
 
 
 
 

Ata da 3ª Assembleia Geral da PNAR 

Espinho, 17 de novembro de 2017 

Presenças 

Estiveram presentes os grupos de autorrepresentantes da: 

 CERCIAG 

 CERCIBRAGA 

 CERCICA 

 CERCIESPINHO 

 CERCIGUI 

 CERCILISBOA 

 CERCIPOM 

 PROATIV@S 

Fizeram-se representar os grupos de autorrepresentantes da: 

 CECD Mira-Sintra 

 CERCIDANA 

 CERCICOA 

 GAR-VOZ 

Esteva ainda um membro individual, o Carlos Pires. 

O grupo de autorrepresentantes da CERCILAMAS assistiu à Assembleia 

Geral como convidado. 

A agenda foi aprovada por unanimidade. 

 

  



 
 
 
 

Apresentação do Relatório de Atividades 

Foram apresentadas as atividades que estavam planeadas e comparadas 

com as que tiveram lugar. 

Os participantes referiram que não tinham muita informação sobre o que 

fazia o Grupo Dinamizador. 

A Sandra Marques (que apoia o Grupo Dinamizador) disse que os 

membros da PNAR não enviavam muita informação sobre o que faziam, e 

que isso também era importante partilhar. Também disse que este ano 

tinha sido difícil para ela dar ao Grupo Dinamizador todo o apoio de que 

precisam para desenvolver o seu trabalho. 

O Grupo Dinamizador fez algumas das coisas que estavam no Plano de 

Atividades, mas outras ficaram por fazer. 

A parte da formação não foi feita. 

O encontro da PNAR vai acontecer no dia 12 de dezembro, em Lisboa. 

Foram enviadas as cartas aos partidos políticos, ao Primeiro-ministro, ao 

Presidente da República e à Secretária de Estado para Inclusão. Destes, 

apenas o Primeiro-ministro respondeu, e em resultado tivemos uma 

audiência com a Secretária de Estado. Nesta audiência fomos muito bem 

recebidos e foi-nos prometido que a PNAR seria consultada quando 

fossem feitas leis ou políticas sobre as pessoas com deficiência.  

Mas nada disso aconteceu. 

Os membros do Grupo Dinamizador participaram como oradores em 

várias conferências e seminários, por exemplo, sobre a acessibilidade das 

eleições, a violência contra as mulheres com deficiência, o Encontro de 

Famílias e o V Encontro de Autorrepresentantes em Castelo de Vide. 



 
 
 
 

Também assistiram a conferências fora de Portugal, como o Congresso 

sobre Acessibilidade Cognitiva. 

Os membros da PNAR tiveram oportunidade de participar na Formação 

para a Liderança, que teve lugar em Bruxelas. Desta vez foi um membro da 

CERCIPOM que esteve presente. 

Os elementos do Grupo Dinamizador falaram sobre estas diferentes 

atividades. 

O relatório foi aprovado por todos os presentes. 

Apresentação do Plano de Atividades  

A Sandra Marques apresentou o Plano de Atividades para 2018. 

Falou da necessidade de se passar a ter membros individuais e não os 

grupos, para se conseguir mais algum dinheiro para as atividades. 

Lembrou que a FENACERCI apenas vai apoiar a Plataforma mais um ano, 

ou seja, a partir de 2019 vai deixar de apoiar. 

Apesar da decisão para se passar a cobrar uma quota individual ter sido já 

aprovada na última assembleia geral, não foi feita a alteração aos 

estatutos para permitir esta cobrança. 

Assim, os participantes voltaram a votar se queriam ou não passar a ter 

membros individuais. 

A quota seria de 6 euros por ano. 

Esta proposta foi votada e aprovada por maioria, com a abstenção da 

CERCIGUI. 

Será enviada uma nova versão dos estatutos que deve ser apresentada na 

próxima assembleia geral, em março de 2018. 



 
 
 
 

Para 2018 queremos fazer algumas ações de formação que não foram 

feitas em 2017. 

Também é preciso divulgar a PNAR junto das televisões dos jornais. 

O Plano de Atividades foi aprovado por unanimidade. 

O futuro 

Os participantes deram algumas ideias sobre como arranjar dinheiro para 

a PNAR: fazer rifas, arranjar mais sócios, tentar arranjar 

donativos/padrinhos, cobrar pela formação que for dada, fazer uma 

campanha. 

A Sandra Marques explicou que algumas destas ideias são difíceis de por 

em prática porque a PNAR não tem estatuto legal. 

Os membros da PNAR acham que seria mais fácil trabalhar se fossem 

constituídos grupos regionais, para trabalharem com as organizações que 

estão mais próximas. 

E distribuir o trabalho por estes grupos regionais. 

Foi marcada uma reunião via Skype para dia 12 de janeiro para se decidir 

o que se vai fazer e dividir trabalho. 

Isto também será discutido no dia 12 de janeiro. 


