Programa de Ação
PeR 2020

Eixo Estratégico 1
ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA MISSÂO DA PeR: Inclusão

OBJETIVOS OPERACIONAIS

PÚBLICO ALVO

Famílias de pessoas com
deficiência

Iniciativa
Número

Responsável

1

DN PeR

2

Núcleos PeR

3

DN PeR + Núcleo Margem Sul

4

Direcção Nacional PeR + Núcleo
Margem Sul e Mangualde

Recursos Necessários

Elemento da DN + 2 voluntários + PPA

AÇÕES/ATIVIDADES A IMPLEMENTAR

Responder a pedidos de ajuda de familias e PcD recebidos através dos canais
de comunicação da PeR.

Facilitador ; Espaço para pais e crianças
disponível no horário adequado; voluntarios;
material para divulgação (Site, Facebook)

Divulgar e organizar Oficinas de Pais

Facilitador + voluntários

“Vamos Conversar” – encontros temáticos e de socialização entre famílias

DURAÇÃO
CALENDARIZAÇÃO

Frequencia de MONITORIZAÇÃO + INDICADORES DE EXECUÇÃO
E DE RESULTADOS

# de pedidos e # de respostas = minimo de 50/ ano. Inquérito de
satisfação
Janeiro- Dezembro 2020

# de GAEs/CORs/Número de pais envolvidos em cada grupo; 1 GAE
Margem Sul, Grândola, Evóra, Portalegre, Mangualde e Beira Dão e 2
GAEs em Lisboa; 1 COR Lisboa e Mangualde e Beira Dão Nos restantes
1º, 2º e 4º trimestre de 2020
núcleos tentar a realização da edição de um GAE em 2020

1º, 2º e 4º trimestre de 2020

Facilitador + voluntários

Redes de Pais para a empregabilidade através da criação e implementação de
grupos de pais com jovens maiores de 16 anos com o objectivo de capacitar as 1º, 2º e 4º trimestre de 2020
familias para a autonomia e empregabilidade dos jovens

Um formador + sala para realização das
sessões; Site, Facebook; entidades parceiras

Organização e dinamização de sessões sobre diversos temas de interesse, por
forma a proporcionar a partilha de experiências entre técnicos de diferentes
setores e às familias: Sessões para famílias sobre temáticas especificas (eg.
Sexualidade na deficiência, Maior acompanhado, Prestação Social da
Inclusão,gestão e mediação de conflitos, políticas sociais para pessoas com
deficiência, parentalidade positiva, preparar para o envelhecimento, etc.)

Grupo de 20 pais envolvidos
Encontros para 10 a 15 famílias

# de sessões, # de pessoas que participaram com os respetivos contatos

Informação, apoio à capacitação de
famílias de Pessosas com
Deficiência/Incapacidade

5

Direcção Nacional PeR + Núcleos

6

Direcção Nacional PeR

1º, 2º e 4º trimestre de 2020

# de pedidos e apoios juridicos relizados

7

DN PeR; Um elemento da
coordenação do núcleo de
Lisboa e da Margem Sul

Pais de crianças e jovens
com deficiência

Parceria para apoio juridico a famílias com
divulgação no site, Facebook
Pais/Mães da PeR
2 Técnicas dos Hospitais
2 Psicólogas
Protocolo com os Hospitaais Beatriz Ângelo
(Loures) e Hospital Nª Sra do Rosário (Barreiro) 1
Sala disponível no horário adequado
1 Sala disponível para os filhos
Coordenação do Núcleo; Equipa de trabalho
designada pela CMM

Pessoas com deficiência
Pais de crianças e jovens e
adultos com deficiência,
técnicos
Consolidar a Rede de parceiros e
sensibilizar a comunidade para a
Inclusão

Janeiro- Dezembro 2020
# de encontros em que participamos
# de pessoas presentes (incluindo os seus contatos): 40 pais envolvidos

"Conversas entre pais" para Apoiar e capacitar Famílias que tiveram
diagnóstico recente de algum tipo de patologia em dois Hospitais da Região
de Lisboa com 4 Reuniões mensais para partilha de experiências e apoio na
notícia

Janeiro- Dezembro 2020

Colaborar com a autarquia (CMM) no levantamento da população com
deficiência na comunidade e das suas necessidades: 1)Elaboração do
questionário para o levantamento dos dados nos termos dowashington Group
Janeiro- Maio 2020
(UN). Realizado em 2019 ;2) Analise dos dados recolhidos pela CMM;3)
Organização de uma base de dados acerca da realidade local relativa à
população com deficiência, assim como o levantamento das suas
necessidades.

8

Câmara Municipal de Mangualde
(CMM) em parceria com o Núcleo
PeR de Mangualde

9

Núcleo Lisboa

Elemento(s) dos Núcleos de Lisboa,

Presença no centro de Medicina de Alcoitão / ESSA a divulgar a PeR

Janeiro- Dezembro 2020

10

Núcleos PeR

Elemento(s) dos Núcleos; entidades parceiras
organizadoras dos eventos/iniciativas

Promoção de atividades/convívios inclusivos com a participação em
diferentes eventos locais onde os nucleos estão inseridos.

Janeiro- Dezembro 2020

Questionário pronto; Acesso, recolha e análise dos dados presentes nos
questionários # de questionários/respostas obtidas

# de contactos realizados

Comunidade Local
11

Promover a inclusão de pessoas com
deficiência/incapacidade em
Famílias, pessoas com
diferentes projetos ligados à
deficiência, técnicos,
empregabilidade, programas na
professores
comunidade, atividades lúdicas e
artísticas

Informar as famílias sobre os seus direitos, legislação em vigor e outros
assuntos relevantes na área da deficiência;

12

DN PeR

Núcleo Grândola

Lançamento de novos livros da Coleção Meninos Especiais (sendo que uma
das temáticas será sobre a Espinha Bífida através do apoio do núcleo de
Grândola).
Continuação da sensibilização e
divulgação desta coleção em diferentes eventos e acontecimentos locais
Escritores + Ilustradores; Gestor do projecto, site, (através dos núcleos) e nacionais (DN PeR)
facebook
Capacitar famílias e pessoas com deficiência para a boa gestão financeira
pessoal e familiar (pelo menos 10 pessoas) tendo por base uma Formação
1 formador
sobre Educação/literacia Financeira ajustada às pessoas com DID
1 cartaz
Divulgação da sessão
1 sala
Folha de presenças
Ficha de avaliação

# de encontros em que participamos
# de pessoas presentes (incluindo os seus contatos)
# de participantes nas ações realizadas
Avaliação das ações (pelo menos 50% de respostas de satisfeito)

2º Semestre 2020

# de participantes
Avaliação da ação (pelo menos 50% de respostas de satisfeito)
2º Semestre 2020

Eixo Estratégico 1
ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA MISSÂO DA PeR: Inclusão

OBJETIVOS OPERACIONAIS

PÚBLICO ALVO

Iniciativa
Número

Responsável

Comunidade em geral,
Autarquias, Agrupamentos
de Escolas, Famílias, etc.
Núcleo de Lisboa

Recursos Necessários

Elemento(s) do núcleo Lisboa; Núcleo Executivo
da Rede Social Lisboa; entidades parceiras do
Grupo Trabalho da Deficiência; cartazes de
divulgação; fichas inscrição; pastas com
materiais;
coffee break

AÇÕES/ATIVIDADES A IMPLEMENTAR

Assegurar o desenvolvimento do Plano Atividades do Grupo Trabalho
Deficiência –Rede Social Lisboa através de: 1)Realização de 2 Workshops
“Sensibilização para a Participação, Autonomia e Vida Activa da Pessoa com
Deficiência”;2)Conclusão do desenho de Projecto de inclusão de jovens com
PIT na comunidade; ;3)Realização de acções de capacitação para assistentes
operacionais sobre inclusão;4) Acção de sensibilização “Praia- Campo” com
todas as Juntas de Freguesia da cidade de Lisboa

DURAÇÃO
CALENDARIZAÇÃO

Frequencia de MONITORIZAÇÃO + INDICADORES DE
EXECUÇÃO E DE RESULTADOS

Janeiro- Dezembro 2020

listas de presenças com os contatos; # de ações de divulgação; #
de Assistentes Operacionais abrangidos; # de Juntas Freguesia
envolvidas

1
Informação, apoio à capacitação de
famílias de Pessosas com
Deficiência/Incapacidade
Núcleo de Lisboa
Comunidade em geral,
Autarquias, Agrupamentos
de Escolas, Famílias, etc.

Elemento(s) Núcleo PeR de Lisboa; elementos do Assegurar o desenvolvimento do Plano Atividades do Grupo Trabalho da
Projecto Sintra Inclui
Educação-Comissão Social Freguesia de Belém através de Apresentação do
Projecto Sintra Inclui ao grupo da Educação da Comissão Social de Freguesia
de Belém com enfoque no P.I.T.

Técnicos e professores

Professores

1 formador
1 cartaz
1 sala
1 folha de presenças
Ficha de avaliação
4
divulgador(es) do projeto
1 Sala disponível no horário adequado
Direção Nacional PeR + Elemento Roll up; Flyers; Livros para venda
(s) da coordenação de todos os
núcleos

Capacitar 12 Técnicos (nº mínimo imposto pela FORMEM)
Formação em Escala Pessoal de Resultados – instrumento para avaliação do
impacto da intervenção
Divulgar formação e angariar formandos (Núcleo de Grândola)
Promover encontros nas escolas, através da partilha de boas práticas e
exemplos de sucesso
Promover encontros, com a realização de palestras na área da qualidade de
vida das famílias e da pessoa com deficiência
Promoção de ações de formação dirigidas aos diversos intervenientes na
comunidade (famílias, escolas, docentes, técnicos, empresas…)

1 formador
1 cartaz
1 sala
1 folha de presenças
Ficha de avaliação

No âmbito do projecto Sintra Inlcui realização de formações com 25h com o
objectivo de capacitar os professores para um melhor acompanhamento e
orientação para a vida adulta: Oficina de Formação Transição para a Vida
Adulta. Formação creditada com os respectivos créditos.

Formadores, Apoio CMF e agrupamentos de
escolas

Consolidação do projecto: Projeto Semente – formar para criar e incluir”
com o objectivo de capacitar os assistentes operacionais dos agrupamentos.

Até Junho 2020

7

Núcleo de Grândola + Direção
Nacional PeR

Consolidar a Rede de parceiros e
sensibilizar a comunidade para a
Inclusão

(1) Elaboração e preparação do projecto para candidatura ao Portugal
2020 "Cultura para Todos’’: Eliminar barreiras à comunicação através da
capacitação de 25 agentes da comunidade em Formação Língua Gestual
(Núcleo de Grândola). A sua implementação esta sujeita a aprovação da
candidatura e posterior entrega dos respectivos fundos ; (2) Participação
de Pais na formação ao atendimento ( Ex: Balção da Inclusão nas formações
do INR, empresas com atendimento ao público)

Relatórios
Inquéritos
Fotografias
Noticias – Media concelho e distrito
Noticias- redes sociais
Caderno nº 2 do Projeto
3 Encontros gerais para AO
2 Encontros formativos para Famílias, Profissionais e AO afetos ao
projeto
# participantes
Avaliação da ação (pelo menos 50% de respostas de satisfeito)

Janeiro- Dezembro 2020

8
Organizador(es) e divulgador(es) do projeto
Facilitador(es) ou orientador (es)
1 Sala disponível no horário adequado

Comunidade em geral,
Autarquias, Empresas
,Agrupamentos de Escolas,
Inst Ensino Profissional, etc.

# participantes
Avaliação da ação (pelo menos 50% de respostas de satisfeito)
Janeiro-Julho 2020

6

1 formador , 1 cartaz , 1 sala

Professores, Técnicos,
Auxiliares , Funcionários de
atendimento ao público

Janeiro- Dezembro 2020

# participantes
Avaliação da ação (pelo menos 50% de respostas de satisfeito)
# de encontros em que participamos
# de pessoas presentes (incluindo os seus contatos)

5

Núcleo do Fundão

Assistentes Operacionais das
Escolas

# participantes
Avaliação da ação (pelo menos 50% de respostas de satisfeito)

3

Núcleo de Sintra
Informação, apoio e capacitação de
profissionais a intervir na àrea da
deficiência

Janeiro-Dezembro 2020

Realização de um piloto do Projeto Envolver- Capacitação de Cuidadores
formais e informais em contexto hospitalar.

Núcleo do Fundão

Núcleo Grândola

Técnicos e professores

Listas de presenças com os contatos;

2
Elemento(s) Núcleo Fundão

Familias e Profissionais que
apoiam as PcD em contexto
Hospitalar

1º e 2º trimestre 2020

Direção Nacional PeR + Núcleos

Sensibilização às entidades que permitam a empregabilidade inclusiva
através de: Promoção de encontros em juntas de freguesia, camaras
municipais, empresas e entidades, através da partilha de boas práticas e
exemplos de sucesso.
Realização de palestras/encontros de reflexão na área da qualidade de vida
das famílias e da pessoa com deficiência

Janeiro- Dezembro 2020

# de encontros em que participamos
Número de pessoas presentes e seus contatos

9
DN PeR + Núcleos
Direção Nacional PeR + Núcleos

Comunidade Local

10

Comunidade Local

11

Núcleo de Aveiro

Promover a angariação/capacitação de voluntários bem como a admissão
de voluntários provenientes de entidades com as quais os Núcleos tem
parcerias; Formação aos voluntários.
divulgador(es) do projeto; Flyers, cartazes, Site e Sensibilização da comunidade para os direitos de igualdade de
Facebook
oportunidades e não discriminação das pessoas com defiência/incapacidade
através da realizaçao do concerto solidário: Deixa cair o D pela Inclusão

Janeiro- Dezembro 2020

mar-20

# voluntários envolvidos nas atividades dos diferentes Núcleos

# participantes
# de pessoas que assistiram ao espetáculo; # Notícias em Orgãos
de Comunicação Social

Eixo Estratégico 1
ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA MISSÂO DA PeR: Inclusão

OBJETIVOS OPERACIONAIS

PÚBLICO ALVO

Iniciativa
Número

1

Responsável

Recursos Necessários

Elemento(s) dos Núcleos de: Lisboa, Mangualde e
Aveiro e Braga; Professores/dinamizadores dos
WS; 1 cartaz; Fichas de inscrição; Voluntários
Psicólogos; Coordenadora de projeto e Técnicos

2

Direção Nacional PeR+ Núcleos

3

Núcleo Grândola

4

Núcleo Grândola

Jovens e adultos com
deficiência

5

Núcleo de Mangualde

DURAÇÃO
CALENDARIZAÇÃO

1)Elaboração e implementação de projectos de colónias de férias inclusivas,
férias desportivas das autarquias e ATL das juntas de freguesia, assegurando o
devido financiamento para a implementação dos mesmos;2) Promover a
inclusão de 20 crianças e jovens com deficiência em programas de férias
inclusivas através de: Construção projeto Férias Inclusivas ( Grândola)

Núcleos PeR ( Lisboa, Aveiro,
Mangualde e Grândola e Braga)

Crianças e Jovens com
deficiência

Promover a inclusão de pessoas com
deficiência/incapacidade em diferentes Crianças e jovens com e sem
projetos ligados à empregabilidade, deficiência
programas na comunidade, atividades
lúdicas e artísticas
Pessoas com deficiência
sinalizadas no Núcleo

AÇÕES/ATIVIDADES A IMPLEMENTAR

1 professor para preparar o espetáculo
1 coordenador
1 cartaz
Transporte
Adereços e Figurinos

1 técnico
Acordos de Apoio
Elementos da coordenação núcleo PeR
Representantes das entidades promotoras das
atividades;

Pessoas com deficiência

Frequencia de MONITORIZAÇÃO + INDICADORES DE EXECUÇÃO
E DE RESULTADOS

# de crianças abrangidas; Grau de satisfação Famílias
# de jovens inscritos
# de WS
# de apresentações artísticas; Avaliação do projeto e Avaliação das
sessões
1º e 2º semestre 2020

Promoção da integração socioprofissional de jovens com
deficiência/incapacidade, estimulando as suas competências pessoais e sociais
através da consolidação de diferentes: (1) Projectos Sintra Inclui ( Vertente
Comunidade e Vertente Transição) candidatura feita ao Portugal Inovação
Social para 28 meses; (2) Implementação Projecto " Voluntariado para
Janeiro- Dezembro 2020
todos"( BPI Solidário Núcleo de Aveiro); (3) Manutenção do projecto CAVI
(financiado pelo POISE) do Núcleo de Braga, (4) GRAmI de Grandola (BPI
Capacitar Núcleo de Grândola), (5) Erasmus HiLives, (6)Incluir +, (7) Projeto
Eu vou… sozinho…eu vou!

# de jovens e adultos; # de empresas envolvidas; # de medidas de
emprego/contratos de trabalho. # de agrupamentos de escolas # de
participantes
Avaliação dos diferentes projetos de acordo com os respetivos
indicadores (constantes nos formulários de candidatura)

Promover a inclusão de 20 crianças, jovens e adultos com deficiência em
projetos artísticos e culturais através de: Espetáculo inclusivo para
inauguração do projeto Mina de Abraços e comemoração do 10º aniversário
do Centro Ciência Viva do Lousal

1º semestre 2020

# de participantes
# de espectadores
Avaliação da ação

Estabelecimento e Renovação de Acordos de Apoio com pessoas com
deficiência/incapacidade para a respetiva capacitação e inclusão na
comunidade no âmbito da atuação do GraMI

Janeiro- Dezembro 2020

# de acordos renovados e novos estabelecidos
Aplicação da Escala Pessoal de Resultados

Participação da população com deficiência, com o apoio adequado:
- Na Escola de Natação de Mangualde;
- No desfile de moda (Mangualde Fashion);
- Nas diversas atividades desportivas em coletividades da comunidade
(atletismo e karaté adaptado)

Janeiro- Dezembro 2020

# de inscrições e participações nas diversas atividades;
Nível de satisfação dos participantes;
Nível de satisfação das famílias

Nº de participantes
Avaliação da ação - pelo menos 50% de respostas de satisfeito

6

Núcleo de Aveiro
Elementos da coordenação núcleo PeR;
Representantes das entidades promotoras das
atividades;

Pessoas com deficiência

7
Pessoas com deficiência

DN e Núcleos PeR

Elementos da coordenação da DN e núcleo PeR;
Representantes das entidades promotoras das
atividades;

Promoção de atividades/convívios inclusivos através da Prática de atividades
físicas - Karaté, Basquete, Zumba, Equitação, Vela;Prática de Yoga;Prática de
expressão musical;Atividades Multifuncionais;Desfile de moda Inclusivo;Visita
ao Regimento de Infantaria de S. Jacinto n.º 10; Halloween; Intercâmbio com
jovens de outros núcleos da associação Pais-em-Rede.
Janeiro- Dezembro 2020
Nº de participantes
Avaliação da ação - pelo menos 50% de respostas de satisfeito

Construção de projetos locais que estejam em linha com os eixos de actuação
da PeR e sejam passíveis de financiamento e medição de impacto social
através de candidaturas à prémios, fundos privados ou públicos.
Janeiro- Dezembro 2020

Eixo Estratégico 2
ASSEGURAR A VISIBILIDADE DA PeR

OBJETIVOS
OPERACIONAIS

PÚBLICO ALVO

Iniciativa
Número

Responsável

1

Agência Publicidade; Direção
Nacional PeR (DN PeR)

2

DN PeR

Recursos Necessários

Site; Facebook

Base dados associados; Facebook; Site

AÇÕES/ATIVIDADES A IMPLEMENTAR

DURAÇÃO CALENDARIZAÇÃO

Manutenção do novo site com reajuste dos conteúdos, suportes e meios de
informação e comunicação para os diferentes públicos-alvo; Divulgação de
informação de boas práticas e exemplos de sucesso

Janeiro- Dezembro 2020

Elaboração e divulgação da Newsletter. Recolher informação sobre as
dinâmicas / atividades da Instituição; Elaborar e divulgar a Newsletter

Frequencia de MONITORIZAÇÃO +
INDICADORES DE EXECUÇÃO E DE
RESULTADOS
Monitorização mensal dos resultados;#
Likes; # visitantes site; % engagement rate;
# fans

Nº de edições = 4/ ano

Monitorização de resultados trimenstrais: Tx
de abertura;

1º e 2º Trimestre 2020

# de novos materiais = 1 / ano

Desenvolver novos materiais de divulgação externa para cada núcleo e DN;
Elaborar, aprovar e divulgar os novos materiais.
3

Agência Publicidade; DN PeR;
Núcleos; Universidades

Site; Facebook; Brochuras; Video; materiais
de comunicação e divulgação

4

DN PeR e Núcleos

1 cartaz ; 1 sala

5

DN PeR e Núcleos

6

Agência Publicidade;Agência
materiais de comunicação e divulgação
digital e Media; DN PeR; Mecenas

Incrementar a notoriedade
Parceiros da
da imagem da organização
Comunidade;
junto da comunidade,
Público em geral
associados e mecenas

Vários elementos do Núcleo; Roll Up;
Flyers

Assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência para sensibilizar a
comunidade para a inclusão das pessoas com deficiência com 1 sessão
pública dedicada a um tema pertinente na área da deficiência com a
participação de PcD e da comunidade
Apresentar a PeR em iniciativas da comunidade promovendo encontros nas
escolas, Juntas de freguesia, Centros Saúde, Universidades; Empresas,
parceiros sociais e institucionais

03-dez

# participantes e # de ações
Avaliação das ações (pelo menos 50% de
respostas de satisfeito)
# de participantes e # de ações

Janeiro- Dezembro 2020

Avaliação das ações (pelo menos 50% de
respostas de satisfeito)

Campanha de comunicação e publicidade Notoriedade da Associação

Visibilidade dos Núcleos

Famílias de
pessoas com
deficiência;
comunidades
locais,
voluntários,
entidades
empresariais e
institucionais

7

DN PeR + Núcleos

Fortalecer e dar visibilidade aos núcleos Pais-em- Rede através da elaboração
e divulgação de material de comunicação divulgando às ações dos núcleos
Divulgação nos órgãos de comunicação social locais: plataformas digitais das
Elementos da direção e coordenação dos
autarquias; Juntas de Freguesias, agrupamentos de escolas e outras
nucleos, voluntários; Folheto; Rollup; Site e entidades parceiras
Facebook
Participação regular em órgãos de comunicação social locais

1 campanha /ano

Janeiro- Dezembro 2020

Monitorização mensal dos resultados;#
Likes; # visitantes site; % engagement rate;
# fans

# de participações no jornal;
# de ações/artigos de divulgação;
# de presenças em ações; # de participações
em eventos da comunidade

Eixo Estratégico 3
ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE DOS NÚCLEOS/PeR
OBJETIVOS
OPERACIONAIS

Consolidar o PeR através do
reforço e renovação das
suas instalações

Campanha de consignação
do IRS

PÚBLICO ALVO

Pais, sócios, famílias e
comunidade em geral

Sociedade Portuguesa

Iniciativa
Número

Responsável

Recursos Necessários

AÇÕES/ATIVIDADES A IMPLEMENTAR

1

DN PeR

Espaço físico

Garantir um novo espaço para a sede da direção nacional da PeR Reunião e
negociação com a CML para cedência de espaço
Realização de obras e aquisição de equipamentos

2

DN PeR

Elementos da DN e dos
Núcleos

Dinamização dos Núcleos de Portalegre e Évora (ambos do Alto Alentejo) e
criação dos Núcleos de Coimbra e Santarém

3

Núcleo Beira Dão e Mangualde

Espaço físico

4

DN PeR e Núcleos

Campanha de Comunicação;
Parceiros para divulgação e
implementação

Requalificação do espaço cedido pela Câmara Municipal , em Carregal do Sal;
Reorganização do espaço e dinâmica da sede em Mangualde

Escolas; Comunidades Locais;
Empresas

5

DN PeR e Núcleos

Meceneas Empresariais e
Particulares

6

DN PeR e Núcleos

Flyers; Roll Up; Facebook;
Site; video divulgação

Nucleo Grândola

2 elementos do Núcleo
Flyers;Site; Facebook

Parceiros da Comunidade
Público em geral

7

8

DN PeR e Núcleos

Angariação de fundos

Aumentar o autofinanciamento pela procura de fontes ( angariação de
Mecenas Corporativos)
9

DN PeR

Apresentação PeR e Site

Parceiros Institucionais e
Empresariais

10

DN PeR e Núcleos

Documentos Protocolares

DN PeR e Núcleos

1 elemento do Núcleo
Roll Up
Flyers;Site; Facebook

Parceiros da Comunidade
Público em geral

Sociedade Portuguesa;

Promover campanhas de angariação de fundos, Planear, realizar e eventos e
conferências pagas

Núcleo Grândola: Venda do vídeo do espetáculo inclusivo ‘’Abraço’’
Tertúlias “Chá com conversas”;
Arraial das Famílias;
Jantar Natal;
Vitamina-te;
Venda vintage;
Corrida solidária-Associação Estudantes faculdade. Medicina Lisboa;
Organização de uma Caminhada solidária;
Projeto Livro sobre Aveiro em parceria com o AEJE e o Centro Comunitário
Vera Cruz;
Almoço solidário com o Automóvel Clube do Centro
Campanha de Comunicação;
Organização da 1ª Caminhada solidária - PeR
Parceiros para divulgação e
Participação em feiras (Mercadinho de Natal)
implementação;Organizador(
Venda de postais de Natal coleção “Natal em Rede” (5 postais ilustrados
es) e divulgador(es) do
pelojovem Vítor Lopes);
projeto;Site; Facebook;
Venda do calendário “Brevemente…em 2020”
material para venda
Venda de produtos (em diversas ações e eventos da comunidade e a
particulares), construídos nos diversos Workshops no âmbito do projeto
“Reciclar é que está a dar, em rede ninguém nos pode parar”;
Campanha de donativos;
Venda de cafés na sede e nas ações/eventos da comunidade – “Um café por
uma causa” (com a colaboração de empresas patrocinadoras do
café/máquina)
Venda do livro “O dia em que o rei David saiu…”;
Venda de Merchandising PeR

Parceiros da Comunidade
Público em geral
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DN PeR e Núcleos

Lista de Sócios; Site;
Facebook;

Janeiro-Dezembro 2020

Janeiro- Dezembro 2020

Frequencia de MONITORIZAÇÃO +
INDICADORES DE EXECUÇÃO E DE
RESULTADOS
Abertura da nova sede

Realização de, pelo menos, 1 atividade em cada um
destes 4 distritos
# de pessoas
envolvidas e listagem de contatos

Janeiro-Abril 2020

Abertura da sede em Carregal do Sal

Janeiro- Maio 2020

Montante angariado

Janeiro- Dezembro 2020

# Eventos Realizados; # Livros Vendidos; Montante
Angariado

≥ 4/ano Semestral

# eventos/ atividades para angariação de fundos

2º Semestre 2020

# de videos vendidos contextos em que os flyers
foram distribuídos

Divulgação e implementação da campanha junto das empresas e particulares

Organizador(es) e
divulgador(es) do projeto
Facilitador(es) ou orientador
(es)
1 elemento do Núcleo
Roll Up; Flyers
Plano de venda livros Coleção Meninos Especiais; Acções de Divulgação e
Facebook e Site
Venda junto de: Escolas; Comunidades Locais; Empresas. Participação em
Livros para venda
feiras de livros com sessões de apresentação com os escritores

Parceiros da Comunidade
Público em geral

DURAÇÃO
CALENDARIZAÇÃO

Janeiro- Dezembro 2020

# eventos/ atividades para angariação de fundos;
Montante Angariado

Até Fev 2020: Desenvolvimento
Documentação
3 Mecenas Gerais; 1 por Núcleo
Janeiro- Dezembro 2020

Renovação e manutenção dos protocolos e parcerias existentes com as
instituições e agrupamentos de Escolas e grupos de Educação Especial bem
Janeiro- Dezembro 2020
como a realização de novos protocolos e parcerias para contribuir
financeiramente ou com produtos
Participação em feiras e outros eventos
Angariação de comparticipações em espetáculos culturais, jantares convívios Janeiro- Dezembro 2020
(noite de fados ou outros),
Angariar novos sócios e parceiros – “Junta-te a nós”.
Promover o auto-financiamento da instituição através da angariação de
Sócios; Estabelecimento de contacto com pessoas com deficiência, pais,
Janeiro- Dezembro 2020
amigos, empresas, instituições e organismos particulares e públicos da
comunidade bem como presentação do Projeto PeR em Congressos e
Seminários Nacionais
No âmbito das atividades do PER, divulgar a possibilidade de inscrição.

# de protocolos novos e renovados

# Eventos Realizados; Montante Angariado

# de sócios com registo válido na BD ( BD tratada)
# de sócios efetivos
# de sócios amigos
Receitas do PER Nacional
Receitas dos Nucleos

