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Proposto n." JF I I'l /2019
Porticipogdo no condidoturo do "CECD, CRL". oo projeto "Venios de Inc/usdo" do
Progromo Cidoddos Aiiv@s
Considerondo que o Centro de Educoedo poro o Cidoddo com Deficiencio, CRL (CECD)
opresenlou umo condidoturo oo Progromo Cidoddos Ativ@s poro desenvolver um projeto
denominodo "Ventor de ,nclusdo", condidoto oo Progromo Cidoddos Ativ@s, finonciodo
pelos EEA Gronts e gerido pelo Fundogdo Colouste Gulbenkion, em consorcio com o
Fundoe6o Bissoyo Borreio.
Considerondo que o projeto pretende conceber e implemenlor um modelo de resposlos
inovodor d necessidode de melhoror os niveis de porticipogdo dos cidoddos com
deficiencio no vido quotidiono dos comunidodes locois em que residem.
Considerondo que esfe projeto tem como grupo-olvo os cidoddos com deficiencio visuol,
oudilivo, motoro e intelectuol ou multideficiBncio residenles em Miro Sinlro, sendo
beneficidrios direlos do projeto os pessoos com deficiCncio que estejom em situogdo de
isolomento sociol, i.e., ous6ncio de porlicipogdo comunitdrio e de relocionomentos
inlerpessoois, e os cidoddos que trobolhom nos entidodes poblicos e privodos que prestom
servigos no comunidode de Miro Sintro.
Considerondo que os objeiivos do condidoturo serdo:
. Copocitor pelo menos 20 pessoos com defici6ncio (5 por codo fipologio: visuol, ouditivo,
moioro e intelecluol) poro usufruirem dos servigos no comunidode de Miros Siniro;
. Envolver 20 serviqos diversificodos de dmbiio p0blico. comerciol e culfurol de Miro Siniro;

.
o

Copocitor pelo menos 40 coloborodores dos servieos de Miro Sintro poro se relocionorem
odequodomenie, otender e prestor servigos o pessoos com defici6ncio;
Produzir um recurso t6cnico-pedogdgico de formoqdo poro o Cidodonio Inclusivo e
fomenlor o crioqdo de umo Rede de Cidodonio Ativo poro o lnclusdo em Miro Sinfro oo
longo dos l8 meses do projeto.

Considerondo os objefivos deslo condidoluro e o compromisso do Junto de Freguesio em
oprof undor o solidoriedode e dor opoio especifico no Freguesio.

Considerondo que
condidoturo.

o

CECD, CRL convidou

o

Junlo de Freguesio

o

ser porceiro no

Considerondo que, no medido do suo disponibilidode. o Junto de Freguesio coloboro no
implemenloeoo dos seguintes ogoes o desenvolver pelo CECD, CRL:
. Cl.3 - Agdo de Copocilogdo fociliiodores: formoQoo de pessoos com deficiCncio que
co-produzem com os formodores. os Encontros de Cidodonio e dinomizom o Rede de
Cidodonio Afivo poro o lnclusdo.
. C2.1 - Levontomento dos pessoos com defici6ncio visuol e oudilivo, moioro e intelecluol
residentes em Miro Sintro e corocierizor brevemente o suo situogoo quonfo os
oporlunidodes de uso dos servigos comunilorios;
. C2.2 - Mopeomenlo dos servigos de Miro Sintro: levontomento de todos os servigos
qbertos oo pOblico em Miro Sintro (ptiblico, comerciois ou culturois);
. C2A - Contoctos individuois pqro o opresentagdo do projefo: opresentoQdo do projeto o
40 serviqos;

.

-

Sessoes de Sensibilizogao: Dois enconlros
coloborodores dos servigos;

C25

poro incentivor

o

porticipoqoo de
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Encontros de Cidodonio:8 sess6es de formoqdo poro o cidodonio inclusivo, sendo

4 dirigidos o pessoos com deficiencio poro usorem os servigos e outros 4 sessoes de
formogdo vococionodos poro coloborodores dos servigos poro se relocionorem,

.

olenderem e prestorem odequodomente servigos o pessoos com defici6ncio;
C2.7 - Prdticos do Rede de Cidodonio Alivo paro o Inclusdo: rede de contoctos, oporo
m0tuo e de informogdo sobre o ploneomento, preporoedo e reolizoeoo de
oportunidodes prdticos de inclusdo. Registo sistemdtico dos oportunidodes de inclusdo
reolizodos.

Considerondo que os condig6es de porceiro que ndo implicom envolvimento finonceiro do
Junlo de Freguesio.
Considerondo os compelencios moieriois definidos no olineo m) e n) do n0mero I do orligo
I 6.' do Lei n.' 75/2013, de l2 de selembro.
Considerondo os compel6ncios de opreciogoo e fiscolizogdo do Assembleio de Freguesio,
definidos no olineo j) do n0mero I do orligo 9.' do Lei n.. 75/2013, de l2 de setembro.

Atento oos considerondos e oo enquodromenlo legol ocimo referido, proponho que

se

delibere:

l.

Rotificor o porticipogoo na condidoturo oo projeto "yentos de Inclusdo" oo progromo
Cidodoos Ativ@s, finonciodo pelos EEA Gronts e gerido pelo Fundoeoo Colouste
Gulbenkion, em cons6rcio com o Fundogdo Bissoyo Borrelo, nos Jermos do documenio
de condidoluro em onexo, que se considero como porte inlegronte do presenie
proposto.

2. Remeter o presente proposto poro opreciogdo do Assembleio de

Freguesio, poro efeitos

de oulorizoqOo.
AguolvoCoc6m, 08 de julho de 2019

x4'Carlos Casifiiro, PresiJente Junta de Freguesia
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Proposfo n.o JF III/201?
PorticipogAo no condidoturo do "CECD, CRL", oo projeto "Venfos de lnclusdo" do
Progromo Cidoddos Ativ@s
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Reprovodo

Dellberoq60: Aprovodo

c)

Aprovodo em minufo, no reunioo de 2019.07.1I poro efeilos do disoosto nos termos do n.o 3
e n.o 4 do ortigo 57.", do Lei n.o 75/2013' de l2 de selembro, e n." 4 e n." 6 do ortigo 34." do
C6digo de Procedimenlo Administrotivo.
A Junlo de
O Presidente:
O Secref6rio:
O Tesoureiro:

O l" Vogol:
O 2" Vogol:

('Asi iJ4

qcoCI\l-i+e,

O 3" Vogol:
O

RUA ANT6N1o NUNEs sEQUEIRA,

TELEFONE 219

4'Vogol:
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Construir o lguoldode, Respeitondo o Diferengo
Antes de rmpnmn este

e-marld osseus aneros, confime

se 6

absolutamente necessino. Proteja o meio ambiente.

o conteudo desta mensagem de core,o elekdnr€o€ seus anelos 6.onfidencrale de usorese.vado.

De: 56nia Fontes Imailto:sonia,fontes@cecdmirasintra,org]
Enviada: 27 de junho de 2019 17:01
Para:'presidente@jf-agualvamirasintra.pt'
Cc:'Patricia Martinho';'Salete Costa'

Assunto: Candidatura ao Programa

CidadSos Ativos da Gulbenkian - Convite para parceria

Caro Eng. Carlos Casimiro,
Espero que se encontre bem.

O CECD Mira Sintra esti a ultimar uma candidatura ao Programa Cidadaos Ativos da Gulbenkian para desenvolver um
projeto denominado "Ventos de Inclusdo" que pretende conceber e implementar um modelo de respostas inovador i
necessidade de melhorar os niveis de participaceo dos cidad5os com deficiencia na vida quotidiana das comunidades

locais em que residem.

A

metodologia proposta, como piloto, em Mira Sintra poderd ser reproduzida noutras

comunidades.
Este projeto tem como grupo-alvo dois grupos de pessoas:

.
.

Cidadeos com deficiencia visual, auditiva, motora e intelectual ou multidefici6ncia residentes em Mira Sintra.
Sereo beneficidrios diretos do projeto as pessoas com defici€ncia que estejam em situagao de isolamento social,
i.e., aus6ncia de participaCSo comunit6ria e de relacionamentos interpessoais;
CidadSos que trabalham nas entidades pdblicas e privadas que prestam servigos na comunidade de Mira Sintra.

Os objetivos sereo os de capacitar pelo menos 20 pessoas com deficioncia (5 por cada tipologia: visual, auditiva, motora e

intelectual) para usufruirem dos servigos na comunidade de Mira Sintra; envolver 20 servigos diversificados de 6mbito
pdblico, comercial e cultural de Mira Sintra; capacitar pelo menos 40 colaboradores dos servieos de Mira Sintra para se
relacionarem adequadamente, atender e prestar servicos a pessoas com defici6ncia; produzir um recurso tdcnicopedagdgico de formagao para a Cidadania Inclusiva e fomentar a criagSo de uma Rede de Cidadania Ativa para a Incluseo
em Mira Sintra ao longo dos 18 meses do projeto.

Dado que assumem o compromisso de aprofundar a solidariedade e dar apoio especifico na freguesia e face aos objetivos
desta candidatura, gostariamos de convidd-los a serem nossos parceiros nesta candidatura . O prazo para submisseo se16

atd dia 15 de Julho, pelo que gostariamos de agendar um momento para lhe apresentar com mais detalhe este projeto e
as condig6es de parceira que n5o implicam envolvimento financeiro da vossa parte.
Estamos disponiveis atravds deste e-mail

e

ainda por via do telem6vel ne 912490511 para quaisquer esclarecimentos

e/ou agendamento de reuni5o.
Certa da vossa meihor atengeo face ao exposto e na expectativa da sua resposta, subscrevemo-nos com os melhores
cumprimentos,
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S6nia Fontes
Inovaceo, Estudos e Projetos
Av. 25 de Abrll, 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacdm
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Declaragio de Compromisso de Parceria
1. As seguintes entidades declaram de modo expresso e inequivoco que constituem
formalmente uma parceria no imbito do projeto Ventos de InclusSo candidato ao
Programa Cidadaos Ativ@s, financiado pelos EEA Grants e gerido pela Fundagdo
Calouste Gulbenkian, em cons6rcio com a FundagSo Bissaya Barreto.

a.

Centro de Educagiio para o Cidad6o com Deficidncia, CRL, Gooperativa
de Solidariedade Social/lPSS, pessoa coletiva nfmero 500797080, com sede
em Avenida 25 de Abril, 190, Mira Sintra, 2735'418 Cac6m, enquanto
entidade promotora;

b.

Uniao das Freguesias de Agualva e Mira Sintra, Administraqao Local, com
nimero de identificagao de pessoa coletiva 510833896 com sede em Rua
Ant6nio Nunes Sequeira no 16 B -, 2735454 Agualva enquanto entidade
parceira;

2. Estas organizag6es comprometem-se a envidar os seus melhores esforgos para
estabelecer uma cooperagSo proflcua e assumem a responsabilidade solid6ria pela
cabaf implementag6o do projeto Ventos de Inclusio, que tem por objetivo conceber e
implementar um modelo de resposfas inovador ;i necessrdade de melhorar os niveis
de pafticipaQeo dos cidadios com defici€ncia na vida quotidiana das comunidades
Iocais em que residem. A metodologia proposta, como piloto, em Mira Sintra podere
ser reproduzida noutras comunidades.

3. No Ambito do presente projeto, as a96es a desenvolver estao distribuidas

da

seguinte forma:

a. Ao Centro de EducagSo para o Gidadio com

Deficidncia, CRL cabe

enquanto promotor:
A gestao e coordenag6o do projeto; pelas relag6es com a UGP e
garantia de utilizagSo dos recursos financeiros de acordo com as regras
do Programa;
A seguinte lista de ag6es a desenvolver de acordo as componentes do
projero:
C1.1. Apoio tecnico;
ii. C1 .2. lmplementag6o das a86es formativas;
iii. C1.3. lmplementagdo das a96es formativas;
iu. C21 Constituigdo de base de dados;
v. C2.2.Constitutg6o de base de dados;
vi. C2.3.Realizag5o de visitas e apresentag6es
vii. C2.4.lmplementaeao dos Encontros;
viii. C2.5. lmplementaqao dos Encontros,
ix. C2.6. Coordenaqeo e DinamizagSo.

.

.

i.

b.

A Uniao das Freguesias de Agualva e ilira Sintra cabe enquanto parceiro:

.

A seguinte lista de ag6es a desenvolver de acordo As componentes do
projero:

i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.

t6cnicoiacompanhamento;
C2.1 . Aooio t6cnico:
C2.2. Apoio t6cnico;
C2.4. Disseminagao;
C2.5. Disseminag6o; InstalaQ6es
C2.6. Disseminagao; Instalag6es
C2.7. DisseminacSo
C 1 .3. Apoio

4. As

entidades elegiveis para financiamento declaram ainda que, conforme
estabelecido no numero 4 do Artigo '19.o do Regulamento do Programa, integram
apenas uma candidatura no presente ano de concurso.
Data'. 05107t2019

O representante legal da entidade promotora Centro de Educaqeo para o CidadSo
com Defici6ncia, CRL:
Nome do/a Representante Legal

Cargo/fungSo:

Assinatura

O representante legal da entidade parceira Uni6o das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra:
Nome do/a Representante Legal

Cargo/fungSo:

Assinatura

08t07 t2019
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Candidatura ao Programa CidadSos Ativos da Gulbenkian - Convite para parceria - Envio de
documentos
56nia Fontes <sonia.fontes@cecdmirasintra.orq >
sex 2019 07 05 1712

Para: geral@jf-agualvamirasintra.pt < geral@jf-agualvamirasintra.pt>
Cc presidente@jf-agualvamirasintra.pt <presidente@jf-agualvamirasintra.pt>; 'Salete Costa' <salete.costa@cecdmirasintra.org>
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M nuta-de-Declaraqao-de-Compromisso-de-Parceria-PT-CECD

Cara Patricia Silva,

Remeto em anexo o documento de compromisso de parcena para ser assinado e carimbado pela UniSo das Freguesias e
ainda o descritivo do projeto Ventos de Incluseo.
A Uniao das Freguesias serd um parceiro que n5o solicita financiamento, pelo qu€ tambdm nao ter6 comparticipaEeo a dar

ao projeto.
Em caso de dLivida

nio hesite em contactar atrav6s deste e-mail e ainda por via do telemovel

ne 9L2490511 para

ouaisouer esclarecimentos.

Muito Obr'gada
Com os melhores cumprimentos,
S6nia Fortes
InovagSo, Estudos e Projetos
Av. 25 de Abril. 190. Mira Sintra, 2739-418 Cacem
Tel:

+35121918 85 60 |

Fax:

+35121918 85 79

cristina-gggdc:@le!Cd&!-$!e..qJg I www.cecdmirasintra.org-

O

cecd.mirasantra

C.E.C.D. MIRA SINTRA - Centro de Educaceo para o Cidadao com oefici€ncia, CRL
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Construh o lEualdade, Respeitondo o Difercnga
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De: S6nia Fontes Imailto:sonia.fontes@cecdmirasintra.org]
Enviadar 5 de julho de 2019 16:22
Para:'9eral@jf-agualvamirasintra.pt'

Assunto: FW: Candidatura ao Programa

Cidadeos Ativos da Gulbenkian - Convite para parceria

Boa tarde.

Reencaminho pedido de parceria para candidatura ao Programa Cidadeos Ativos Gulbenkian do CECD MIRA SlNTRA.
Com os melhores cumprimentos,
Sonia Fontes
Inova9ao, Estudos e Projetot

A!.25 deAbnl, 190, Mrra Srnlra, 2/35 418 Cacem
Tel: +351 21918 85 60

|

Fax:

+35121918 85 79

.ristina.gqedr!@lc!d!dla!!!la=9Ig I www.cecdmi.atintra.org

O
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https://outlook.live.com/maiUAQMkADAWATY3ZmYAZS(XOWuyLWJkNjEtMDACLTAWCgAuAAADZq4T|maTmUq3bja634e3twABAJnKpOLjSZZO... 1/3

JI

lcelandf

Liechtenstein Aotive

Norway

citizensfund

PCA005 - Fortalecer a cultura democr6tica e a
conscrencra ctvtca
1. Designagio do Projeto (titulo do projeto)*
Designagao
Ventos de lnclusdo

2. ldentificagio do Promotor do Projeto

Designagio
Centro de Educagdo para o CidadSo
Defici€ncia de Mira Sintra

Morada (Linha I )
Avenida 25 de Abril

C6digo postal e

Cac6m
Municipio
Sintra
CAE
88102

190

Localidade

com

Acr6nimo (se aplicavel)
CECD

Morada (Linha 2)
Avenida 25 de Abril 190
Pais
Portugal

Website
http://www.cecdmirasintra.org
NIF/NIPC
500797080

Regime IVA
lsengao
Pessoa de Contacto
S6nia Fontes

Fungio

Telefone
912490511

Email
sonia.fontes@cecdmirasintra.org

Inova96o, Estudos e Projetos

ExperiEncia da ONG promotora
O C.E.C.D. Mira Sintra apoia os projetos de vida de cerca de 2.000 criangas, jovens e adultos com
deficiencia intelectual, multidefici6ncia e outras pessoas em desvantagem, promovendo os seus direitos e
melhorando a sua qualidade de vida. O C.E.C.D. Mira Sintra pretende ser uma Organizagao de referCncia,

numa sociedade inclusiva, promovendo a lgualdade, respeitando a Diferenga. E uma Cooperativa de
Solidariedade Social, sem fins lucrativos e reconhecida como Instituigao de Utilidade P[blica. Foi fundada
em 1976 por pais e tecnicos e desde o inicio que os saberes e experi€ncia de uns e outros estao
presentes na gestao da Cooperativa. Disp6e de Valencias diferentes, em espagos diferentes, com equipas
multidisciplinares que colocam em pratica apoios especializados em contextos escolar, laboral ou social.
O seu dmbito de agao estende-se prioritariamente ao Concelho de Sintra.

3. ldentificagao dos Parceiros

4. ldentificagao do Gestor do Projeto
Nome
56nia Fontes

Tipo Vinculo com o promotor no momento

candidatura
Efetivo

da

Tipo Vinculo com o promotor durante a
implementagio do projeto
Efetivo

Resumo do Curriculum Vitae
P6s-graduagao em Psicologia educacional pelo ISPA. Trabalha na 6rea das dificuldades intelectuais e
desenvolvimentais desde 2001. At6 2O13, foi t6cnica superior, coordenadora da equipa t6cnica e
formadora da Federa96o Portuguesa de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI). Nesta
organizagdo, durante 12 anos, desenvolveu e geriu projetos nacionais e europeus relacionados com as
dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, com a prestagao de servigos de apoio e com o
desenvolvimento de politicas nacionais nesta 5rea. Comegou a trabalhar no CECD Mira Sintra em 2013
como diretora executiva do Centro de Atividades Ocupacionais, gerindo o trabalho diario de uma equipe
multidisciplinar, bem como o apoio as pessoas apoiadas e suas familias. Desde 2017, comegou a
trabalhar na 6rea de Inovagao, Estudos e Projetos no CECD Mira Sintra com responsabilidades de gestSo
transversal de desenvolvimento, execugSo e avaliagao de projetos nacionais e europeus.

5. Caracterizagdo do Projeto
Ambito geogrdfico do projeto
Regional/Local

Area(s) abrangida(s)
projeto

pelo

Municipios de incidEncia do
Projeto

Area

Municipio

Area Metrooolitana de Lisboa

Sintra

Grupo-alvo Principal do Projeto
Este projeto tem como grupo-alvo dois grupos de pessoas:
.
Cidadeos com defici€ncia visual. auditiva, motora e intelectual ou multideficiencia residentes em
Mira Sintra. SerSo benefici6rios diretos do projeto as pessoas com deficiencia que estejam em situagao de
isolamento social, i.e., ausencia de participagao comunit6ria e de relacionamentos interpessoais;
.
Cidadaos que trabalham nas entidades publicas e privadas que prestam servigos na comunidade
de Mira Sintra.
Outros Grupos-alvo do Projeto
Al6m dos destinaterios diretos, o projeto ir6 beneficiar ainda outros grupos-alvo:
Familiares, cuidadores informais das pessoas com defici6ncia envolvidas;
Outros colaboradores das entidades p0blicas e privadas envolvidas;
Cidadaos residentes em Mira Sintra (com e sem deliciCncia).

.
.
.

Justificagio do Projeto (diagn6stico de necessidades e an5lise dos grupos'alvo

a abranger)

Pela ratificagio da Convengao das Nag6es Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Defici6ncia
(CNUDPD), estamos comprometidos a respeitar, proteger e garantir o exercicio pleno e equitativo dos
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiCncia. A inclusio social 6 um
dos principios basicos da ConvengSo como elemento importante para o bem-estar. Os benefici6rios da
inclusdo social n6o s6o apenas as pessoas em situagdo de isolamento social, sao todos os membros da
comunidade em sentido lato. A inclusSo social, a nivel individual, promove felicidade, auto-estima,
confianga, sa0de mental, bem-estar e capacidade de tomar decis6es. Essencialmente, a inclus6o social
melhora a vida da comunidade, pois pode permitir que cada pessoa contribua para a sociedade; combate
por isso a pobreza e o desemprego; melhora a seguranga e a proteqao contra abusos.
Existem diversas e distintas definiq6es para a inclusSo social, que 6 um conceito complexo e
multidimensional. Segundo Bates e Davis, significa "garantir que as pessoas com deficiCncia t6m acesso
pleno e equitativo irs atividades, papeis sociais e relacionamento a par dos cidadaos sem defici6ncia".
Constatamos que para construir a inclusSo social, para al6m da questSo do acesso ou acessibilidade is
atividades, tem de ser abordado o problema da criagao de oportunidades numa dupla vertente: a primeira
para que as pessoas com deficiEncia recorram aos servigos, exergam determinados papeis e cultivem
relacionamentos na comunidade e a segunda para que existam as competCncias de atendimento e de
relacionamento pessoal por parte da comunidade e colaboradores dos servigos comunitdrios. Grande
parte das pessoas que apoiamos em Mira Sintra experienciam taxas elevadas de isolamento social e as
suas redes sociais s|o compreendidas maioritariamente por familiares diretos e profissionais (70% no
Questionario L.A.R.V.l. do CECD, 2018). O desenvolvimento atual da nossa experiencia ativa em
metodologias de apoio centradas na pessoa, 6 um processo cuja meta serd sempre a do estreitamento
dos lagos com a comunidade e a utilizagao dos recursos comunitarios. Devemos preparar-nos para, com
a comunidade, associag6es e servigos de Mira Sintra, nutrir processos que sensibilizem, informem e
envolvam todos para sermos capazes de dar mais oportunidades para as pessoas com deficiCncia da
comunidade e apoi6las na descoberta e experimentagao dessas mesmas oportunidades.

Objetivos do Projeto
Pretende-se conceber e implementar um modelo de respostas inovador a necessidade de melhorar os
niveis de participagao dos cidadSos com deficiCncia na vida quotidiana das comunidades locais em que
residem. A metodologia proposta, como piloto, em Mira Sintra poder6 ser reproduzida noutras
comunidades.
Objetivos SMART:
Capacitar pelo menos 20 pessoas com deficiCncia (5 por cada tipologia: visual, auditiva, motora e
intelectual) para usufruirem dos servigos na comunidade de Mira Sintra;
Envolver 20 servigos diversificados de imbito p0blico, comercial e cultural de Mira Sintra;
Capacitar pelo menos 40 colaboradores dos servigos de Mira Sintra para se relacionarem
adequadamente, atender e prestar servigos a pessoas com deficiCncia;
Produzir um recurso t6cnico-pedag6gico de formagao para a Cidadania Inclusiva;

.
.
.
.

.

Fomentar a criagao de uma Rede de Cidadania Ativa para a Incluseo em Mira Sintra ao longo dos
18 meses do projeto.

DescrigSo do Projeto e articulagSo entre as suas Componentes
O projeto assenta na capacitagao de Formadores e Facilitadores para uma Cidadania Inclusiva e no
desenvolvimento de workshops/formagSo - Encontros de Cidadania - em Mira Sintra. As dinamicas
comunit5rias geradas com estes intervenientes ao longo dos meses do proieto irSo fomentar a criagio da
Rede de Cidadania Ativa oara a Inclusdo.
A primeira fase do projeto compreende a componente CapacitagSo (M6s'l a M6s 6):
.
Cl.1 - Preparageo de Plano de agao e ferramentas de intervengao: materiais para implementagao
da capacitag6o (formagSo de formadores; formagao de facilitadores e Encontros de Cidadania);
.
C1.2 - AcSo de Capacitagao de formadores: formagSo em Cidadania Inclusiva para colaboradores
do CECD que serao os formadores dos Encontros de Cidadania e dinamizadores da Rede de Cidadania
Ativa para a InclusSo;
.
C1.3 - Acao de CapacitaQao facilitadores: formagSo de pessoas com deflciencia que co-produzem
com os formadores, os Encontros de Cidadania e dinamizam a Rede de Cidadania Ativa para a InclusSo.
A segunda fase de projeto compreende a componente de lmplementagdo das Atividades (MBs7 a M6s
17)'

.

C2.1- Levantamento das pessoas com deficiencia (pcd): identificar as pcd visual e auditiva,
motora e intelectual residentes em Mira Sintra e caracterizar brevemente a sua situagao quanto as
oportunidades de uso dos servigos comunit6rios;
C2.2-Mapeamento dos servigos de Mira Sintra: levantamento de todos os servigos abertos ao
priblico em Mira Sintra (pf blico, comerciais ou culturais),
C2.3 - Contactos individuais para a apresentag6o do projeto: apresentagSo do projeto a 50 pcd;
C2.4 - Contactos individuais para a apresentagao do projeto: apresentageo do projeto a 40
servigos;
C2.5 - Sessdes de SensibilizagSo: Dois encontros para incentivar a participagao de colaboradores
dos servigos;
C2.6 - Encontros de Cidadania: 8 sess6es de formagao para a cidadania inclusiva, sendo 4
dirigidas a pcd para usarem os servigos e outras 4 sess6es de formagSo vocacionados para
colaboradores dos servigos para se relacionarem, atenderem e prestarem adequadamente servigos a pcd;
C2.7 - Prdticas da Rede de Cidadania Ativa para a InclusSo: rede de contactos, apoio mftuo e de
informagSo sobre o planeamento, preparagao e realizag6o de oportunidades prdticas de inclusSo. Registo
sistem6tico das oportunidades de indusao realizadas.
A terceira componente deste projeto (C3) 6 a Gestdo do projeto (M6sl a M6s 18) com as atividades de
coordenageo; comunicagao e avaliageo.

.
.
.
.
.
.

Metodologia proposta para a implementagio do projeto
A metodologia proposta assenta em:
1. Adogao de um conceito de cidadania inclusiva com duas vertentes cuja convergOncia e
complementaridade sao indispenseveis para que a indusao acontega: a da "procura", ou seja, o esforgo, a
vontade e as competCncias dos cidadios com defici6ncia que procuram responder com sucesso ds
condig6es de vida que a comunidade lhes proporciona e a da "oferta", ou seja, o esforgo, a vontade e as
competCncias dos cidad6os que procuram que a comunidade em que vivem (espagos, infraestruturas,
servrgos, relacionamento social) seja uma comunidade para todos;
2. Opq6o por incidir, simultdnea e articuladamente, sobre as duas vertentes do problema: sobre o acesso
e a utilizagao pelos cidadSos com deflciCncia dos servigos existentes na comunidade e sobre as
capacidades de atendimento e de relacionamento pessoal dos cidadSos que prestam esses servigos;
3. Opgao por um ambito de intervengao em quatro tipologias de deficiencia: motora, visual, auditiva e
intelectual. Nao obstante, o modelo a construir ser6 extensivel a outras pessoas com necessidades para a
sua inclusSo social d semelhanga das pcd, decorrentes tambem de limitag6es motoras, visuais, auditivas
ou intelectuais (tais como: senaores, com sequelas de acidentes ou de doengas);
4. Opgao por intervir em trCs vertentes indispenseveis para uma real modificagSo dos comportamentos de

cidadania inclusiva. A vertente central 6 a capacitagao, mediante a realizaeao de agSes de formageo. No
entanto a experiCncia mostra que 6 indispens6vel intervir a montante, atraves da sensibilizagSo que
promova a consciencializagao da necessidade e a adesao das pessoas, e intervir tambem a jusante,
promovendo situaq6es concretas de pr6ticas inclusivas e dinAmicas comunitSrias;
5. Op96o por neo aceitar que as pcd s5o "benefici6rias" das intervengoes. Serao coprodutoras,
correspons6veis, pela solugSo do problema: intervindo como facilitadoras (nos processos de motivagSo e
de capacitageo) e como volunterias, participando nas dindmicas da Rede de Cidadania Ativa para a
lnclusdo;
6. Opgdo por integrar e articular no mesmo modelo duas componentes complementares: a componente de
trabalho profissional (formadores, facilitadores, coordenador do projeto) e a componente de voluntariado
comunit6rio (de pessoas com e sem deficiencia) que participarao sobretudo nas din6micas da Rede de
Cidadania Ativa para a Inclus6o (praticas inclusivas), mas que colaborarao tambem nas atividades de
sensibilizagdo/motivaQao dos seus pares

ldentificagSo dos principais produtos resultantes do projeto (quando aplic5vel)
Este projeto ir6 sobretudo ocupar-se da criagao de relag6es de atengSo, cuidado comunitSrio e de
compromisso volunt5rio enlre cidadaos e servigos de Mira Sintra para com as pessoas com defici€ncia
que estejam em situagSo de isolamento ou vulnerabilidade social. Deste enquadramento, podemos referir
os seguintes produtos dai resultantes:
Manual "Ventos de Inclusio";
Referenciais de formagao de Formadores para a Cidadania Inclusiva,
Referenciais de formagao de Facilitadores para a Cidadania Inclusiva;
Referenciais de formagSo dos Encontros de Cidadania.

.
.
.
.

Sumario executivo da candidatura, em ingl€s (resumo da justificagao, objetivos e descrigio do
projeto)
Most of the people we support in Mira Sintra, even though it is a community with a long history of
community dynamics, experience social isolation and their social networks are just professional and close
relatives. We will design and implement an innovative model of responses to the need to improve the
participation of citizens with disabilities in their community's life. Over the 18 months of this project lifetime,
we aim to empower at least 20 people with disabilities (5 per type: visual, auditory, motor and intellectual)
to enjoy services in Mira Sintra community; to involve 20 diversified services of public, commercial and
cultural scope of Mira Sintra; train at least 40 employees of Mira Sintra services in order to properly relate
and provide services to persons with disabilities; produce a technical-pedagogical training resource for
lnclusive Citizenshio: create and helpto sustain an Network of Active Citizenship for Inclusion in Mira
Sintra.

Descrigio do papel do{s) parceiro(s) no projeto
O promotor do projeto ser5 responsavel pela gestSo e coordenagao do projeto, pelas relagdes com a UGP
e garantia de utilizagao dos recursos financeiros de acordo com as regras do Programa. Os parceiros
UniSo de Freguesias de Agualva e Mira Sintra e AssociagSo Empresarial de Sintra, sao entidades que
assumem o compromisso de aprofundar a solidariedade e dar apoio especifico na nossa freguesia, pelo
que terao como contributo o apoio t6cnico, acompanhamento, disponibilizagao de instalag6es,
disseminagao e avaliagdo das atividades no plano de trabalho que for consensualizado na parceria. Ao
longo do projeto estaremos em articulagSo com todas as entidades da freguesia que possam apoiar o
incremento dos niveis de participa96o dos cidad6os com deflci6ncia na vida quotidiana da comunidade.

Razoabilidade econ6mica do projeto
A candidatura ao projeto "Ventos de InclusSo" distribui os seus custos pelas componentes de recursos
humanos, aquisigeo de servigos, consumlveis e outros fornecimentos e amortizagao de equipamentos.
Estao afectos a concretizageo do projeto um coordenador e formadores, que sao recursos humanos do
Promotor, e facilitadores e um consultor que atuam como prestadores de servigos. Os custos de cada um
destes elementos obedecem es regras de elegibilidade das despesas do Programa e sao proporcionais a

natureza, dimensao e complexidade do projeto e estritamente necesserios para a sua implementageo.
Sendo a intervengao focada no bairro de instalagdo da Sede do Promotor, nao se entendeu como
necess6rias imputar despesas de deslocagao dada a pouca distancia a percorrer em cada deslocagSo.
Serao afectos a 1o0o/o ao projeto os custos de realizagSo e impressao de flyers de apresentageo do
projeto e materiais formativos. A amortizagao de equipamentos diz respeito ao tempo de utilizagSo de
tablets (cerca de 18 meses) que viabilize a recolha em itinerancia de dados acerca das pessoas com
deficiencia visual e auditiva, motora e intelectual residentes em Mira Sintra e tratamento de informag6o
que caracterize brevemente a sua situagao quanto as oportunidades de uso dos servigos comunit6rios.
Servir6 tamb6m para realizar o levantamento de todos os servigos abertos ao piblico em Mira Sintra
(priblico, comerciais ou culturais); realizar contactos individuais e demais sess6es e Encontros.

Sustentabilidade do projeto
Os referenciais de formagSo poderao ser usados ap6s o t6rmino do projeto, dado que o promotor 6
entidade formadora certificada. Mais pessoas da comunidade de Mira Sintra e freguesias limitrofes
poderao ser formadas. A dinamica criada em Mira Sintra podera ser reproduzida em outras freguesias
com o apoio das autarquias locais. A Rede de Cidadania Ativa para a Inclusao ser6 suportada por uma
plataforma de acesso gratuito - ex. Facebook - o que possibilitar6 assegurar a sustentabilidade da
mesma, dada a baixa exig€ncia econ6mica que implica. Potenciam-se as oportunidades de induseo na
comunidade a partir de relag6es de atenqao e cuidado comunit6rio estabelecidas durante o projeto pelo
compromisso volunt6rio dos residentes de Mira Sintra, o que torna sustentavel a sua continuidade ap6s o
t6rmino do projeto. A identificag6o de obst5culos a acessibilidade fisica no acesso aos serviqos, feita ao
fongo do proieto, potencia a rcalizageo de melhorias das suas condig6es de acessibilidade.

Plano de comunicagao associado ao projeto
Os obletivos da comunicagao consistem em a) facilitar a comunicaQao interna entre parceiros, b)aumentar
a notoriedade do projeto, b) difundir as suas mensagens-chave junto do publico -alvo; c) disseminar as
atividades junto da sociedade civil. A mensagem ser6 passada em termos de comunicagao interna e
externa cuja ideia principal ser5 a de construir uma rede de cidadania aliva para a inclusSo em Mira
Sintra.
A comunicag6o sere implementada atraves dos seguintes canais:
.
Primeiro, plataforma de trabalho colaborativa (Google Drive) para partilha de material de
divulgageo, cronograma, bases de dados, referenciais e instrumentos de monitorizagSo das atividades;
.
Segundo, um folheto que sere o material de divulgag6o eleito para o projeto dado ser o mais
acessivel na comunidade em oue nos inserimos.
.
Terceiro, redes sociais (Facebook), com o objetivo de aumentar o alcance do projeto ao realizar a
disseminagdo da implementagSo dos Encontros de Cidadania previstos e facilitar a comunicagio na Rede
de Cidadania Ativa para a InclusSo:
.
Quarto, reuni6es de contacto pessoal pelo que serd desenvolvido um guiao de entrevista para
recolha de informag6es junto das pessoas e servigos locais que se ir6 envolver.
Haver6 monitorizagSo do impacto em alcance (nfmero de pessoas) e em feedback (mensagens
recebidas)

Mecanismos propostos para monitorizagao e avaliacao do Projeto
O promotor do projeto CECD MIRA SINTRA, por via do coordenador, vai liderar a gestao e
impfemenbgeo do projeto. O coordenador de proieto estd encarregue de lazer a organizagao,
coordenaqao, monitorizagdo, controle e comunicag6es necess6rias para o desenvolvimento do projeto.
Vai ainda garantir o funcionamento administrativo, defini96o da estrat6gia de manuseamento e
armazenagem de dados e execug6o financeira adequados. O Promotor formata a plataforma de gestao
colaborativa do projeto para partilha e trabalho colaborativo sobre o material de divulgagSo, cronograma,
bases de dados, referenciais e instrumentos de monitorizageo das atividades. Mensalmente, o
coordenador e sua equipa farao a gestSo da qualidade das atividades e produtos planeados atendendo a
crit6rios tais como: cumprimento de prazos e padr6es ou formatos definidos e ainda a aferigdo dos
indicadores de execugao. O coordenador, a sua equipa e um representante de cada parceiro financiado

re0nem regularmente para fazer a o ponto de situagao da implementageo das atividades e assegurar a
gestao dos riscos procurando antecipar ou responder a potenciais problemas e identificar aQdes
corretivas, em caso de problemas, visando a conclusao atempada de cada uma das componentes do
plano de trabalho. A comunicagdo interna ser5 feita principalmente por e.mail, reuni6es presenciais e via a
plataforma colaborativa. A gestao da satisfagao das partes interessadas na forma de um questionario de
satisfagao realizados a cada semestre.

Articulaeao (sinergia) com outras atividades do promotor e parceiros, designadamente projetos
com fi nanciamento priblico
Fruto da nossa experiCncia neste campo; das pesquisas e modelos atuais de defici€ncia, apoio e
qualidade de vida e a exigEncia que marca os direitos das pessoas com defici6ncia, buscamos um modelo
de interveng6o centrado na pessoa e no contexto natural (casa, familia, comunidade); desenvolvido em
co-produgdo entre individuos, familias e proflssionais; baseado numa base s6lida de conhecimento
cientiflco e evidencias sobre o funcionamento humano, o seu bem-estar e comprometido com os direitos
de todas as pessoas. Desde 2013, temos vindo a realizar a apropriagSo das metodologias e instrumentos
da Abordagem Centrada na Pessoa. Este projeto permite-nos aplicar, como um todo, o instrumento de
avaliagio da Inclusao Social (COESIS, 2018), que faz uma an6lise qualitativa do nosso progresso face d
inclusio social das oessoas com defici6ncia e desenvolver atividades pela inclusio com a UFAMS e
AESINTRA que assumem o compromisso de aprofundar a solidariedade e dar apoio especifico na
freguesia.

6. Gontributo do projeto para os objetivos do Programa

Cidadios Ativ@s
6.1 Enquadramento do projeto no eixo de atuagao do Programa
O projeto "Ventos de Inclus6o" ira reforgar a capacidade de interveng6o para a inclusao social do promotor
capacitando/sensibilizando cidadaos na comunidade de Mira Sintra, dotando-os de ferramentas que
promovam a cidadania ativa e o fortalecimento do sentido de comunidade inclusiva. Dados de 2018 do
questiondrio de Levantamento de Necessidades de Apoio Residencial e Vida Independente (L.A.R.V.l.),
feito pelo CECD MIRA SINTRA a 103 familias, apontam para taxas de 70% das pessoas com deflciCncia
em isolamento social ou em convivio restrito d familia. Projetamos intervir sobre o problema da criagSo de
oportunidades para a inclusao social das pessoas com defici€ncia numa dupla vertente. A primeira para
que recorram aos serviqos, exergam determinados papeis e cultivem relacionamentos na comunidade e a
segunda para que existam as compet6ncias de atendimento e de relacionamento pessoal por parte da
comunidade e colaboradores dos servigos comunit6rios. Estas duas vertentes - a de dindmica social e a
de capacidade tecnica - serSo articuladas no Projeto XXXX para a criagao, sustentaqao e
desenvolvimento de um ambiente de cidadania inclusiva na vida quotidiana de Mira Sintra. Os seus
objetivos estao enquadrados no Eixo 1 do Programa Cidadeos Ativos e favorecem os seus objetivos deste
dado que estaremos a atuar para melhorar a participagao de cidadaos em atividades clvicas em Mira
Sintra que terSo efeitos que compreendem realiza96es - Encontros de Sensibilizagdo, Encontros de
as quais surtireo resultados no aumento do
Cidadania e a Rede de Cidadania Ativa para a InclusSo
r6cio de cidadSos de Mira Sintra que demonstra vontade e compromisso volunt5rio para planear, preparar
e realizar oportunidades praticas de inclusao. Esta intervengao ao estar enraizada na comunidade
produzi16 mudanqas a longo prazo nas preocupag6es civicas desta populaQao.

-,

6.2 Areas de Atuagio e Indicadores
Participageo de cidadaos em atividades civicas
Sim

Educageo para a cidadania

N5o

Monitorizacao e acompanhamento das politicas pf blicas
Neo

Indicadores da 6rea de atuagSo "Participagio de cidadios em
atividades civicas"
Indicadores de Realizagio
Tomei
Indicador de Realizagio
Quantidade Indicador de Resultado
Associado
Conhecimento
10 Percentagem do grupo-alvo
Nrjmero de iniciativas civicas
Sim
que demonstra
implementadas, excluindo campanhas
preocupa96es civicas
Nrimero de volunterios

recrutados Sim

lndicadores de Resultado
Indicador de Resultado
Tomei

6

Percentagem do grupo-alvo
que demonstra
preocupa96es civicas

Quantidade

Conhecimento

que

Percentagem do grupo-alvo
demonstra preocupag6es civicas

Sim

AtengSo: Devere quantificar os Indicadores de Resultado identificados no atributo "lndicador de Resultado
Associado" da tabela anterior

Indicadores da 6rea de atuagio "EducagSo para a cidadania"
Indicadores de Realizagio
Indicador de
Tomei
Quantidad Indicadof de Resultado Associado
Realizagio
Conhecimento
e
Sim

Indicadores de Resultado
Indicador de Resultado Tomei
Quantidad
Conhecimento
e
AtenQao: Deverd quantificar os Indicadores de Resultado identificados no atributo "lndicador de Resultado

Associado" da tabela anterior

Indicadores da 6rea de atuagio "Monitorizagio e
acompanhamento das politicas p{blicas"
Indicadores de Realizagio
Tomei
Indicador de Realizagio
Quantidad Indicador de Resultado
Conhecimento
e

Associado

lndicadores de Resultado
lndicador de Resultado

Tomei
Conhecimento

Quantidade

Atenqao: Deverd quantificar os Indicadores de Resultado identificados no atributo "lndicador de Resultado
Associado" da tabela anterior

Outros resultados a alcangar pelo projeto (quando aplicivel)
lndicador

Quantidad
e

6.3 Gomponente de Gapacitagio
A entidade Promotora disp6e de um diagn6stico de necessidades organizacionais e respetivo
plano de agio?
Sim

Descrigao da componente de capacitagao e da sua relevincia para o projeto/ONG
O CECD Mira Sintra disp6e de um diagn6stico de necessidades organizacionais por via da aplicagao em
contfnuo do seu sistema de gesteo da qualidade no referencial EQUASS - European Quality Assurance
for Social Services para a certiflcagao de acordo com o EQUASS Excellence e de outros documentos
estruturantes da sua estrat6gia de ag5o. Partindo do diagn6stico de necessidades que jd possuimos, a
componente de capacitagao no projeto permitir5 o planeamento e preparagao de um plano de acgao para
desenvolvimento da nossa organizagSo no estreitamento dos lagos com a comunidade e a utilizagSo dos
recursos comuniterios que permita melhorar os niveis de participagao dos cidadaos com deficiencia na
vida quotidiana da comunidade de Mira Sintra. Este projeto permite.nos aplicar, como um todo, o
instrumento de avaliagdo da InclusSo Social (COESIS, 20'18), que faz uma an6lise qualitativa do nosso
progresso face d inclusSo social das pessoas com deficiBncia e capacitar com formaqao especifica para a
Cidadania Inclusiva um conjunto de colaboradores do CECD que serdo os formadores dos Encontros de
Cidadania e dinamizadores da Rede de Cidadania Ativa para a InclusSo. Faremos ainda no ambito desta
componente, a formag6o de pessoas com defici6ncia que co-produzem com os formadores os encontros
do projeto.

Assinale no quadro abaixo para que indicadores contribui a
componente de capacitagdo do projeto candidato, quantificando
as metas que prevC atingir:

Indicadores de Realizagio
Indicador de RealizagSo

Tomei Conhecimento

Quantidade

N0mero de profissionais formados no projeto

5tm

10

N0mero de ONG a realizar um diagn6stico das Sim
suas necessidades organizacionais e a
preparar planos de agSo no ambito do projeto

1

lndicadores de Resultado
lndicador de Resultado

Tomei Conhecimento

Quantidade

N0mero de iniciativas implementadas atrav6s Sim
de parcerias entre ONG ou com entidades
p[blicas ou privadas

7. Cronograma
Data Inicio Projeto
olto'U2020

Data Fim Projeto
30t0612021

8. Orgamento

Orgamento do projeto por componentes
Componente

Atividades da Componente

lmplementagSo

C2.1; C2.1; Q2.3; C2.4; C2.5 e C2.6

Gesteo do Projeto

GestSo do Proieto

21 700,00 €
3 300,00

€

Subtotal apoievel:
25 000,00 €
Subtotal Apoi6vel
25 000,00 €
Componente Capacitagao
5 000,00 €
Total Apoiivel
30 000,00 €

Orgamento do projeto por tipos de custos apoiiveis (sem
Componente de Capacitagio)
Total

Tipo Custo
Recursos humanos

I

638,00 €

Aquisigao de servigos a terceiros

I

712,00 €
750,00 €

Amortizagdo de equipamentos

2 600,00

Consumlveis e outros fornecimentos

€

Subtotal apoiSvel:
21 700.00 €

Orgamento do projeto por tipos de custos apoieveis
(Componente de Capacitagdo)
Tipo Custo

Total

€

Componente Capacitagao - Recursos humanos

2 056,00

Componente Capacitageo - Aquisigao de servigos a terceiros

2892,50€
Componente
Capacitagio: 4 948,50
€

Financiamento
Total Apoi6vel
30 000,00 €
Taxa de Comparticipagao (%)
90

Receitas previstas do projeto
0,00 €

Gomparticipagio c/Receitas
27 000,00 €
Taxa de Comparticipagio Efetiva (%)
90

Comparticipagio EEA Grants

27 000,00 €

Fundos Pr6prios
3 000,00 €
Voluntariado
0,00 €
Total ApoiSvel
30 000,00 €

Repartigio indicativa do custo total por entadades
llontante Promotor
3 000,00 €

Promotor
(Centro de Educaqao para o Cidadio com
Defici6ncia de Mira Sintra)

TOTAL
3 000,00 €

Antes de submeter a candidatura:
Li e compreendi o regulamento e o manual do Programa Cidadaos Ativ@s.
Sim

Declaro que a Entidade Promotora tem contabilidade organizada ou equivalente.
Sim

Declaro que a Entidade Promotora e as entidades Parceiras t6m a sua situagio tributaria
regularizada perante a Autoridade Tribut6ria e Aduaneira.
Sim

Declaro que a Entidade Promotora e as entidades Parceiras tem a sua situagio contributiva
regularizada perante a Seguranga Social.
Sim

Declaro que as informag6es acima prestadas sao verdadeiras.
Sim

Enquanto representante do promotor, aceito o tratamento dos meus dados necess6rios i
candidatura, gest€io e atribuigSo de subsidios no imbito do Programa Cidadios Ativ@s, pela FCG
e pela FBB, entidades respons6veis pelo tratamento, nos termos melhor descritos no Regulamento
do Programa. Fui informado que poderei retirar o meu consentimento a qualquer altura, sem
prejuizo dos tratamentos anteriormente efetuados com base no consentimento previamente dado.

