PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021
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Introdução
O presente documento pretende apresentar de uma forma sucinta o plano de atividades e
orçamento para 2021, a ser desenvolvido pela Associação Centro de Vida Independente
(CVI).
O ano de 2020 foi difícil. Com a crise pandémica Covid 19 muitas das atividades que
pensávamos realizar ficaram por fazer. Um ano em que tivemos de nos adaptar a novas
condições em que a nossa preocupação central teve de se centrar na manutenção dos
serviços de assistência pessoal em condições muito adversas.
Por isso neste plano encontram-se muitas das intenções já expressas para 2020, adaptandoas a uma nova realidade ainda sem prazo de volta à “normalidade”.
Mantemos o que dissemos anteriormente: “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.”
Assim, mantêm-se 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 2021 firma-se ainda como um ano de mudanças na própria estrutura
organizacional da Associação CVI, com a constituição de novas delegações em Coimbra,
Beja e Castelo Branco e a reorganização da delegação do Oeste que tiveram lugar em 2020.
Somos já uma comunidade com um número considerável de associados e instrumentos
para assegurar uma intervenção consistente a nível nacional.

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

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 deficiência, 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 oito delegações em Beja, Castelo Branco, Coimbra,
Faro, Centro Oeste, Lisboa, Porto e Vila Real, contando com 223 associados em novembro
de 2020 dos quais 204 são sócios efetivos, 16 sócios solidários e 2 sócios honorários.
1. Princípios de Ação
Princípio

Definição

Missão

A missão da Associação CVI é fomentar a inclusão social e a
melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência
promovendo os princípios e valores da Vida Independente.

Visão

A visão da Associação CVI assenta na promoção, defesa e
divulgação da filosofia de Vida Independente em Portugal.

Valores

AUTODETERMINAÇÃO - o direito de escolha de onde, com quem
e como as pessoas com deficiência querem viver.
PARTICIPAÇÃO CÍVICA - o direito de todas as pessoas com
deficiência a viverem na comunidade, com escolhas iguais às
demais
EQUIDADE - o direito à dignidade e igualdade de oportunidades
Quadro 1 – Princípios de ação do CVI

2. Recursos Organizacionais

Assembleia
Geral

Conselho
Fiscal

Direção

Delegação
Lisboa

CAVI Lisboa

Delegação
Porto

Delegação
Vila Real

CAVI Norte

Delegação
Leiria

CAVI Leiria

Delegação
Faro

Delegação
Coimbra

Delegação
Beja

Delegação
Castelo Branco

CAVI Algarve

Gráfico 1 – Estrutura orgânica do CVI

3. Recursos Humanos
Para a concretização do plano de atividades para 2021, 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 diretor técnico com funções de apoio à Direção e gestão de projetos;

▪

Um técnico administrativo com funções de secretaria geral e apoio à Direção;

▪

Um técnico administrativo, a meio tempo, com funções de apoio às delegações;

▪

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 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 Algarve e
suas atividades em regime de contrato de trabalho a termo;

•

Um Técnico, com funções de gestão, na equipa técnica do CAVI Algarve e suas
atividades em regime de contrato de trabalho a termo;

•

Cerca de 24 Assistentes Pessoais.

Centro
•

Um Diretor Técnico, com funções de direção, na equipa técnica do CAVI Centro e
suas atividades em regime de contrato de trabalho a termo;

•

Um Técnico, com funções de gestão, na equipa técnica do CAVI Centro 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 26 Assistentes Pessoais.

Norte (Porto e Vila Real)
•

Um Diretor Técnico, com funções de direção, na equipa técnica do CAVI Norte e suas
atividades em regime de contrato de trabalho a termo;

•

Um Técnico, com funções de gestão, na equipa técnica do CAVI Norte 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;

Os Espaços da comunidade, sempre que se justifique, na organização de eventos e ações
pontuais

II.

Plano 2021

Para o ano de 2021, foi definido pela Direção do CVI um novo plano tendo em conta os
seguintes objetivos:
A continuidade da parceria com as Câmara Municipais de Lisboa, no âmbito da cedência de
uma sede e 3 habitações adaptadas e a de Matosinhos que garante a cedência de uma sede
e 1 habitação adaptada havendo a possibilidade da cedência de mais uma habitação e
estabelecimento de novas parcerias com as autarquias nas áreas de influência das
delegações.
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 CAVI’s e serem atingidos os objetivos inscritos nos
estatutos da Associação.

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

III.

Plano de Atividades para 2020
1. Eixo 1 | Promoção da Vida Independente
Nº

OBJETIVO

AÇÃO

INDICADOR

META

01

Definição de orientações
estratégicas

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

Direção e
Delegações

02

03

04

05

06

07

Sensibilização e divulgação da
Filosofia de Vida
Independente

ÂMBITO RESPONSÁVEIS

Documentário
Projeto DECIDE

Nº de exibições

Exibição da estreia do documentário do Projeto
DECIDE

Nacional

Delegação Lisboa
Parceria:
Centro de Estudos
Sociais –
Universidade de
Coimbra

DefFest
Festival Cultural

Nº de Festivais realizados

1 Festival Cultural - “DefFest”

Regional

Delegação de
Lisboa

IncomodArte
Ciclo de Cinema

Nº de Ciclos de Cinema realizados

1 Ciclo de Ciclo de cinema

Nacional

Grupo de Trabalho
Parceria:
APD, ACAPO, CES,
ODHD

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 deficiência

Nacional

Direção e
Delegações

Campanhas
públicas de
sensibilização

Nº

OBJETIVO

AÇÃO

INDICADOR

META

08

Participação nas
reuniões das Redes
Sociais Locais

Nº de delegações integradas nas redes locais

5 delegações

09

Ação de
sensibilização
incluindo as
pessoas com
deficiência e as
suas famílias, sobre
o recurso à
assistência pessoal
para apoio na
formação/ensino
superior e
transição para a
vida profissional e
manutenção do
emprego

Nº de ações de sensibilização/debate em formato de mesa
redonda

1 ação de sensibilização/debate em formato de
mesa redonda

Ações de
sensibilização sobre
o papel do
assistente pessoal
em contexto
profissional

Nº de ações de sensibilização em formato webinar destinada a
pelo menos 15 participantes (particulares/empresas)

1 ação de sensibilização em formato webinar
destinada a pelo menos 15 participantes
(particulares/empresas)

Ações de
sensibilização sobre
o acesso das
pessoas com
deficiência aos
espaços culturais
(inclui o papel do
assistente pessoal)

Nº de ações em formato webinar destinada a pelo menos 10
espaços/entidades

Realização de 1 ação em formato webinar destinada
a pelo menos 10 espaços/entidades

Participação nas Redes
Sociais Locais

10

11

ÂMBITO RESPONSÁVEIS

Regional

Delegações

Regional

Delegação de
Lisboa
Parceria:
Rede Social

Regional

Delegação de
Lisboa
Parceria:
Rede Social

Regional

Delegação de
Lisboa
Parceria:
Rede Social

Nº

OBJETIVO

AÇÃO

INDICADOR

META

12

Ações de
sensibilização

Ações de sensibilização
temáticas online

Nº de ações realizadas

3 ações por cada delegação

Regional
Nacional

13

Colóquio
Deficiência e Ativismo
Exibição do documentário
“Defiant Lives”

Nº de Colóquios realizados

1 Colóquio realizado

Regional
Nacional

14

Colóquio Internacional
Deficiência e diferença de
género

Nº de Colóquios realizados

1 Colóquio realizado

Regional
Nacional

Colóquio internacional
sobre a Vida Independente

Nº de Colóquios realizados

1 Colóquio realizado

Regional
Nacional

Equipa técnica CAVI
Algarve e
Delegação Faro

16

Colóquio internacional

Nº de Colóquios realizados

1 Colóquio realizado

Regional
Nacional

Equipa técnica CAVI
Lisboa e
Delegação Lisboa

17

Colóquio

Nº de Colóquios realizados

1 Colóquio realizado

Regional
Nacional

Equipa técnica CAVI
Centro e
Delegação Leiria

15

Colóquios e
conferências

ÂMBITO RESPONSÁVEIS
Direção e
Delegações

Equipa técnica CAVI
Norte
Delegações do
Porto e Vila
Real

18

Celebração da
deficiência em
efemérides

Assinalar a representação
da deficiência em datas
chave

Nº de dias assinalados

Realização de Iniciativas em 10 ocasiões

Regional
Nacional

Direção e
Delegações

19

Divulgação da
produção teórica na
área dos “Disability
Studies”

tradução e edição de livros
e documentos

Nº de obras traduzidas e publicadas

1 livro e uma coletânea de textos traduzidos e
publicados

Nacional

Grupo de Trabalho

2. Eixo 2 | Assistência Pessoal
Nº

OBJETIVO

AÇÃO

INDICADOR

META

ÂMBITO

RESPONSÁVEIS

20

12 reuniões interpares

Equipa técnica
CAVI Porto

21

6 reuniões interpares

Equipa técnica
CAVI Centro

Reuniões
Interpares DAP

N.º de reuniões interpares com Destinatários de
Assistência Pessoal

Regional

22

12 reuniões interpares

Equipa técnica
CAVI Lisboa

23

12 reuniões interpares

Equipa técnica
CAVI Algarve

12 reuniões interpares com Assistentes Pessoais

Equipa técnica
CAVI Norte

6 reuniões interpares com Assistentes Pessoais

Equipa técnica
CAVI Centro

24

Reuniões Interpares

25
Reuniões
Interpares AP

N.º de reuniões interpares com Assistentes Pessoais

Regional

26

6 reuniões interpares com Assistentes Pessoais

Equipa técnica
CAVI Lisboa

27

12 reuniões interpares com Assistentes Pessoais

Equipa técnica
CAVI Algarve

28

Reuniões
interpares famílias

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

4 reuniões interpares com familiares

Regional

Equipa técnica
CAVI Lisboa

Nº

OBJETIVO

29

AÇÃO

INDICADOR

META

Formação inicial
B-Learning

N.º de Pessoas Formadas através da Formação Inicial Blearning (50h)

12 Pessoas Formadas através da Formação Inicial

ÂMBITO

RESPONSÁVEIS

Equipa técnica
CAVI Lisboa

30

Formação contínua

N.º AP formados/as através da Formação Contínua

25 assistentes pessoais formados através da
Formação Contínua

31

Formação inicial
B-Learning

N.º de Pessoas Formadas através da Formação Inicial Blearning (50h)

12 Pessoas Formadas através da Formação Inicial
Equipa técnica
CAVI Algarve

32

Formação contínua

N.º AP formados/as através da Formação Contínua

25 assistentes pessoais formados através da
Formação Contínua

Formação de Assistentes
Pessoais

33

Regional
Formação inicial
B-Learning

N.º de Pessoas Formadas através da Formação Inicial Blearning (50h)

12 Pessoas Formadas através da Formação Inicial
Equipa técnica
CAVI Norte

34

Formação contínua

N.º AP formados/as através da Formação Contínua

25 assistentes pessoais formados através da
Formação Contínua

35

Formação inicial
B-Learning

N.º de Pessoas Formadas através da Formação Inicial Blearning (50h)

12 Pessoas Formadas através da Formação Inicial
Equipa técnica
CAVI Centro

36

Formação contínua

N.º AP formados/as através da Formação Contínua

25 assistentes pessoais formados através da
Formação Contínua

Nº

OBJETIVO

AÇÃO

37
38
39
40

Prestação de serviços de
Assistência Pessoal a pessoas
com deficiência

Serviços de
Assistência Pessoal

41
42
43
44

45

46

47

Prestação de serviços de
Assistência Pessoal a pessoas
com deficiência

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

Avaliação da satisfação dos
destinatários face à
implementação do MAVI em
Portugal

Serviços de
Assistência Pessoal

INDICADOR

META

N.º de Pessoas Beneficiárias do Serviço de Assistência
Pessoal

18 pessoas com Assistência Pessoal

n.º total de horas atribuídas

40 716 horas de Assistência Pessoal

N.º de Pessoas Beneficiárias do Serviço de Assistência
Pessoal

19 pessoas com assistência Pessoal

n.º total de horas atribuídas

36248 horas de Assistência Pessoal

N.º de Pessoas Beneficiárias do Serviço de Assistência
Pessoal

17 pessoas com Assistência Pessoal

n.º total de horas atribuídas

39612 horas de Assistência Pessoal

N.º de Pessoas Beneficiárias do Serviço de Assistência
Pessoal

19 pessoas com Assistência Pessoal

ÂMBITO

RESPONSÁVEIS

Regional

Equipa técnica
CAVI Lisboa

Regional

Equipa técnica
CAVI Algarve

Regional

Equipa técnica
CAVI Centro

Regional

Equipa técnica
CAVI Norte

Equipa técnica
CAVI Lisboa

n.º total de horas atribuídas

38000 horas de Assistência Pessoal

Serviços de
Orientação e
Aconselhamento

N.º de stakeholders orientados/aconselhados

10 stakeholders orientados/aconselhados

Regional

Construção do
questionário

Nº de questionários construídos

1 Questionário pronto para aplicação

Nacional
Grupo de Trabalho

Aplicação do
questionário online

Nº de participantes

200 participantes

Nacional

3. Eixo 3 | Associados
Nº

OBJETIVO

AÇÃO

INDICADOR

META

48

Garantir a representatividade
dos associados junto do
Estado e instituições nacionais

Representatividade

Nº de reuniões participadas

80% de todas as reuniões solicitadas

Nacional

Direção

Nº de ferramentas disponíveis

1 ferramenta de Paypal

Nacional

Direção

Nº de ferramentas disponíveis

1 ferramenta de MBWay

Nacional

Direção

Nº de ferramentas disponíveis

1 ferramenta de donativos

Nacional

Direção

Nº de parcerias estabelecidas

2 parcerias com empresas nacionais

Nacional

Direção

Nº de parcerias estabelecidas

16 parcerias com empresas regionais

Regional

Todas as
Delegações

49
50
51

52

Criar instrumentos
facilitadores de inscrição de
futuros associados e/ou
participação em eventos, bem
como do pagamento de
quotas e de atividades
promovidas e incrementar o
número de parcerias para
associados com empresas e
entidades ligadas à área da
deficiência

53

Recorrer a sistemas
facilitadores de
pagamentos

Estabelecer
parcerias que
acarretem
benefícios para
associados do CVI

ÂMBITO RESPONSÁVEIS

54

Promover o convívio entre
associados a nível nacional e
regional

Realização de
momentos de
convívio entre os
sócios

Nº de convívios

2 convívios por Delegação

Regional

Todas as
delegações

55

Aumentar o Número de
Associados

Promover
estratégias de
angariação de sócios

Aumento do número de sócios

25% de aumento do número de sócios

Nacional

Direção

4. Eixo 4 | Sustentabilidade
Nº

AÇÃO

INDICADOR

META

56

Candidaturas
regionais, nacionais
e internacionais a
financiamento de
projetos

N.º de candidaturas elaboradas

4 candidaturas elaboradas

Nacional
Regional

Direção e
Delegações

57

Plano de
Angariação de
Fundos

N.º de Planos de Angariação de Fundos

1 Plano de Angariação de Fundos

Nacional

Grupo de Trabalho

Eventos de
angariação de
fundos

Número de ações previstas do Plano de Angariação de Fundos

Concretização de 80% das ações previstas

Nacional

Direção e
Delegações

59

Edição de um
Calendário

Nº de calendários vendidos

90% da tiragem

Nacional

Direção

60

Promoção de ações
de formação

Nº de Ações de Formação promovidas

4 Ações de formação realizadas

Nacional

Direção e
delegações

N.º de pessoas a usufruir do serviço

6 Pessoas
Regional

Delegação de
Lisboa

58

61
62

OBJETIVO

Diversificar fontes de
financiamento e
estabelecimento de parcerias

Prestação de
Serviços de
Assistência Pessoal
a particulares

N.º de Horas de Assistência Pessoal

3073 horas de assistência

ÂMBITO RESPONSÁVEIS

5. Eixo 5 | Relações Internacionais
Nº

OBJETIVO

AÇÃO

INDICADOR

META

63

Promover a partilha de boas
práticas sobre VI na Europa

Viagem de
intercâmbio

Nº de viagens

1 viagem à Suécia

Nacional

Direção

Participação
marcha ENIL Bruxelas

Nº de participantes

4 participantes do CVI na marcha

Nacional

Direção

Participação nas
campanhas nas
redes sociais
promovidas pela
ENIL

Nº de participação nas campanhas promovidas

Participação em 100% das campanhas promovidas

Nacional

Direção

Participação em
eventos
promovidos pela
ENIL

Nº de eventos em que é solicitada a participação do CVI

Participação em 80% dos eventos

Nacional

Direção

64

65

66

Representar Portugal na rede
europeia de Vida
Independente

ÂMBITO RESPONSÁVEIS

6. Eixo 6 | Legislação
Nº

OBJETIVO

AÇÃO

INDICADOR

META

67

Identificar oportunidades de
melhorias ao nível da
legislação da Vida
Independente em Portugal

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

1 ação de partilha de boas-práticas e desafios à
implementação dos projetos-piloto entre os CAVI

68

Elaborar documento sobre as
oportunidades de melhoria
com base na prática dos CAVI
do CVI para implementação
futura de AP

Elaboração de
documento

N.º de documentos elaborados

Recolha de
legislação

69

70

71

Legislação de Assistência
Pessoal
Recolher e analisar legislação
existente a nível europeu

Auscultar a comunidade das
pessoas com deficiência sobre
a futura legislação de
assistência pessoal em
Portugal

ÂMBITO RESPONSÁVEIS

Regional

Equipa técnica do
CAVI - Lisboa

1 documento elaborado

Nacional

Equipas técnicas
dos CAVI Norte,
Centro, Lisboa e
Algarve

Nº de legislações recolhidas

5 legislações

Nacional

Grupo de trabalho

Análise da
legislação recolhida

Nº de legislações analisadas

5 legislações

Nacional

Grupo de trabalho

Sessões de
auscultação e
partilha de
opiniões sobre a
legislação de AP a
implementar em
Portugal

Nº de sessões realizadas

4 sessões realizadas

Nacional

Direção
e Delegações

7. Eixo 7 | Comunicação e Imagem
Nº

OBJETIVO

72

73

Definir uma identidade gráfica
e homogeneizar a imagem da
Associação CVI

AÇÃO

INDICADOR

META

ÂMBITO RESPONSÁVEIS

Estratégia de
comunicação

N.º de Estratégias de Comunicação elaboradas

1 Estratégia de Comunicação elaborada

Nacional

Grupo de trabalho

Campanha de
rebranding

N.º de Campanhas de rebranding elaboradas

1 Campanhas elaborada

Nacional

Grupo de trabalho

74

Melhorar a acessibilidade e
usabilidade do Site do CVI

Execução de novo
Site

Acessibilidade do site e usabilidade

1 site acessível e melhor usabilidade

Nacional

Grupo de trabalho

75

Melhorar a comunicação
entre CVI e associados

Edição de
Newsletter

Nº de newsletters

3 newsletters

Nacional

Direção e Grupo de
trabalho

76

Promover o CVI e divulgar a
Filosofia de Vida
Independente

Criação de um
vídeo institucional
para promover a VI
em Portugal

Nº de vídeos realizados

1 vídeo

Nacional

Grupo de trabalho

IV.

Orçamento

