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“Quando eu
nasci, as frases
que hão-de
salvar a
humanidade já
estavam
escritas, só
faltava uma
coisa – salvar a
humanidade.”
-Almada Negreiros

Enquadrado no regulamento interno do Centro de Vida Independente (CVI), a direção
apresenta o Plano de Atividades para 2016.
O espírito do Centro de Vida Independente leva-nos a considerar que deve-se apostar em
dois eixos de grande importância: Divulgação da filosofia de Vida Independente e captação
de financiamento para o/os projeto-piloto.
No contexto global entendemos que o CVI deve adaptar-se, ao longo do tempo, à
realidade, que poderá mudar. Devemos estar preparados para assumir papéis não
previstos e devemos estar preparados para ter novos objectivos.
Aquilo que será a estratégia global do CVI deve ser vista tendo em conta a próxima reunião
com a secretária de estado, e o que daí se originar.
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Objectivos globais
Os objectivos globais referem-se a objectivos sem limite temporal. São objectivos que se
considera serem importantes no âmbito daquilo que é o espírito do CVI e da filosofia de
Vida Independente.

Projetos-piloto
Um dos objectivos do CVI é o de levar a bom termo o Projecto-Piloto de Vida
Independente de Lisboa (PPVI). Este projecto, já em execução, é de enorme importância
para toda a comunidade de pessoas com diversidade funcional uma vez que permitirá
provar que a filosofia de Vida Independente é possível de implementar em Portugal.
Ao mesmo tempo existem conversações com a Câmara Municipal do Porto, através da sua
Provedora dos Cidadãos com Deficiência, no sentido de replicar o projecto-piloto na
cidade do Porto. É, por isso, objectivo do CVI prosseguir com estas conversações de
forma a implementar um projecto-piloto, também, na cidade do Porto.
Em paralelo, o CVI tem sido contactado por várias pessoas interessadas em levar o
conceito aos seus municípios, desta forma é também nosso objectivo dar apoio e estar
presentes em projectos-piloto de outros municípios, ou entidades, que queiram apoiar a
divulgação e implementação da Vida Independente em Portugal.

Implementação da Vida Independente em Portugal
O CVI deve ter uma postura activa na promoção da implementação da Vida Independente
em Portugal. O facto de actualmente existirem pessoas com diversidade funcional em
posições de destaque político (um deputado e uma secretária de estado) faz com que haja
condições mais propícias à introdução séria do tema na agenda política.
Devemos aproveitar a oportunidade para sermos interlocutores das pessoas com
diversidade funcional, reforçando o nosso papel na sociedade e na promoção da Vida
Independente.
O CVI defenderá a implementação da Vida Independente em Portugal o mais rápido
possível, para isso propomos o lançamento de um projecto-piloto nacional, gerido pelo
Estado, com duração de dois anos. Ao fim do primeiro ano do projecto-piloto deverá ser
iniciado o processo legislativo, com duração máxima de um ano, após o qual deverá ser
passado a lei e aberto a todas as pessoas com diversidade funcional. Ao fim de um ano da
implementação da lei deverá ser feita uma revisão da mesma com vista a correcções que
possam ser necessárias de acordo com a experiência prática.
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Divulgação da Vida Independente
Divulgação a pessoas com diversidade funcional
É nosso objectivo que haja mais divulgação do conceito junto de pessoas com diversidade
funcional. Para isso queremos desenvolver uma série de actividades que permitam
alcançar este objectivo.
Ciclo de cinema
Realizar várias sessões ao longo do ano onde serão visualizados filmes ou documentários
onde a Vida Independente seja um tema predominante. Estas sessões incluem um debate
com os participantes.
Curtas metragens
Procurar parceiros que façam curtas metragens sobre as várias fases dos projectos que
temos, de forma a haver material documental e para promover a Vida Independente. Estes
projectos também devem aproveitar para permitir promover os autores.
Conferência de Vida Independente no Porto
Organizar uma conferência sobre o tema na cidade do Porto, com vista a promover o
conceito junto das pessoas com diversidade funcional na zona norte do país. Os objectivos
desta conferência são, não só a promoção da Vida Independente, como também do CVI e
do formato de projectos-piloto que queremos desenvolver.
Esta acção destina-se a pessoas com diversidade funcional e a decisores políticos que
podem influenciar a implementação de projectos-piloto ou apoiar a implementação a nível
nacional.
Mini-Conferências de Vida Independente
Realizar pequenas conferências, em locais diversos e a designar, para promover a Vida
Independente junto das pessoas com diversidade funcional.
Esta acção destina-se a uma divulgação de proximidade e em meios onde é mais difícil
fazer chegar a nossa mensagem.
Criação de Biblioteca - Centro de Recursos Informativos
Pretende-se guardar e indexar conteúdos que directa ou indirectamente estejam
relacionados com a Vida Independente. Estes podem ser em formatos físicos ou digitais.
Newsletter
Criação e divulgação de uma newsletter com informação relativa à nossa actividade e à
Vida Independente. Com uma periodicidade de três vezes por ano.

Divulgação a empresas, entidades e possíveis parceiros
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Conferência de Vida Independente
Organizaremos uma conferência destinada a dar a conhecer a filosofia de Vida
Independente e os projectos do CVI a possíveis financiadores das mesmas.

Captação de financiamento
Candidaturas a quadros comunitários
No âmbito do quadro Portugal 2020, existe a possibilidade de concorrermos a fundos
comunitários de forma a expandir o nosso projecto-piloto em Lisboa. O financiamento para
a região de Lisboa é de 50%, o que permite aumentar o projecto para até o dobro dos
participantes.
No caso do projecto-piloto do Porto, não havendo ainda dados sobre como será possível
colocá-lo em pratica, o financiamento pode ir até mais 80% do inicial.
É nosso objectivo concorrer ao referido quadro, dentro das nossas possibilidades técnicas
e dos regulamentos aplicáveis.

Procura de mecenas
Define-se como objectivo a procura de empresas e entidades que possam contribuir de
alguma forma para os objectivos do CVI, para esse fim deve ser criada uma lista de
possíveis interessados e realizar contactos com os mesmos.
Por forma a realizar a captação destes deve ser criada documentação e suportes
tecnológicos que permitam a boa transmissão da informação.
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