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Assembleia Geral da  

Plataforma Nacional de Autorrepresentantes (PNAR) 

 

No dia 5 de Abril de 2018 realizou-se na CERCIAG a 5ª 

Assembleia Geral da PNAR – Plataforma Nacional de 

Autorrepresentantes.  

Estiveram presentes nesta assembleia os grupos de 

autorrepresentantes da: 

 CERCIESPINHO,  

 CERCIBRAGA,  

 CERCICA,  

 CERCIPENICHE,  

 CERCILISBOA,  

 CERCIPOM,  

 CERCIAG.  

A CERCIGUI e o CECD Mira-Sintra estiveram através de 

videoconferência. Esteve ainda um membro individual, o Carlos 

Pires. 

A assembleia foi orientada pelo Grupo Dinamizador da 

Plataforma, do qual faz parte a Carla (CERCIAG), o João 

(CERCICA) e o Albino (CERCILISBOA), tendo como moderador Rui 

Monteiro (FENACERCI).  
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O Grupo Dinamizador apresentou a ordem de trabalhos, 

para sabermos o que ia acontecer ao longo do dia. 

Foi apresentado o Relatório de Atividades de 2017. 

O Relatório foi aprovado por todos.  

Foi apresentada a proposta do Regulamento da PNAR e discuti-

mos cada ponto. 

Como não se chegou a acordo, cada grupo presente vai 

enviar as suas ideias para melhorar o regulamento. 

Na parte da tarde, os grupos de autorrepresentantes de 

cada organização presente apresentou-se à Assembleia.  

A seguir, foram divididos em 3 grupos de trabalho. 

Estes grupos falaram sobre: 

 Encontro Nacional,  

 Como arranjar novos membros e  

 Como arranjar dinheiro para as atividades da PNAR.  

No que diz respeito Encontro Nacional, este ficou marcado 

para o dia 7 de Dezembro.  

Será na zona centro, numa instituição ainda a definir. 

O tema vai ser “Vida Independente”, e vão discutir-se várias 

questões relacionadas com este assunto. 

3 organizações ficaram responsáveis pela organização - 

CERCIPENICHE, CERCIAG e … em articulação com a CERCI 

local. 
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Relativamente a como arranjar novos membros, vamos tentar 

saber quantas organizações que trabalham com pessoas com 

deficiência intelectual existem em Portugal. 

 Estas vão ser depois contactadas. 

Vai ser feita uma apresentação e ainda um vídeo sobre a 

PNAR. 

O Albino foi o membro do Grupo Dinamizador que faz parte 

deste grupo de trabalho. 

O grupo sugeriu uma melhor definição das zonas/áreas, por 

exemplo um mapa: 

 Espinho fica responsável pela angariação de novos membros 

da zona Norte. 

 Peniche fica responsável pela angariação de novos membros 

da zona Centro. 

 Almodôvar fica responsável pela angariação de novos 

membros da zona do Alentejo.  

 Lisboa fica responsável pela angariação de novos membros da 

zona da Grande Lisboa 
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A Cercibraga ficou responsável por realizar um PowerPoint 

sobre a PNAR para posterior divulgação. 

Todas as organizações vão fazer o vídeo promocional, ten-

do ficado a CERCILISBOA  de fazer um guião. 

Estes dois materiais vão estar no sítio internet e nas redes 

socais da PNAR. 

O grupo que ficou a discutir sobre formas de arranjar 

dinheiro teve algumas ideais: 

 pagar as quotas, 

 fazer rifas e espetáculos, 

 vender produtos feitos nos CAO’s, 

 criar uma conta solidária, 

 pedir apoio ao INR e às Câmaras Municipais.  

Deu-se por terminada a Assembleia.  


