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1. Introdução
A análise retrospetiva do ano de 2018 deixa-nos mais felizes em comparação com as anteriores realizadas nos últimos anos da ASE.
As tarefas realizaram-se normalmente e no cumprimento dos objetivos estabelecidos sem grandes alterações mas temos de salientar a celebração
dos vinte anos de existência da Associação e enquadrada nestas celebrações a assinatura do documento "Revisão do Acordo de Cooperação com
a CDSSE - Reestruturação da resposta social".
O trabalho com os sócios, principalmente com os sócios surdos foi diário e contínuo. Apoio na área da saúde e do emprego.
Os projetos com a participação da comunidade "Banco de Bens Doados" e "Recolha de tampinhas de Plástico" funcionaram em pleno.
A ASE fez uma candidatura apresentada pela Empresa Tyco Eletronics "TE Connectivity – Prémio Community Ambassador Program (Outside
US)" que mereceu deferimento positivo. Foi-nos atribuída uma verba que veio a permitir no ano corrente (2019) a organização de um Curso de
LGP para funcionários/técnicos das Entidades Públicas de Évora. Foi a primeira vez que se conseguiu uma aprovação.
O ponto alto de 2018 foram as comemorações dos 20 ANOS.
Foi preocupação fundamental que as atividades tivessem como núcleo central a "INCLUSÃO na COMUNIDADE dos CIDADÃOS
SURDOS". Por isso foi necessário dar visibilidade à prática da Língua Materna dos Surdos - a Língua Gestual Portuguesa.
Os teatros realizados no dia 03/12/2018, por um grupo de teatro com atores surdos foram um sucesso e uma demonstração de vida da
comunidade surda à cidade de Évora. Realizados num local público - o Teatro Garcia de Resende, símbolo da cidade de Évora, gentilmente
cedido pela CME.
A Sessão Pública "20 Anos de luta pelo reconhecimento da Comunidade Surda" a 08/12/2018, foi um relato das dificuldades, dos trabalhos e
dos sucessos realizados pela Associação para sobreviver.
Mas o iniciar desta Sessão trouxe-nos uma alegria: a assinatura do documento "Revisão do Acordo de Cooperação com a CDSSE Reestruturação da resposta social", documento há muito esperado. De salientar o empenho pessoal do atual Diretor da CDSSE na
concretização desta alteração que vai finalmente permitir a contratação de uma intérprete, técnica indispensável para um trabalho sério e
qualificado da Associação.
Daqui o nosso muito obrigado.
Poderíamos dizer que o ano acabou "em beleza" não fosse um senão que muito nos preocupa. Sentimos que os nossos sócios estão connosco nas
suas dificuldades mas quando celebramos ficam ausentes.
É um desafio para esta direção. Esperamos ser capazes de conseguir uma maior proximidade e tornar a comunidade mais forte.
OBRIGADA a todos que trabalharam e se preocuparam coma a ASE,
A Direção
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2. Atividades Planeadas Concretizadas
Ateliers de Língua Gestual Portuguesa
Atividades

Objetivos

Calendarização

Iniciativa

Formador/a

Colaboração

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

promovida por
26 de Abril de 2018

alunos

* Sensibilizar a comunidade para
esta problemática;
* Criar na população ouvinte
mecanismos que despoletem
interesse na aprendizagem da LGP;
* Colaborar com outras instituições.

um grupo de

Elsa Martins
(Intérprete de
Língua Gestual
Portuguesa)

Universidade de Évora

“ERASMUS”

Integrada no “Dia
5 de Dezembro de
2018

Internacional da
Pessoa com
Deficiência”

CLASE – Conselho
Sandra Santos
(Docente LGP)

Local de Ação Social
de Évora
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Sessões de Esclarecimento
Atividade

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

Sessões de
Esclarecimento/Ações de
Sensibilização

Tema/Local

“Sensibilização para a deficiência
auditiva – A comunidade Surda em
Portugal”

* 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.

Dia

Colaboração

Universidade de Évora;
26 de Abril de 2018

Membro dos corpos dirigentes da ASE.

Participantes

Grupo de Alunos
“ERASMOS” da
Universidade de Évora
(28 participantes)
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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;
* Permitir o contato e o convívio
entre os surdos e os ouvintes;
* Proporcionar um espaço

Participação
em Eventos
Culturais /
Passeios de
Convívio

diálogo entre os surdos para
estímulo da sua língua materna;
* Criar a oportunidade de
estabelecimento de novas
relações de amizade;
* Permitir à população surda
conhecer locais que
habitualmente não teriam, de
outra forma, hipótese de
conhecer.

Data

Evento
Ações
Visita
26 de
* Visita à “Casa Fernando Pessoa”
Casa
Maio de
em Lisboa com guia e tradução em
Fernando
2018
Língua Gestual Portuguesa.
Pessoa

Colaboração
Casa Museu Fernando Pessoa

* Elaboração das decorações
(bandeirinhas, bolas, etc.);
* Elaboração das bandeiras com
poemas populares para serem
Arraial
colocados nos manjericos);
16 de
Popular –
* Instalação no local de todas as
Junho de Bairro da
decorações;
2018
Cruz da
* Oferta de bolos para venda no
Picada
evento;
* Apoio de elemento da Direção
da ASE na venda dos artigos no
arraial.

União de Freguesias da
Malagueira e Horta das
Figueiras;
Associação de Surdos de Évora;
GDC Cruz Picada;
ADBES;
APPACDM;
Cruz Vermelha;
Associação Trilho;
Habévora;
BTT Malagueira;
Ass. “O Casúlo”;
PSP.

* Participação em reuniões de
Arraial
preparação;
6 de Julho Maior –
* Elaboração dos poemas
2018
Portas de populares em forma de
Aviz
bandeirinhas para colocação em
manjericos nas mesas.

Câmara Municipal de Évora;
União de Freguesias do Centro
Histórico de Évora;
CLAS de Évora e respetivas
instituições constituintes.
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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

Carnaval

11 Fevereiro
2018

Membros dos corpos
dirigentes e técnicos da
ASE.

Dinamização do Stand
na Feira de S. João *

22 de Junho a 1
de Julho 2018

Convívio de S.
Martinho

30 Novembro
2018

Ações

Participantes

* Divulgação junto dos sócios e através da página
institucional da ASE e redes sociais.
* Passeio/visita ao desfile de Carnaval no Redondo

Indefinido

Câmara Municipal de
Évora;
Sócios da ASE.

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

Indefinido

Membros dos corpos
dirigentes da ASE.

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

23

* 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
Colaboração
* Reuniões na ASE abertas à comunidade
surda, familiares e intérpretes LGP com o
Elementos dos corpos sociais
objetivo de se discutir problemas que afetam
30 Setembro –
e técnicos da ASE;
os surdos.
* Divulgar a
Dia do Surdo
IPSS’s do Distrito de Évora;
* Reuniões de preparação das ações a
importância da Língua
Comemoração do Dia
desenvolver para assinalar o 20º aniversário
Gestual Portuguesa no
Centro Distrital de Segurança
do Surdo;
da ASE.
sentido de uma maior
Social de Évora;
integração social da
*
Exibição
do
filme:
“Filhos
de
um
Deus
Dia Nacional da
comunidade surda;
15 Novembro – menor” (Children of a Lesser God), 1986 com Grupo “Diário do Sul – Rádio
Língua Gestual
Telefonia do Alentejo”;
Dia da LGP
Marlee Matlin e William Hurt, sobre a história
Portuguesa;
* Sensibilizar a
de um professor numa escola para surdos.
Grupo de teatro da
comunidade para esta
Dia da Pessoa com
Associação Portuguesa de
problemática;
* Organização de Peça de Teatro intitulada “A
Deficiência.
Surdos;
história mágica” promovido pelo grupo de
* Criar na população
teatro da Associação Portuguesa de Surdos,
Divulgação:
Ação desenvolvida
ouvinte mecanismos
3
Dezembro
–
com
atores
surdos,
dirigido
a
crianças
dos
Jornal
“Diário do Sul”;
nas instalações da
que despoletem
Dia da Pessoa diferentes estabelecimentos de ensino e a
ASE
Jornal “A Defesa”;
interesse na
com Deficiência utentes das diversas instituições que prestam
aprendizagem da LGP.
Facebook;
apoio na área da deficiência.
* Atelier LGP alusivo à data, na sede da ASE,
Página oficial da ASE.
dia 5/Dezembro 2018, integrado na agenda.
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Transporte de Crianças, Jovens e Adultos Surdos, sócios da ASE
Atividade

Objetivos

Calendarização

Ações


* Proporcionar aos utentes da ASE
serviço de transporte nas
deslocações no apoio prestado junto
dos diferentes serviços;





Transporte de
Crianças, Jovens e
Adultos Surdos,
sócios da ASE

* Contribuir para o efetivo exercício
de cidadania da comunidade surda,
aproximando os diferentes serviços
públicos das suas efetivas
necessidades, melhorando o acesso
aos mesmos;

Ao longo do
ano





* Agilização do serviço prestado pela
ASE no acompanhamento da
comunidade surda, facilitando a sua
intervenção social, garantindo o
exercício dos seus direitos.




Transporte para consultas médicas especializadas ou de
rotina;
Transporte para formações ou sensibilizações ministradas
por agentes externos, dentro ou fora do distrito;
Transporte de utentes da ASE a consultas de rastreio
auditivo ou oftalmológico;
Transporte de utentes da ASE a consultas de prescrição de
produtos de apoio no CED Jacob Rodrigues Pereira em
Lisboa;
Transporte de utentes da ASE a fim de participarem em
ações dinamizadas na Sede;
Transporte de utentes da ASE a sessões de convívio e
intercâmbio interinstitucional;
Transporte de membros da Direção e convidados nas
deslocações a reuniões de trabalho junto de outras
coletividades ou junto da Federação das Associações de
Surdos;
Transporte de utentes da ASE a entrevistas de emprego
ou no âmbito de medidas do IEFP;
Transporte de utentes da ASE para juntas médicas de
incapacidade.
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Comemoração do 20º Aniversário da ASE / Almoço de Natal
Atividades

Objetivos
* Unir os sócios em torno da
ASE;
* Permitir o contacto e o
convívio entre os sócios surdos;
* Fomentar o espírito
associativo;

* Divulgar junto da comunidade
o trabalho desenvolvido pela
Comemoração ASE;
do 20º
Aniversário da * Trazer para a discussão pública
ASE
as dificuldades e
constrangimentos sentidos pela
comunidade surda;
* Colocar enfoque na
comunidade surda, suas
especificidades e
particularidades, permitindo
criar laços e estabelecer o seu
espaço junto da comunidade
local.

Calendarização

Iniciativas

* Peça de Teatro dirigida a crianças apresentada pela
3 de Dezembro
Companhia de Teatro da Associação Portuguesa de Surdos,
de 2018
com atores surdos, intitulada: “A história mágica”.
(tarde)
Local: Teatro Garcia de Resende
* Peça de Teatro dirigida a adultos apresentada pela
3 de Dezembro
Companhia de Teatro da Associação Portuguesa de Surdos,
de 2018
com atores surdos, intitulada: “Deus Canino”.
(noite)
Local: Teatro Garcia de Resende
* Sessão pública – “20 anos ASE”, decorrida no Salão Nobre
do Teatro Garcia de Resende que contou com a
participação de membros dos corpos dirigentes e técnicos
da ASE, representação do Centro Distrital de Segurança
8 de Dezembro
Social de Évora, representação da Federação Portuguesa
de 2018
das Associações de Surdos e representação da Câmara
Municipal de Évora, com tradução de intérpretes da
Associação de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa e
da Federação Portuguesa das Associações de Surdos.
16 de
Dezembro de
2018

* Almoço convívio com associados e familiares, corpos
dirigentes e técnicos da ASE e representantes da Federação
Portuguesa de Surdos e intérpretes da Associação de
Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa e da Federação
Portuguesa das Associações de Surdos.

Número de
participantes
154

45

50

26
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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;
* Acompanhamento de surdos a serviços, consultas médicas,
etc;
* 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;

Ao longo do
ano

* Millenium BCP, CGD, Montepio,
SantanderTotta;
* 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 sócios
surdos e não
sócios, bem como
ao seu agregado
familiar.

* Proporcionar aos cidadãos surdos
melhores condições de atendimento nos
diversos serviços, suprindo assim manifesta
lacuna dos mesmos;
* Auxiliar os cidadãos 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.
- 12 -

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.

* Acompanhamento de utentes da ASE a consultas médicas de especialidade, consultas
médicas programadas ou de seguimento, com tradução em Língua Gestual Portuguesa,
menores com supervisão do representante legal ou adultos com ou sem representante
legal;
* Acompanhamento de utentes da ASE a juntas médicas de incapacidade para efeito de
atribuição de apoios sociais (Baixa médica ou Reforma por Invalidez) ou para obtenção de
Atestado Médico de Incapacidade Multiusos, com tradução em Língua Gestual
Portuguesa, menores com supervisão/autorização de representante legal ou adultos com
ou sem representante legal;
* Acompanhamento em entrevistas de seleção/emprego ou no local de trabalho, no
âmbito de medidas de apoio à empregabilidade promovidas pela ASE ou pelo Centro de
Recursos para o Emprego/IEFP ou GIP – Gabinete de Emprego Inclusivo (APPACDMÉvora);
* Reuniões técnicas nos diferentes serviços.

Visitas na
sequência de
novos
pedidos de
Ajudas
Técnicas

* Divulgação da medida;
Indicadores de Apoios SAPA
* Informação detalhada sobre todos os procedimentos a desenvolver;
Processos iniciados em 2018
* Definição do apoio que a ASE prestará;
Processos Suspensos ¹
* Abertura de processo: preenchimento da ficha de caraterização do cliente;
Processos deferidos
* Diligências junto do Hospital do Espírito Santo, Associação de Paralisia Cerebral
Processos indeferidos
de Évora (APCE), Widex, aos serviços de Segurança Social, aos serviços do IEFPDesistências ²
Évora e Junto do CED Jacob Rodrigues Pereira/Casa Pia de Lisboa.

16
5
14
2
3

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 ou 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

Periodicidade

“Construir Juntos” – Associação * Reuniões periódicas (Trimestrais);
Chão dos Meninos
* Colaboração em diversas atividades (Semana da Prevenção dos Maus-Tratos Infantis).

Trimestral

“UREP – Unidade de Rede de
Envelhecimento Populacional”
– CLASE – Conselho Local de
Ação Social de Évora

Quando
solicitado

* 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
Centro Especializado – Parceria
de Atribuição e Financiamento de Ajudas Técnicas/ Produtos de Apoio, para prescrição.
APCE/ASE/HESE/WIDEX-Évora
* Encaminhamentos para rastreios auditivos;
* Encaminhamento para prescrição.

“Dia da Família TYCO” – Tyco
Eletronics

Apresentação/divulgação da ASE e seus serviços junto dos presentes. O evento decorreu no
Rossio de S. Braz.

Quando
solicitado

19-09-2018
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Projeto “Apoio na medicação e exames gratuitos”
Atividade

Objetivos

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

Calendarização

Ações
*Sinalização de sócios da ASE
com necessidade de rastreio
oftalmológico, por indicação
de professor titular;
*Acompanhamento a exames
e colocação de óculos;

Ao longo do
ano

* Recolha de prescrições
médicas para a aquisição de
medicamentos;
* Contacto com a farmácia
para envio de prescrições
médicas;
* Entrega facilitada dos
medicamentos aos
requerentes.

Parcerias

Farmácia
Planície;
Ótica das
Figueiras;

Avaliação
* 6 Utentes obtiveram exames gratuitos de
rastreio audiológico na Widex - Évora;
* Foram deferidas 3 propostas de aquisição a
crédito com desconto social de 30% no valor
base da aquisição de próteses auditivas;

* Celebração de protocolo com o Instituto
Clínica Dentária
Médico de Évora (IME) com tabela de preços
“DentalInnova”;
especiais divulgada junto dos associados e
publicada na página institucional da ASE
Instituto Médico
de Évora;
* Desconto de 10% por fatura na Ótica das
figueiras;
Widex – Centros
Auditivos.
* Fornecimento a crédito de medicamentos
em agregados familiares com comprovada
insuficiência económica;
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Banco de bens doados
Objetivos
* Atender às
necessidades de
agregados familiares
carenciados;

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;
* Transmitir à
- Agilização de contactos para recolha
comunidade um
de bens centralizados na sede da ASE;
espírito ecológico
- Inventário, separação e
através da reutilização acondicionamento dos bens recolhidos;
de bens;
- Transformação de bens obsoletos para
posterior reutilização;
* Difundir os
- Levantamento e triagem de
conceitos de inclusão necessidades dos agregados sinalizados;
social e de
- Agilização de meios para facilitação do
solidariedade;
transporte de bens de maior volume;
- Promover a eficácia na entrega dos
* Promover a
bens recebidos de forma a serem
participação social da usados e utilizados rapidamente por
comunidade.
quem precisa.

Avaliação
Recolhas:
* Roupa e calçado para adulto e criança;
* Eletrodomésticos;
* Puericultura: Banheira, cama + colchão +
edredão, andarilhos, brinquedos;
* Roupa de cama e de banho;
* Acessórios de puericultura;
* Livros e material escolar.
Apoios concedidos:
* Escola da Malagueira: 3 agregados
apoiados sinalizados pela escola;
* ASE: 5 agregados familiares apoiados
diretamente pela ASE;
* Escola Malagueira - Feira Solidária;
* ADBES;
* Loja Solidária: Portel;
* Associação Pão e Paz;
* Associação de Desenvolvimento Local de
Mourão (ADEREM);
* Moradores do Bairro: 6 agregados
familiares;
* Escola Cunha Rivara – Arraiolos: 2
agregados.

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

Ações
Avaliação
* Candidatura à AMCAL – Associação Valor angariado
* Criação de parcerias para de Municípios do Alentejo Central
Entregas:
criação de pontos de
para recolha do material reciclado;
* 07/05/2018 1140Kg =
recolha de tampas;
586,53€
* Estabelecimento de uma rede de
* 9/08/2018 780Kg = 401,31€
* Criação de parcerias para parcerias para recolha das tampas;
* 19/12/2017 980kg = 504,21€
o transporte das tampas a
* Estabelecimento de parcerias
entregar na entidade
Sócios apoiados
entrega das tampas no aterro
recicladora;
Estremoz: Pagamento de
sanitário da AMCAL;
* Apoio pecuniário pontual,
consultas dentárias
* Desenvolvimento de um
de agregados familiares
regulamento que define os objetivos, (reconstrução dentes);
acompanhados pela ASE na
Évora: Pagamento reparação
destinatários e regras de acesso ao
aquisição de produtos de
próteses auditivas;
apoio pecuniário no âmbito deste
apoio, no pagamento de
Évora: Pagamento reparação
projeto;
despesas com alimentação,
cadeira de rodas;
* Divulgação da medida junto dos
habitação, serviços,
Reguengos de Monsaraz: Apoio
associados da ASE e dos agregados
educação, etc., em regime
na aquisição de material para
familiares acompanhados;
de empréstimo,
restauração de habitação
*Divulgação da campanha pelos
cofinanciamento ou
própria;
parceiros da ASE, entidades públicas Évora: Pagamento de
financiamento na
e através do site da ASE e redes
totalidade.
intérprete LGP para apoio em
sociais.
formação profissional.

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-oNovo; 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; Escola
Cunha Rivara – Arraiolos; APPACDMÉvora; Grupo Desportivo e Cultural Cruz
Picada.
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3. Atividades Não Planeadas Realizadas
Estágios/Programas
Atividade/Local

Estágios/Programas

Estagiário

Maria Manuel Pires

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

Contrato Emprego-Inserção

Área

Higienização
/ Economato

Início

25-08-2017

Fim

Colaboração

24-05-2018

APPACDM/Évora - Centro de
Recursos do IEFP, Centro de
Emprego e Formação
Profissional de Évora
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Apoio à Empregabilidade
Objetivos

Ações

Parcerias

Avaliação
Contratos Emprego-Inserção

* Proporcionar aos agregados
familiares acompanhados pela
ASE uma ferramenta
especializada à sua
problemática com vista à
integração profissional dos
elementos sinalizados;

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

IEFP, Centro de Emprego e
Formação Profissional de
Évora;
APPACDM/Évora - Centro de
Recursos do IEFP;
* Divulgação de oferta e procura de
Associação de Idosos e
emprego da região;
Reformados da Freguesia do
Sabugueiro;
* Contribuir para a estabilidade * Apoio e esclarecimento de vários
Câmara Municipal de Arraiolos;
social dos agregados familiares assuntos relacionados com legislação
Hotel Vila Galé;
laboral e subsídio de desemprego;
referenciados procurando
Old Évora Hostel ;
incrementar a sua
* Articulação com entidades e
Restaurante “Parque dos
empregabilidade como forma de serviços do concelho de forma a
Leitões”.
inclusão social.
proporcionar a integração
profissional.

* Reguengos-de-Monsaraz (2
clientes)
* Évora – (2 clientes)
Apoio à Colocação
* Évora (3 Clientes)
* Sabugueiro (1 cliente)
* Estremoz (1 cliente)
* Amareleja (1 cliente)
Medida Emprego Apoiado¹
* Évora (3 clientes)
* Sabugueiro (1 cliente)
* N. Srª Machede (1 cliente)
* Reguengos-de-Monsaraz (1
cliente)

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

* Presentear as crianças
surdas da Escola Básica
Festa de Natal Manuel Ferreira Patrício
para os Alunos e mostrar que a ASE se
da Escola de
encontra atenta às suas
Referência para dificuldades e às suas
a Educação
necessidades lúdicas;
Bilingue de
Alunos Surdos * Promover a imagem
de Évora em
da ASE no exterior,
Dezembro de
nomeadamente na
2018
comunidade escolar da
freguesia em que se
insere.

Ações

* Contacto com os professores e
técnicos de ensino especial de alunos
surdos da Escola Manuel Ferreira
Patrício para apresentação da
proposta e consequente pedido de
autorização à Direção da escola para a
realização do evento;
* Contacto com diversos agentes
económicos da região para pedido de
apoio na constituição de um sacoprenda para oferta aos alunos surdos;
* Entrega das prendas aos alunos
surdos na Escola Manuel Ferreira
Patrício.

Colaboração

* Professores e técnicos de
ensino especial de alunos
surdos da Escola Manuel
Ferreira Patrício e da Escola
Secundária Gabriel Pereira;
* Coordenadora da Unidade
de Surdos – Prof.ª Inês Filipe;
* Tyco-Eletronics – Ass. de
funcionários, (Brinquedos e
roupas).

Avaliação

Cumpriu-se a tradição
instituída pela ASE na
Escola de Referência para
a Educação Bilingue de
Alunos Surdos – Escola
Básica Manuel Ferreira
Patrício – Évora, a
distribuição pela ASE de
prendas aos alunos
surdos.
Foram entregues aos 25
alunos (20 alunos
Malagueira e 5 alunos
ESGP), um saco-prenda
com ofertas adequadas a
cada faixa etária.
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Revisão de Acordo de Cooperação com CDSSE – Reestruturação de resposta social
Atividade

Revisão de Acordo de
Cooperação com CDSSE
– Reestruturação de
resposta social

Objetivos

Ações

* Elaboração e envio de
* Reestruturar a resposta social pedido/projeto de revisão de
acordo de cooperação com base
existente de Centro de
Atendimento/Acompanhamento em estudo da população-alvo do
concelho e distrito de Évora,
Social e Animação para Pessoa
com Deficiência e Incapacidade fundamentado em investigação
com base em elementos
para a nova resposta social de
estatísticos recolhidos no portal
Centro de
Atendimento/Acompanhamento “Pordata” baseado em
Social e Reabilitação para Pessoa comparação entre os dados dos
com Deficiência e Incapacidade, Censos 2001 e 2011;
de acordo com o estabelecido
* Submissão de candidatura
pela Portaria 60/2015, de 2 de
através do programa “Procoop”;
março.
* Envio de todos os elementos
solicitados pelo CDSSE.

Colaboração

* Técnicos e
Direção do
CDSSE;
* Equipa técnica
e corpos
dirigentes da
ASE.

Avaliação
Após inúmeras diligências
e inúmeros contactos, o
pedido de revisão da ASE
requerido por ofício a 19
de Junho de 2015 e
posteriormente
submetido através da
plataforma “Segurança
Social Direta” no âmbito
do programa “Procoop”
em 14 de Julho de 2017,
mereceu deferimento.
A assinatura do novo
acordo cooperação data
de 8 de Dezembro de
2018.
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Candidatur: TE Conectivity - Prémio Community Ambassador Program (Outside US)
Atividade

Candidatura: TE
Connectivity
Prémio “Community
Ambassador Program
(Outside US)”

Objetivos

Ações

* Candidatura a
financiamento para
desenvolvimento de dois
cursos de formação em Língua
Gestual Portuguesa –
Iniciação, específicos para
pessoal técnico, funcionários
dos diferentes serviços e
repartições públicas, com o
propósito de capacitar estes
serviços de elementos
interlocutores no
atendimento à comunidade
surda do concelho de Évora.

* Elaboração de projeto para
desenvolvimento de dois cursos de
formação inicial em Língua Gestual
Portuguesa, dirigidos
especificamente a pessoal técnico e
funcionários de serviços e repartições
públicas com responsabilidade ou
função ligada ao atendimento ao
público.
* Submissão online de candidatura
ao programa “TE connectivity Community Ambassador Program
(Outside US)”;

Colaboração

Avaliação

* Equipa técnica
e corpos
dirigentes da
ASE.

A candidatura mereceu
deferimento mas a verba
atribuída ficou aquém do
proposto, pelo que a
Direção da ASE decidiu
executar o projeto de
forma parcial constituindo
apenas uma turma e
reduzindo o número de
horas de formação.

- 22 -

4. Atividades Planeadas Não Concretizadas
Atividades

Motivo pelo qual não se realizaram

Carnaval

Foi programada, calendarizada e divulgada uma visita ao típico desfile de Carnaval da Vila de
Redondo, no entanto, apenas se inscreveram duas pessoas.
Auscultada a comunidade surda percebeu-se que muitos preferiram assinalar a data em atividades
junto da família.

Cursos LGP

Não existiram inscrições em número mínimo para se poder iniciar um curso de formação em Língua
Gestual Portuguesa.

Transporte Escolar de Alunos com NEE

A ASE não submeteu candidatura uma vez que os pressupostos do ano transato foram alterados,
pelo que se tornaria inviável uma nova candidatura, uma vez que o balanço do ano anterior já se
afigurava no limiar, não apresentando uma margem de lucro rentável.
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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;
 Assembleias Gerais Ordinárias e extraordinárias quando necessárias;
 Clínica dentária “Dentalinnova” - parceria na promoção de serviços de saúde oral;
 Celebração de Protocolo com o Instituto Médico de Évora (IME) para obtenção de preços especiais para os associados ASE nos seus serviços;
 Federação Portuguesa das Associações de Surdos – Processo de filiação e candidatura conjunta ao INR para apoio ao associativismo;
 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;
 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;
 Projeto “Feira Solidária” – Escola Manuel Ferreira Patrício: Colaboração da ASE na entrega de bens doados;
 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;
 Rede ECID – Entidades com Intervenção na Deficiência: Centro Distrital de Segurança Social de Évora, enquanto entidade promotora;
 Reunião dos membros do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral de acordo com as exigências estatutárias;
 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;
 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.
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6. Participação e colaboração da ASE com outros projetos
Participação em Reuniões, Colóquios e outras Ações de Formação






Colaboração com a Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS) – para candidatura conjunta a apoio ao associativismo junto
do Instituto Nacional para a Reabilitação (INR);
Colaboração com a Associação Portuguesa de Surdos;
Comissão Local de Ação Social de Évora, (CLASE) da Câmara Municipal de Évora;
Reuniões de trabalho com IPSS’s, serviços e outras organizações públicas e privadas no sentido de se colaborar no plano de
ação/intervenção da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras;
UREP – Unidade de Rede para o Envelhecimento Positivo.

Outras atividades


Colaboração com a Câmara Municipal de Évora na recolha e seleção de manuais escolares usados;
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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 de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES – UC);
Centro Social e Paroquial Nossa Sr.ª de Fátima;
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Cercibeja – Centro de Recursos do IEFP;
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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