente, na rede Social Facebook, no dia
Europeu da Vida Independente;

5.

Perspetivas Futuras

5.1

CVI

Para a CVI, em 2018, prevê-se a obtenção de financiamento, no âmbito do Modelo de
Apoio à Vida Independente (MAVI), para as delegações do Porto, Vila Real, Leiria, Faro e
Lisboa, tendo como objetivo conseguir fazer chegar a Assistência Pessoal, de forma mais
próxima com a concebida no PPVILx, a cerca de 150 pessoas. Este financiamento
permitirá também consolidar o trabalho das delegações, alavancando a contratação de
técnicos afetos às operações.

5.2

Atividades Culturais

Nas perspetivas futuras está em desenvolvimento:
-Realização de uma sessão de esclarecimento sobre o Modelo de Apoio à Vida
Independente (MAVI), aberta ao público;
- Em 2018 a organização de uma vigília de três dias que antecederá a Marcha pela Vida
Independente, no dia Europeu da Vida Independente (5 de Maio) ;
- Realização do Ciclo de Cinema;
- Participação na Conferência do Projeto DECIDE – Deficiência e auto-determinação
o desafio da vida independente (Junho de 2018);
- Sessões de formação para Assistentes Pessoais e Participantes ao abrigo de
Projectos-Piloto;

6.

Dados Económicos e Financeiros

6.1

Demonstração dos Resultados

O resultado líquido apurado no exercício de 2017 foi positivo, no montante de 7.686,18 €.
A Direção teve uma política de contenção de gastos, tendo conseguido um resultado
positivo.

6.2

Contas de Balanço

O ativo líquido total no final do período de 2017 atingiu os 88.099,08 € e o passivo
registou um total de 72.784,31 €.
Assim, o valor total dos fundos patrimoniais é de 15.314,77 €, tendo aumentado face ao
ano transato como consequência do resultado positivo no período e da correção relativa
ao ano anterior.
Para uma análise mais detalhada das contas anuais, devem consultar-se as respetivas
demonstrações financeiras.

6.3

Dívidas ao Estado e à Segurança Social

A Associação não tem quaisquer dívidas à Administração Fiscal nem à Segurança Social,
nem a quaisquer outras entidades públicas.

6.4

Proposta de Aplicação de Resultados

A Direção propõe que o Resultado Líquido do Período seja transferido para a conta de
resultados transitados.

6.5

Acontecimentos Subsequentes

Não ocorreu qualquer acontecimento em 2018 que pudesse ter impacto nas
demonstrações financeiras de 31/12/2017.

A Direção

