
 

 

 

Relatório de Atividades do Ano de 2016 

 

Introdução: 

 

Dando continuidade ao trabalho que a Direção da Associação Cabra 

Cega tem vindo a desenvolver, desde a sua constituição em Junho de 

2016, vimos submeter à apreciação desta Assembleia-Geral o resultado 

deste primeiro período de trabalho. 

Para tal temos vindo a desenvolver medidas no sentido de podermos vir 

a dotar a nossa Associação de autonomia financeira e administrativa 

que nos permita implementar num futuro próximo, um largo conjunto de 

serviços e iniciativas em prol da população com deficiência visual, 

contribuindo, desta forma, para a sua plena integração, autonomia e 

participação na sociedade. 

Nesse sentido, é importante não esquecer o preponderante papel de 

consciencialização cívica que a Cabra Cega, espera ter junto da 

comunidade. 

 

Administração: 

 

Foram efetivados todos os procedimentos necessários de modo a 

regularizar a associação nas Finanças e Segurança Social de acordo 

com a legislação. 
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Assim foi aberta nas finanças a atividade da associação e foi entregue 
na segurança social a documentação necessária de comprovativo de 
não remuneração dos órgãos sociais de modo a isentar o pagamento 
de contribuições.  

Temos trabalhado no sentido de abrir uma conta bancária no Banco BPI, 
com boas condições comerciais de modo a minimizar ao máximo as 
despesas com a mesma para a associação, tendo para isso alterado o 
âmbito fiscal da associação inserindo um novo CAE com o código 88102 
- ACTIVIDADES DE APOIO SOCIAL PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, SEM ALOJAMENTO. 

Têm sido efetivados vários contactos com instituições no sentido de 
angariação de uma parceria de cedência de um espaço para sede de 
ação da associação, até ao momento sem resultado concreto, mas com 
algumas respostas pendentes. 

 

Financiamento: 

 

Foi elaborada uma candidatura ao prémio BPI Capacitar para 
financiamento do projeto TIC – TAC da associação, para o qual não 
fomos contemplados por sermos uma associação recente e não termos 
historial que comprove por si próprio que somos uma instituição credível 
e sólida financeiramente. 

Com a criação da conta bancária estamos em condições de poder 
começar a receber as quotizações dos associados, o que até ao 
momento não aconteceu para não perdermos dinheiro nem termos onde 
o guardar de forma segura e legal. 

 

Medidas para a Inclusão Social: 

 

Sabendo a importância que a Cabra Cega quer ter na sociedade, temos 
vindo junto de Empresas, escolas, etc., a desenvolver a sensibilização 
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da sociedade, tendo em vista a desmistificação da deficiência visual, da 
inclusão  das pessoas com deficiência e da promoção de boas práticas 
para uma maior acessibilidade web e digital. 

Fizemos duas palestras de sensibilização sobre acessibilidade web 
numa escola e numa empresa ligadas à área do web design. 

Associamo-nos à Voa – inclusão para a deficiência no dia internacional 
da deficiência onde tivemos uma palestra sobre a inclusão de pessoas 
com deficiência. 

 

 

Promoção e divulgação: 

 

Com o objetivo de vir a promover e divulgar a associação temos vindo 
a desenvolver o nosso sitio na web que esperemos venha a ser o nosso 
cartão de visita e uma ferramenta de trabalho e cultura para muitos dos 
nossos associados e utentes. 

Criámos contas e páginas nas redes sociais com o intuito de divulgar a 
Cabra Cega, as suas ações e iniciativas, bem como sensibilizar para a 
inclusão. 

 

Projetos: 

 

Elaborámos o projeto TIC – TAC que pretende Capacitar pessoas com 
deficiência visual no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 
e das Tecnologias Adaptativas para a Cegueira, que esperemos 
conseguir financiamento para o colocar em prática em breve. 

Temos vindo a desenvolver e publicar no nosso site alguns manuais 
educativos que as pessoas podem consultar para aprender a 
desenvolver tarefas no seu computador recorrendo a um leitor de ecrã. 
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Prestação de Contas de 2016  

 

Neste momento, estamos a reportar-nos ao final do ano de 2016, onde 
as únicas dívidas que persistem são as despesas de constituição e 
registo da Associação que serão pagas ao promotor da associação 
quando esta tiver um financiamento que o permita. 

Estas despesas de constituição totalizaram 390,00€ (trezentos e 

noventa euros), que por decisão da Direção foram diferidas para 2017, 

ano em que também serão recebidos os valores das quotizações dos 

sócios fundadores referentes ao ano de 2016. 

 

Movimento Associativo: 

Associados 11; 

Ativos: 11 

Admitidos: 11 

Demitidos: 0 

 

Conclusão 

 

Descrito neste relatório o trabalho desempenhado por esta direção, bem 

como os resultados obtidos, estamos relativamente satisfeitos com os 

dados enunciados neste relatório. Dizemos, relativamente e não na 

íntegra, não porque tenhamos consciência que no momento atual 

poderíamos ter feito mais e melhor, mas tão-somente porque esta 
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equipa, que sempre se declarou ambiciosa, na continuidade do seu 

trabalho, gostaria de ter podido fazer ainda mais em favor das pessoas 

com deficiência visual. 

Com efeito, se quantificássemos o nível de concretização dos objetivos 

propostos em sede de plano de atividades que foram cumpridos neste 

relatório, poderíamos afirmar, que foi possível realizar a grande maioria. 

Em suma continuaremos a trabalhar, esperando continuar a ser 

merecedores da vossa confiança, mediante aprovação deste relatório. 

 

A Direção 

 

 


