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1. Introdução
A Direção da Associação de Surdos de Évora apresenta aos seus associados o trabalho desenvolvido pela equipa no terreno e a sua avaliação,
no ano de 2016.
Feita a avaliação às atividades desenvolvidas quer na sede quer no exterior podemos concluir que, em comparação com os anos anteriores, foi
um ano calmo sem notícias boas ou más relevantes.
Decorreram normalmente e cumpriu-se o que estava programado em equipa e em colaboração com os sócios e os parceiros disponíveis.
Em 2016 continuou-se o apoio constante e sistemático aos sócios nas várias vertentes das suas vidas.
Mantiveram-se os projetos: "Tampinhas", "Banco de Bens Doados" e no último trimestre voltámos a fazer Transportes Escolares na Escola
Gabriel Pereira. Também no último trimestre se iniciou um Curso de Língua Gestual Portuguesa.
O projeto Tampinhas no final do ano sofreu um grave revés pois a empresa que compra as tampas decidiu reduzir para metade o preço da
compra, ficando para ela a outra metade. Isto significa que este ano a mesma quantidade de tampas vai render 50% do dinheiro do ano
passado.
O segundo projeto "Banco de Bens Doados" cresceu muito na oferta de roupas e brinquedos. Assim foi possível entregar na Escola da
Malagueira vários quilos de roupa para os meninos e meninas que dela precisavam e oferecer no Dia de Reis jogos e brinquedos aos alunos da
Unidade de Surdos.
Distribuiu-se pela população que apareceu interessada na procura de roupa e pelas Associações e Instituições que apresentaram pedidos.
A todos os cidadãos individuais, grupos de cidadãos e a todas as Instituições que fizeram ofertas quer de tampas de plástico quer de roupas e
brinquedos O NOSSO MUITO OBRIGADA.
Para o Transporte Escolar voltou-se a contratar a motorista Fátima Marques por ter as habilitações necessárias e já ter desempenhado
anteriormente as mesmas funções com zelo e competência.
O Curso de LGP está a decorrer e é lecionado pela docente de LGP Sandra Santos.
A todos que participaram, à equipa de técnicos e aos amigos da ASE que ajudaram a direção agradece.
A ASE é de todos os sócios e precisa de todos.
A Direção
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2. Atividades Planeadas Concretizadas
Cursos de Língua Gestual Portuguesa
Atividade/Local

Objetivos

Calendarização

* Permitir a aprendizagem e aprofundamento da Língua Gestual Portuguesa;
Cursos de Língua Gestual
Portuguesa
Realizados na Sede da Associação
de Surdos de Évora

* Permitir a integração real dos surdos na comunidade ouvinte;

Janeiro a
Dezembro

* Valorizar a importância da Língua Gestual Portuguesa.

Formadores

Nível

Nº de
alunos

Data Início

Data Fim

Nº de alunos
aprovados

Nº de alunos
reprovados

Sandra Santos

120h - Iniciação

9 alunos

Outubro 2016

Julho 2017

-----------

----------
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Ateliers de Língua Gestual Portuguesa
Atividades

Objetivos

Calendarização

Língua
Gestual
Portuguesa

Formador/a

Colaboração

Integrado nas

* Divulgar a importância da Língua
Gestual Portuguesa no sentido de
Promoção de uma maior integração social da
comunidade surda;
Ateliers de
* Sensibilizar a comunidade para
esta problemática;

Iniciativa

iniciativas
promovidas pela
rede social para
6 de Dezembro de
2016

celebração do
“Dia

* Criar na população ouvinte
mecanismos que despoletem
interesse na aprendizagem da LGP;

Internacional da

* Colaborar com outras instituições.

Deficiência”

CLASE – Conselho
Sandra Santos
(Docente LGP)

Local de Ação Social
de Évora

Pessoa com
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Sessões de Esclarecimento
Atividade

Objetivos
* Dotar os surdos de conhecimentos sobre determinados temas abordados na sociedade;

Sessões de
Esclarecimento/Ações de
Sensibilização

* Permitir o contato entre os surdos e ouvintes;
* Permitir a discussão e a reflexão sobre determinados temas;
* Incutir nos surdos o espírito de participação ativa na ASE.

Tema/Local

Dia

Colaboração

Participantes

“Carta de condução por pontos”, na
ASE

9 Julho 2016

PSP – Polícia de Segurança Pública de Évora

16

“Receitas sem papel”, na ASE

1 Outubro 2016

Esclarecimentos pela Enfermeira Fernanda Marreiros,
Administração Regional de Saúde do Alentejo - ARS

14
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Elaboração de folhetos da ASE / Cartões de Boas Festas / Cartões de Aniversário
Atividade

Objetivos

Calendarização

Divulgação:

* Divulgar à população em geral, todo o
trabalho desenvolvido pela ASE;
Elaboração de folhetos, convites,
* Convidar à participação nas atividades
posters, comunicados, cartões,
da ASE;
etc., dirigidos especificamente
para cada atividade
* Criar mecanismos de parceria com as
outras instituições.

Colaboração

Jornal “Diário do Sul”;
Ao longo do ano

Jornal “A Defesa”;
Facebook;
Página oficial da ASE na
Internet.
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Participação em Eventos Culturais / Passeios de Convívio
Atividade

Objetivos
* Fomentar o espírito associativo;

Data

7 de Maio
2016

Federação Portuguesa das
Associações de Surdos de Évora;
Elementos da Direção da ASE

6 de
Novembro
2016

Publicidade efetuada nas redes
sociais e páginas institucionais e em
jornais locais;
- Caminhada (24 participantes).

Clínica Dentária “DentalInnova”;
Grupo de Caminheiros de Évora;
Jornal – “Diário do Sul”.

8 de Março
2016

Dia da Mulher – Decoração da
“Árvore da Igualdade”

* Proporcionar um espaço diálogo

Participação
em Eventos
Culturais /
Passeios de
Convívio

entre os surdos para estímulo da sua
língua materna;
* Criar a oportunidade de
estabelecimento de novas relações

Colaboração

Representação ASE na conferência
da CNJS/FPAS em Coimbra;
Intervenção efetuada pela ASE:
“Os Jovens e as Associações de
Surdos - Uma realidade (In)Visível”
(João Paulo Charneca)

* Permitir o contato e o convívio
entre os surdos e os ouvintes;

Ações

de amizade;
* Permitir à população surda
conhecer locais que habitualmente
não teriam, de outra forma, hipótese

Participação de elementos da
Direção da ASE.

de conhecer.
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Convívios
Atividade

Objetivos
* Fomentar o espírito associativo;
* Permitir o contato e o convívio entre os surdos e os ouvintes;

Convívios

* Proporcionar um espaço diálogo entre os surdos para estímulo da sua língua materna;
* Criar a oportunidade de estabelecimento de novas relações de amizade.

Tema/Local

Data

Colaboração

Dinamização do Stand
na Feira de S. João

23 de Junho a 3
de Julho 2016

Câmara Municipal de
Évora;
Sócios da ASE.

Arraial Popular

18 Junho 2016

Junta Freguesia Malagueira
e Horta das Figueiras,
ADBES, Cruz Vermelha,
Habévora, APPACDM,
Grupo Desportivo e
Cultural Brº Cruz Picada.

Convívio de S.
Martinho

25 Novembro
2016

Membros dos corpos
dirigentes da ASE.



Ações

Participantes

* Divulgação das Ações/Atividades da ASE;
* Divulgação da Língua Gestual.

Indefinido

* Organização de grupos de trabalho compostos por
elementos da ASE, técnicos designados pela Junta de
Freguesia e das outras instituições, para a elaboração
dos elementos da decoração dos eventos.
* Participação ativa e interessada dos moradores do
bairro.
* Apoio na fixação das decorações.

Indefinido

* Divulgação junto dos sócios e através da página
institucional da ASE e redes sociais.
* Lanche convívio com castanhas assadas.

21

Uma vez que se trataram de eventos de carácter público foi impossível contabilizar o número de intervenientes.
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Comemoração do Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, Dia Nacional e Internacional do Surdo e Dia da Pessoa
com Deficiência
Atividades/Local

Objetivos

Calendarização

Iniciativas

* Poema intitulado "Amor" da autoria do aluno
27 Setembro –
surdo, José Ginga da turma H-1 do 10º ano da Escola
Dia do Surdo
Secundária Gabriel Pereira.
* Divulgar a
importância da Língua
Comemoração do Dia
Gestual Portuguesa no
do Surdo;
sentido de uma maior
15 Novembro –
integração social da
Dia Nacional da
Dia da LGP
comunidade surda;
Língua Gestual
Portuguesa;
* Sensibilizar a
comunidade para esta
Dia da Pessoa com
problemática;
Deficiência.
Ação desenvolvida
nas instalações da
ASE

* Criar na população
ouvinte mecanismos
que despoletem
interesse na
aprendizagem da LGP.

* Rastreio oral dirigido aos sócios e familiares e
aberto à comunidade;
* Publicação de artigo no jornal “Diário do Sul”, da
autoria da Intérprete LGP Elsa Martins sobre o
"Ensino bilingue de alunos surdos".

* Participação no evento organizado pela Câmara
Municipal de Évora, dedicado ao dia da pessoa com
deficiência;

Colaboração
Elementos dos corpos
sociais e técnicos da
ASE;
IPSS’s do Distrito de
Évora;
Centro Distrital de
Segurança Social de
Évora;
Grupo “Diário do Sul
– Rádio Telefonia do
Alentejo”;
Clínica Dentária
“DentalInnova”.

3 Dezembro –
Divulgação:
* Atelier LGP alusivo à data, dia 6/Dezembro 2016,
Dia da Pessoa
Jornal “Diário do Sul”;
integrado na agenda;
com Deficiência
Jornal “A Defesa”;
* Participação em sessões temáticas sobre deficiência
Facebook;
na semana que assinala o dia da pessoa com
deficiência.
Página oficial da ASE.
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Comemoração do 16º Aniversário da ASE / Almoço de Natal
Atividades

Objetivos

Calendarização

* Fomentar o espírito
associativo.

Número de
participantes

* Almoço de confraternização aberto a todos os
associados e familiares, composto por contributos
de todos os intervenientes;

* Unir os sócios em torno
da ASE;
Comemoração do * Permitir o contacto e o
Aniversário/Almoço convívio entre os sócios
de Natal
surdos;

Iniciativas

17 de Dezembro de
2016

* Partilha de informações entre associados e
corpos dirigentes. Esclarecimento de dúvidas
relativas aos apoios à comunidade surda e às
parcerias estabelecidas pela ASE que
complementam essa finalidade;

24

* Distribuição pelos sócios do jornal da ASE e dos
cartões de boas festas.

- 10 -

Trabalho administrativo/ Trabalho externo da ASE
Objetivos

1. Garantir e
participar no
funcionamento da
ASE com qualidade;
2. Assegurar todas as
funções
administrativas e
sociais da ASE;
3. Acompanhar e
prestar apoio ao
funcionamento das
4. Colaborar no bemestar dos sócios.

Ações

* Apoio aos Cursos de LGP (inscrições, pagamentos,
informações e intercâmbio entre formandos, formadores e
coordenação);
* Serviço de transporte escolar: controlo de horários e
procedimentos financeiros;
* Agendamento e calendarização de ações/atividades da
ASE;
* Preenchimento e submissão do Relatório Único Anual da
Autoridade para as Condições do Trabalho;
* Monitorização da correspondência e respetivo
arquivamento;
* Controlo do aprovisionamento e economato;
* Regularização dos compromissos entre a ASE e os
fornecedores de bens e serviços (pagamentos, faturação,
etc.);
* Pivô no inter-relacionamento dos diversos órgãos sociais;
* Articulação com o gabinete de contabilidade;
* Ligação entre os sócios e a ASE.

Calendarização

Locais onde se realiza o trabalho
externo da ASE
* Câmara Municipal de Évora e Juntas de
Freguesia de Évora;
* Serviços de Contabilidade: Evorapoc;
* Escola Básica Manuel Ferreira Patrício
e Escola Secundária Gabriel Pereira;
* Millenium BCP, CGD, Montepio,
SantanderTotta;

Ao longo do
ano

* Segurança Social;
* Serviços públicos e privados:
Autoridade Tributária, Instituto de
Registos e Notariado, Tribunal de Évora
(Registo Criminal);
* Órgãos de comunicação social: Diário
do Sul, Jornal “A Defesa” e Rádio
Renascença.
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Atendimento/Acompanhamento Social
Atividade

Objetivos

Calendarização Locais de Acompanhamento

* Promover a ligação dos surdos com a
sociedade
superando
a
barreira
comunicacional;

Atendimento,
acompanhamento
e
encaminhamento
social a surdos
sócios e não
sócios, bem como
ao seu agregado
familiar.

* Proporcionar aos surdos melhores
condições de atendimento nos diversos
serviços, suprindo assim manifesta lacuna
dos mesmos;
* Auxiliar os surdos na resolução dos seus
problemas quotidianos, definindo em
conjunto o melhor trajeto a percorrer;
* Contribuir para uma efetiva integração
social dos surdos e seu agregado familiar e
potenciando a sua autonomização;
* Sensibilizar a população em geral para a
problemática da surdez;
* Transmitir alguns conhecimentos aos
ouvintes sobre a importância da Língua
Gestual Portuguesa.
* Estabelecimento de parcerias que
proporcionem o desenvolvimento de ações
com vista à efetivação dos objetivos da ASE.

Ao longo do
ano

* Associação de Paralisia Cerebral de Évora (APCE);
* Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com
Deficiência Mental (APPACDM);
* Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia;
* Caritas Diocesana de Évora;
* Centro Distrital de Segurança Social;
* Entidades Patronais;
* Entidades Bancárias;
* Escola Gabriel Pereira;
* Escola Básica Manuel Ferreira Patrício - Évora
* Habévora;
* Hospitais, Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiar
do Distrito de Évora;
* Instituições Bancárias;
* Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP);
* Casa Pia de Lisboa - Instituto Jacob Rodrigues Pereira;
* Serviço de Finanças;
* Serviços de Notariado;
* Serviços Locais de Segurança Social;
* Stª Casa Misericórdia de Arraiolos;
* Stª Casa Misericórdia de Évora;
* Universidade de Évora;
* WIDEX – Próteses Auditivas.
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Visitas domiciliárias/Acompanhamento Social/Intervenção no terreno
Atividade

Objetivos

Avaliação

Visitas
Domiciliárias
no
Acompanha
mento direto
à população
alvo

* Proporcionar à população
surda e seu agregado familiar um
acompanhamento mais eficaz
das suas problemáticas;
* Conseguir prestar às entidades
competentes, informação de
qualidade acerca dos casos que
envolvem a população surda;
* Proporcionar à Associação um
conhecimento
global
das
necessidades reais da população
surda bem como linhas de ação e
de articulação com outras
organizações no processo de
intervenção social.

* Arraiolos: Articulação com Equipa de Intervenção Precoce, Stª Casa Misericórdia Arraiolos;
* Mourão: Articulação com Equipa Intervenção Precoce + Cáritas + Seg-social;
* Estremoz: Plano de recuperação dentária a jovem sócio ASE, aluno na escola Gabriel Pereira;
* Évora: Acompanhamento e transporte de associada a sessões de quimioterapia e consultas de
oncologia no HESE;
* Évora/Reguengos/Viana Alentejo: Acompanhamento juntas médicas incapacidade;
* Évora: EDP Distribuição – Licenciamento de ramal de abastecimento elétrico de habitação;
* Évora: Articulação com CHUC - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, UFIC – Unidade
Funcional de Implantes Cocleares;
* Évora: Casa Pia de Lisboa – CED Jacob Rodrigues Pereira, apoio na obtenção de certificação de
grau académico;
* Évora: Apoio de associado na adjudicação de obra para remodelação de interior de habitação;
* Évora: Apoio à Escola Manuel Ferreira Patrício no transporte ocasional de alunos surdos;
* Reguengos de Monsaraz: Apoio de associado na procura de habitação para compra e
contratualização de crédito bancário com hipoteca.

Visitas na
sequência de
novos
pedidos de
Ajudas
Técnicas

* Divulgação da medida;
* Informação detalhada sobre todos os procedimentos a desenvolver;
* Definição do apoio que a ASE prestará;
* Abertura de processo: preenchimento da ficha de caraterização do cliente;
* Diligências junto do Hospital do Espírito Santo, EPE, em Évora, Associação de
Paralisia Cerebral de Évora (APCE), Widex, aos serviços de Segurança Social, aos
serviços sociais do HESE e aos serviços do IEFP-Évora.

Indicadores de Apoios SAPA
Processos iniciados em 2016
13
Processos Suspensos ¹
7
Processos deferidos
3
Processos indeferidos
1
Desistências ²
9
Montante Global Financiado 2.912,00€

¹ Processos a aguardar documentação adicional ou exames médicos complementares.
² Os requerentes não obtiveram prescrição médica, uma vez que a médica especialista entendeu necessitarem de outro tipo de intervenção.
Clientes que optaram pela aquisição dos Produtos de Apoio através do recurso a crédito ao consumo.
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Trabalho realizado no âmbito de protocolos e parcerias estabelecidas
Projeto/Instituição Promotora

Ações

* Reuniões periódicas (bimensais);
“Construir Juntos” – Associação Chão
* Colaboração em diversas atividades (Semana da Prevenção dos Maus-Tratos
dos Meninos
Infantis).
“Voluntariado de Proximidade” –
Fundação Eugénio de Almeida
“UREP – Unidade de Rede de
Envelhecimento Populacional” –
CLASE – Conselho Local de Ação
Social de Évora

Centro Especializado – Parceria
APCE/ASE/HESE/WIDEX-Évora

* Participação em ações de formação;
* Participação em reuniões periódicas;
* Participação em atividades de divulgação;
* Participação em ações de voluntariado no apoio IPSS’s e a carenciados.
* Participação em reuniões de trabalho: Definição do plano de ação, desenvolvimento
das ações;
* Participação nas ações de formação desenvolvidas pelos diversos membros da rede.

Estabelecimento de parceria com o Centro Especializado da APCE, com o Hospital do
Espírito Santo de Évora (HESE) e com a Widex-Évora, no âmbito do SAPA, Sistema
Supletivo de Atribuição e Financiamento de Ajudas Técnicas/ Produtos de Apoio, para
prescrição.
* Encaminhamentos para rastreios auditivos;
* Encaminhamento para prescrição.

Periodicidade
Bimensal

Mensal

Quando
solicitado

Quando
solicitado
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Projeto “Apoio na medicação e exames gratuitos”
Atividade

Objetivos

* Facultar aos
sócios e familiares
Fornecimento da ASE
de medicação medicamentos a
a custos
custos mais
reduzidos e
reduzidos;
Promoção de
Exames de
* Proporcionar aos
Rastreio
associados exames
Gratuitos
gratuitos de
rastreio.

Calendarização

Ao longo do
ano

Ações

Parcerias

Avaliação

* 7 – Agregados familiares
* Rastreio Oral desenvolvido na
apoiados diretamente;
ASE pela clínica dentária
Farmácia Planície;
“DentalInnova” destinado aos
* Desconto de 10% por fatura;
sócios, familiares e comunidade
Ótica das
em geral;
Figueiras;
* Fornecimento a crédito de
medicamentos em agregados
* Recolha de prescrições
Clínica Dentária
familiares com comprovada
médicas para a aquisição de
“F. Alberto
insuficiência económica;
medicamentos;
Guerra”;
* Contacto com a farmácia para
envio de prescrições médicas;
* Entrega dos medicamentos
aos requerentes.

Clínica Dentária
“DentalInnova”.

* Rastreio oral oferecido pela
clínica dentária “DentalInnova”,
aberto a sócios, familiares e à
comunidade. (Dia 16 Nov.)
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Banco de bens doados
Objetivos

* Atender às
necessidades de
agregados familiares
carenciados;
* Transmitir à
comunidade um espírito
ecológico através da
reutilização de bens;
* Difundir os conceitos
de inclusão social e de
solidariedade;
* Promover a
participação social da
comunidade.

Ações
- Publicitação do projeto através de
cartazes e folhetos distribuídos pela
cidade em escolas, câmaras e juntas de
freguesia e através facebook e página da
ASE;
- Agilização de contactos para recolha
de bens centralizados na sede da ASE;
- Inventário, separação e
acondicionamento dos bens recolhidos;
- Transformação de bens obsoletos para
posterior reutilização;
- Levantamento e triagem de
necessidades dos agregados sinalizados;
- Agilização de meios para facilitação do
transporte de bens de maior volume;
- Promover a eficácia na entrega dos
bens recebidos de forma a serem
usados e utilizados rapidamente por
quem precisa.

Avaliação
Recolhas:
* Roupa e calçado para adulto e criança;
* Eletrodomésticos;
* Puericultura: Cadeiras auto,
andarilhos, brinquedos;
* Roupa de cama e de banho;
* Acessórios de puericultura;
* Livros e material escolar.
Apoios concedidos:
* Escola da Malagueira: 5 agregados
apoiados sinalizados pela escola;
* ASE: 4 agregados familiares apoiados
diretamente pela ASE;
* CME – Funcionários da Divisão de
Higiene Pública;
* Escola Malagueira - Feira Solidária;
* ADBES
* Intervenção Precoce - Junta de
Freguesia da Malagueira;
* Moradores do Bairro: 4 agregados
familiares.

Colaboração
CDSSE - Centro Distrital de
Segurança Social de Évora;
CME – Câmara Municipal de
Évora;
Funcionários EDP Distribuição;
ASAE – Autoridade de
Segurança Alimentar e
Económica;
Movimento Mulheres TYCO;
Funcionários ARS Évora;
Núcleo de Voluntariado –
Fundação Eugénio de Almeida;
Grupo de Caminheiros de Évora;
ADBES – Associação para o
Desenvolvimento e Bem Estar
Social da Cruz da Picada;
Moradores da Freguesia da
Malagueira e Horta das
Figueiras que doaram bens.
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Projeto “Recolha Tampas Plástico”
Objetivos
* Criação de parcerias
para criação de pontos
de recolha de tampas;

Ações

Avaliação
Valor angariado

* Candidatura à AMCAL – Associação
de Municípios do Alentejo Central para Entregas:
* 13/10/2015 a 20/05/2016
recolha do material reciclado;
* Criação de parcerias
1400Kg = 1024,80€
* Estabelecimento de uma rede de
para o transporte das
* 20/05/2016 a 28/07/2016
parcerias para recolha das tampas;
tampas a entregar na
1420Kg = 1039,44€
* Estabelecimento de parcerias
entidade recicladora;
Sócios apoiados
entrega das tampas no aterro sanitário
* Apoio pecuniário
Estremoz: Pagamento de consultas
da AMCAL;
pontual, de agregados
dentárias (reconstrução dentes);
* Desenvolvimento de um
familiares
Mourão: Pagamento de consultas
acompanhados pela ASE regulamento que define os objetivos,
de rastreio visual e aquisição de
na aquisição de produtos destinatários e regras de acesso ao
óculos;
de apoio, no pagamento apoio pecuniário no âmbito deste
Mourão: Reparação de cadeira de
projeto;
de despesas com
rodas;
alimentação, habitação, * Divulgação da medida junto dos
Mourão: Aquisição de pilhas para
serviços, educação, etc., associados da ASE e dos agregados
próteses auditivas;
em regime de
familiares acompanhados;
Sabugueiro: Apoio no pagamento
empréstimo,
*Divulgação da campanha pelos
de faturas de eletricidade e água
cofinanciamento ou
parceiros da ASE, entidades públicas e em atraso.
financiamento na
através do site da ASE e redes sociais.
totalidade.

Parcerias
AMCAL – Associação de Municípios
do Alentejo Central;
CME – Câmara Municipal de Évora
(Transporte Gratuito);
Câmara Municipal de Viana do
Alentejo; Escola Manuel Ferreira
Patrício, Agrupamento de Escolas nº
4 de Évora; Bombeiros Voluntários de
Évora; Hospital S. João de Deus –
Montemor-o-Novo; Jardim de
Infância da Piedade; Juntas Freguesia
Bacelo/Srª Saúde, Malagueira/Horta
das Figueiras; Ass. Reformados
Pensionistas Idosos Srª Saúde; Grupo
de Caminheiros de Évora; ASCTE –
Ass. Sócio Cultural Terapêutica de
Évora; Escola Secundária Gabriel
Pereira; S. C. Misericórdia de
Arraiolos; Junta de Freguesia de
Arraiolos; APPACDM-Évora; Grupo
Desportivo e Cultural Cruz Picada.
- 17 -

3. Atividades Não Planeadas Realizadas
Estágios/Programas
Atividade/Local

Estágios/Programas

Estagiário

Joana Maurício Antas

Objetivos
* Desenvolver habilidades, hábitos e atitudes pertinentes e necessárias para aquisição das competências
profissionais;
* Propiciar a vivência prático-pedagógica, que aproxima o académico da realidade, dentro da sua área de formação
e o auxilia a compreender diferentes teorias que regem o exercício profissional;
* Objetivar a afirmação da aprendizagem como processo pedagógico de construção de conhecimentos,
desenvolvimento de competências e habilidades, sob processo de supervisão.
Tipologia

Apoio à colocação para
pessoas com deficiência;

Área

Higienização
/ Economato

Início

Dezembro/2015

Fim

Colaboração

Janeiro/2016¹

APPACDM/Évora - Centro de
Recursos do IEFP, Centro de
Emprego e Formação
Profissional de Évora

¹ Após a medida de apoio à colocação iniciou Contrato Emprego-Inserção a 25/Janeiro/2016 com término a 24/Janeiro/2017.
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Apoio à Empregabilidade
Objetivos

Ações
* Acolhimento, informação e
encaminhamento para ofertas de
emprego de jovens e à procura do
primeiro emprego, desempregados e
empregados à procura de novo
emprego;

Parcerias

IEFP, Centro de Emprego e
Formação Profissional de
Évora;
APPACDM/Évora - Centro de
Recursos do IEFP;
Associação de Idosos e
* Divulgação de oferta e procura de
Reformados da Freguesia do
emprego da região;
Sabugueiro;
Câmara Municipal de Arraiolos;
* Contribuir para a estabilidade * Apoio e esclarecimento de vários
Old Évora Hostel ;
social dos agregados familiares assuntos relacionados com legislação
Cercibeja – Centro de Recursos
laboral e subsídio de desemprego;
referenciados procurando
do IEFP;
incrementar a sua
* Articulação com entidades e
ÉvoraJardins, Lda.;
empregabilidade como forma de serviços do concelho de forma a
Bazar Dili;
inclusão social.
proporcionar a integração
Escola Manuel Ferreira Patrício.
profissional.
* Proporcionar aos agregados
familiares acompanhados pela
ASE uma ferramenta
especializada à sua
problemática com vista à
integração profissional dos
elementos sinalizados;

Avaliação
Contratos Emprego-Inserção
* Sabugueiro;
* Reguengos-de-Monsaraz;
* Évora – (2 clientes);
* Viana do Alentejo.
Apoio à Colocação
* Évora.

Medida Emprego Apoiado¹
* Évora (2 clientes);
* Valverde (2 clientes);
* Sabugueiro.

¹

A medida de “Emprego Apoiado” compreende uma avaliação da incapacidade do destinatário, sendo que a comparticipação pelo IEFP será igual à
percentagem da incapacidade. Este contrato prevê contribuições para a Segurança Social e subsídios de férias e natal. Tem uma duração de 3 anos, findo
este período haverá lugar a nova avaliação de incapacidade para a função desempenhada em contexto de trabalho.
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Festa de Natal para os Alunos da Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos de Évora
Atividade

Objetivos

Ações

* Contacto com os professores e
* Presentear as crianças técnicos de ensino especial de alunos
surdas da Escola Básica surdos da Escola Manuel Ferreira
Festa de Natal
Manuel Ferreira Patrício Patrício para apresentação da
para os Alunos
e mostrar que a ASE se proposta e consequente pedido de
da Escola de
encontra atenta às suas autorização à Direção da escola para a
Referência para
realização do evento;
dificuldades;
a Educação
Bilingue de
* Contacto com diversos agentes
* Promover a imagem
Alunos Surdos
económicos da região para pedido de
da ASE no exterior,
de Évora em
apoio na constituição de um saconomeadamente na
Dezembro de
comunidade escolar da prenda para oferta aos alunos surdos;
2015
freguesia em que se
* Entrega das prendas aos alunos
insere.
surdos na Escola Manuel Ferreira
Patrício.

Colaboração

Avaliação

Professores e técnicos de
ensino especial de alunos
surdos;

É um hábito instituído na
Escola de Referência para
a Educação Bilingue de
Alunos Surdos – Escola
Coordenadora da Unidade de
Básica Manuel Ferreira
Surdos – Prof.ª Inês Filipe;
Patrício – Évora, a
distribuição pela ASE de
Cosméticos “ORIFLAME”,
prendas aos alunos
(doação de sabonetes e sacos
surdos.
para as prendas);
Foram entregues aos 22
alunos, um saco-prenda
Oferta de sacos pelo Grupo
com ofertas adequadas a
LEYA, através da colaboração
cada faixa etária.
do Prof. António Pereira
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4. Atividades Planeadas Não Concretizadas
Atividades

Motivo pelo qual não se realizaram

Carnaval

Embora tendo-se efetuado diligências no sentido de se cumprir a atividade planeada, não foi
possível a sua realização uma vez que surgiu o inesperado rebentamento de uma conduta de
esgotos comuns do edifício no interior da sede da ASE.
Uma vez que a intervenção para reparação era inadiável, obrigando à evacuação do espaço por um
período de duas semanas aproximadamente, não foi possível a celebração da quadra através do
evento planeado.

5. Atividades Não Planeadas Concretizadas
Atividades

Justificação da realização da atividade

Transporte Escolar Especializado

Embora não previsto no plano gizado para o ano de 2016, a ASE conseguiu, através de concurso
público, a adjudicação de vários percursos para o transporte de alunos do Agrupamento de Escolas
Nº 2 de Évora.
Como é sabido a ASE tem uma tradição de anos no transporte escolar especializado, tendo outrora
realizado este serviço para o Agrupamento de Escolas Nº 1 de Évora, tendo sido sucessivamente
preterida nos concursos daquele agrupamento.
A ASE efetua um percurso externo à cidade de Évora e diversos outros dentro da mesma,
totalizando dez alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE).
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5. Trabalho da Direção e dos outros Corpos Sociais
Protocolos e Parcerias em Projetos
 Acolhimento de pessoa com deficiência no âmbito de Contrato Emprego Inserção para pessoas com deficiência, em colaboração com o
Centro de Recursos da APPACDM-Évora e o IEFP – Delegação de Évora;
 Aprofundamento de parceria estabelecida no âmbito da constituição de Centro Especializado na vertente da Audiologia - Hospital do Espírito
Santo de Évora, E.P.E., Associação de Paralisia Cerebral de Évora (APCE), a Widex – Évora e a ASE;
 Assembleias Gerais Ordinárias e extraordinárias quando necessárias;
 Clínica dentária “F. Alberto Guerra, Lda” - parceria na promoção de serviços de saúde oral;
 Clínica dentária “Dentalinnova” - parceria na promoção de serviços de saúde oral
 Núcleo de Voluntariado de Proximidade, tendo a Fundação Eugénio de Almeida como entidade promotora;
 Parceria com a Associação Portuguesa de Surdos – APS, no âmbito da formação em Língua Gestual Portuguesa a ouvintes;
 Projeto Rede - “Construir Juntos”, cuja entidade promotora é o Instituto Apoio à Criança (I.A.C.), sendo a Associação Chão dos Meninos
entidade coordenadora a nível regional;
 Reunião dos membros do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral de acordo com as exigências estatutárias;
 Reuniões mensais dos membros da Direção;
 Reuniões semanais com membros da direção e técnicos, para avaliação do trabalho realizado e preparação/organização do trabalho imediato
e mediato;
 Reuniões de concertação de estratégias de intervenção conjunta com a Federação Portuguesa das Associações de Surdos e respetivas filiadas
na elaboração de novos estatutos para a mesma;
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6. Participação e colaboração da ASE com outros projetos
Participação em Reuniões, Colóquios e outras Ações de Formação






Comissão Local de Ação Social de Évora, (CLASE) da Câmara Municipal de Évora;
Intervenção da ASE no Seminário “Boas Práticas” organizado pelo Departamento Psicologia da Universidade de Évora;
Colaboração com a Federação das Associações de Surdos - FPAS e da Comissão Nacional de Eleições – CNE, para a divulgação na página
institucional da ASE de instruções acompanhadas de um vídeo informativo sobre as Eleições Legislativas de 2015, com um apelo ao voto
dirigido pela CNE, traduzidos em Língua Gestual Portuguesa;
Palestra “Vencer a Diferença” organizada pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Évora, contou com a participação da ASE através do
testemunho de alguns associados.

Outras atividades





Participação com trabalho para exposição na Praça do Giraldo assinalando o Dia Mundial da Alimentação, com a data a ser dedicada,
em Évora, à Dieta Mediterrânica, organizado pela Câmara Municipal de Évora | ARSA/ACES | AC/UCC | Althum;
Colaboração com o Centro Social Paroquial N. Sr.ª de Fátima na distribuição de alimentos a um agregado sinalizado pela ASE;
Colaboração com a Câmara Municipal de Évora na recolha e seleção de manuais escolares usados;
Colaboração no Projeto “Espevitar Mentes” promovido pela APPACDM-Évora.

Estudos e investigações científicas



Aplicação de questionários no apoio à realização de trabalho de fim de curso sob o tema “Intérprete de Língua Gestual em Consultas
Médicas”, de aluna da Licenciatura de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;
Colaboração com a Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS) na obtenção de dados através de inquérito dirigido à
população surda, para realização de um estudo sobre a “Cuidados inclusivos a grávidas surdas”.
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7. Parcerias Institucionais























Aderem-Associação de Desenvolvimento de Mourão;
Agrupamentos de Escolas nº 1 e 2 de Évora (Escolas EBI/JI Malagueira, EB André de Resende);
AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central;
APCE - Associação de Paralisia Cerebral de Évora;
APS – Associação Portuguesa de Surdos;
ASCTE – Associação Sócio Cultural Terapêutica de Évora;
Associação Chão dos Meninos;
Associação de Idosos e Reformados da Freguesia do Sabugueiro;
Associação de Pais pela Inclusão;
Associação de Reformados Pensionistas Idosos Srª Saúde;
Associação dos Amigos da Ludoteca de Évora;
Associação para o Desenvolvimento e Bem Estar Social da Cruz da Picada, ADBES;
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora (APPACDM – Évora);
Bombeiros Voluntários de Arraiolos;
Bombeiros Voluntários de Évora;
Câmara Municipal de Arraiolos;
Câmara Municipal de Évora;
Câmara Municipal de Viana do Alentejo;
Cáritas Diocesana de Évora;
CDSSE - Centro Distrital de Segurança Social de Évora;
Centro Social e Paroquial Nossa Sr.ª de Fátima;
Cercibeja – Centro de Recursos do IEFP;
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CERCIDIANA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, SRL;
Cercimor – Centro de Recursos do IEFP;
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Évora;
DentalInnova – Clínica Dentária;
Escola Manuel Ferreira Patrício de Évora;
Escola Secundária André de Gouveia;
Escola Secundária Gabriel Pereira;
F. Alberto Guerra – Clínica Dentária;
Farmácia Planície;
Fundação Eugénio De Almeida;
Grupo de Caminheiros de Évora;
Grupo Desportivo e Cultural Cruz Picada;
Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E.;
Hospital S. João de Deus – Montemor-o-Novo;
INR – Instituto Nacional para a Reabilitação;
Instituto de Emprego e Formação Profissional – Delegação de Évora;
Jardim de Infância da Piedade – Évora;
Movimento Escola Moderna;
Ótica das Figueiras;
Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos;
Santa Casa da Misericórdia de Évora;
União das Freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) e Sabugueiro;
União das Freguesias de São Pedro da Gafanhoeira e Sabugueiro;
União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras;
União de Freguesias do Bacêlo e Srª da Saúde;
WIDEX – Centros Auditivos, Évora.
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