
1ª Assembleia Geral da 

Plataforma Nacional de 

Autorrepresentantes
Águeda, 4 de abril de 2016



Ordem de trabalhos

 Apresentação da proposta de Plano de Atividades do Grupo Dinamizador

 Recolha de propostas de alteração

 Votação sobre as propostas de alteração

 Desenho do novo Plano de Atividades

 Votação do Plano de Atividades

 Apresentação da proposta de sítio Internet

 Recolha de ideias

 Encerramento da Assembleia Geral



Presentes
 Grupo de autorrepresentantes da CERCIAG

 Grupo de autorrepresentantes da CERCIBRAGA

 Grupo de autorrepresentantes da CERCICA

 Grupo de autorrepresentantes da CERCIESPINHO

 Grupo de autorrepresentantes da CERCIPENICHE

 Grupo de Participação de Clientes da CERCILISBOA

 Pensadores Iluminados da CERCIPOM

Representados
 Grupo de autorrepresentantes do CECD

 A Voz da Diferença

 A turma dos clientes



Proposta do Grupo Dinamizador

Objetivos da Plataforma

Promover a Autorrepresentação

Dar voz aos autorrepresentantes

Chegar aos 20 membros em 2016

 A favor 10, contra 0, abstenções 0

Aprovado por unanimidade



Votação do Plano de Atividades

 Questionário para os grupos de autorrepresentantes

A favor – 9, contra – 1, abstenções 0, é aprovada por maioria



Enviar uma carta ao Presidente da República, ao Primeiro Ministro, ao Ministro 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e à Secretária de Estado para a 

Inclusão

A favor – 8, contra – 2, abstenções 0, é aprovada por maioria

 Divulgar a Plataforma junto da comunicação social – Jornais, Televisões

A favor – 10, contra – 0, abstenções 0, é aprovada por unanimidade

 Convidar algumas personalidades para apadrinharem a PNAR 

Esta proposta só avança após se definir qual o papel dos padrinhos e madrinhas. 

O grupo dinamizador deve fazer uma proposta para circular pelos membros.



Votação do Plano de Atividades

 Questionário para grandes grupos económicos, para saber se estão 

interessados em contratar pessoas com deficiência.

A favor – 9, contra – 1, abstenções 0, é aprovada por maioria

 Questionário e enviá-lo para as organizações que têm atividades socialmente 

úteis para saber quantas pessoas com deficiência intelectual estão nesta 

situação e quanto recebem pelo seu trabalho

A favor 7, contra – 3, abstenções 0, é aprovada por maioria mas passa para 2017

 Usar a arte como forma de expressão.

Este ano só se faz um concurso, para o logotipo.

O vencedor do concurso ganha 200 Euros.

Vai ser feito um regulamento e convidados os membros do Júri.

As propostas são para o Grupo dinamizador, a Roberta Medina e um artista plástico.

O Grupo de autorrepresentantes da CERCICA vai contactar a ANACED.

A favor – 10, contra – 0, abstenções 0, é aprovada por unanimidade



Observações

 Toda a informação deve ser em Leitura Fácil.

 Sandra Marques vai criar um canal no youtube para a Plataforma.

 As assinaturas dos membros do Grupo Dinamizador devem ser digitalizadas.

A Sandra vai fazer um documento de autorização de uso das assinaturas.

 A próxima reunião Skype vai ser no dia 5 de maio.

Os membros devem enviar para o email do pnar (pnar@fenacerci.pt) a sua identidade 

Skype.

 As datas propostas para a próxima reunião da PNAR são 23, 24 ou 30 de junho.

A Sandra vai enviar um pedido pelo DOODLE (ferramenta online de marcação de 

reuniões) para agendar a data final.

O local proposto é Santiago do Cacém, é preciso falar com o Grupo da CERCISIAGO.

mailto:pnar@fenacerci.pt


Datas a lembrar

Questionário sobre os grupos de autorrepresentantes

 30 de abril de 2016 – membros da PNAR enviam ideias para perguntas para o 

questionário sobre os grupos de autorrepresentantes

 31 de maio de 2016 – o Grupo Dinamizador faz a versão final do questionário

 1 de junho de 2016 – lançamento do questionário online

 15 de junho de 2016 – data limite para respostas

Questionário sobre o emprego das pessoas com deficiência intelectual

 30 de setembro de 2016 – envio do questionário para os grandes grupos económicos.



Datas a lembrar

Sítio Internet (site)

 15 de abril - Sandra vai enviar o link para testar a página e dar ideias

 Até 30 de abril os membros da PNAR enviam os comentários e ideias

 15 de maio – lançamento oficial do sítio internet e da página do facebook

Cartas

 Só podem ser enviadas depois de 15 de maio, quando o sítio internet estiver pronto.

Concurso

 15 de abril – regulamento do concurso

 30 de abril – lançamento do concurso

 31 de maio – data limite para participar no concurso

 15 de junho – divulgação do vencedor


