
 

 

 

Relatório de Atividades e contas do Ano de 2017 

 

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, de acordo 

com os regulamentos estatutários da associação,  o resultado de mais 

um ano 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: 

 

Foi criado um formulário de inscrição para podermos aceitar novos 

associados, voluntários e mecenas. 
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Foram efetivados todos os procedimentos necessários de modo a 

podermos começar a receber quotizações e poder emitir os respetivos 

recibos de acordo com a legislação. 

Foram efetivadas as alterações necessárias na conta bancária no 
Banco BPI, de modo a melhorar as 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. 

Continuamos a efetuar 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. 

 

Financiamento: 

 

Foi novamente 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 as alterações necessárias na conta bancária começámos a 
receber as quotizações em atraso dos associados referente ao ano de 
2016 e as deste ano de 2017. 

 

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 
da sociedade, tendo em vista a desmistificação da deficiência visual, da 
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inclusão  das pessoas com deficiência e da promoção de boas práticas 
para uma maior acessibilidade web e digital. 

No período das eleições autárquicas alertámos os diferentes partidos 
políticos do concelho de Sobral de Monte Agraço para a necessidade 
de disponibilizar os programas eleitorais e toda a informação disponível 
em suporte digital e acessível a todas as pessoas. Servindo a nossa 
carta aberta de exemplo e motivação para outras pessoas que a 
remeteram com as devidas alterações aos candidatos da sua região. 

Conseguimos acolhimento por parte das secretarias de estado para a 
inclusão das pessoas com deficiência e da segurança social para 
melhoria da acessibilidade do portal da segurança social direta que 
melhorou após a nossa exposição indicando os constrangimentos 
sentidos. 

Temos divulgado e apoiado pessoas no que diz respeito a obter apoios 
e benefícios que tem sido disponibilizados principalmente pelo estado, 
nomeadamente a PSI (Prestação Social de Inclusão) e Cartão de 
estacionamento para pessoas com deficiência. 

Contribuímos ativamente nos pedidos de consulta pública sobre o MAVI 
(Movimento de Apoio à Vida Independente). 

Associamo-nos à Voa – inclusão para a deficiência e ao município do 
Sobral, quer na entrega de carta de sensibilização para a problemática 
da deficiência em Portugal aos eurodeputados no parlamento europeu 
aquando da nossa visita a Bruxelas, quer no dia internacional da 
deficiência onde tivemos uma palestra sobre como leem e escrevem as 
pessoas com deficiência visual. 

 

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. 



 

4 

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

Temos participado em eventos divulgando a Cabra Cega, 
nomeadamente na visita ao parlamento europeu promovida pelo 
Município do Sobral e na comemoração do dia internacional das 
pessoas com deficiência em parceria com a Voa – Inclusão para a 
Deficiência. 

 

Projetos: 

 

Elaborámos já em 2016 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. 

 

Prestação de Contas de 2017:  

 

Foram recebidos os valores das quotizações de 6 sócios fundadores 

referentes ao ano de 2016 (102,00€), continuando ainda algumas em 

atraso para o ano de 2018 (5 associados, 85,00€). 

Foram recebidas quotizações referentes ao ano de 2017 de 13 

associados no valor de 332,00€. Ficarão também em atraso para 2018 

algumas quotizações referentes ao ano de 2017, quer de sócios 

fundadores quer de novos associados (9 associados 221,00€). 
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Fomos beneficiários de um donativo de 140,00€ de um grupo de amigos 

que decidiu canalizar a verba que gastariam na troca de presentes para 

ajudar uma instituição sem fins lucrativos. 

O total receitas de 2017 cifrou-se em 574.00€. 

Foram reconhecidas em 2017 as despesas de constituição que 

totalizaram 390,00€ (trezentos e noventa euros), que por decisão da 

Direção haviam sido diferidas de 2016 para 2017. 

Foram-nos cobrados 38,48€ de comissões de manutenção de conta e 

de anuidade do cartão de débito, referente ao período até ao qual 

alterámos o CAE da associação e que nos permitiu isentar essas taxas 

daí adiante. 

Tivemos despesas com o alojamento do site e com o domínio 

www.associacaocabracega.pt no valor de 97,81€, que por opção da 

direção e objetivo de poupança, aproveitando promoções, são já 

referentes também aos dois anos seguintes para o alojamento e 4 anos 

seguintes para o domínio, ou seja, adiantámos o pagamento que iriamos 

ter de fazer nos anos vindouros. 

Tivemos despesas de representação no valor de 0.86€, para impressão 

de cartões de visita e 7.50€ de despesas de comunicação de um cartão 

de telemóvel que será o contacto oficial da associação. 

O total despesas de 2017 cifrou-se em 534.65. 

O resultado do exercício de 2017 foi positivo em 39,35€. 

O saldo bancário à data de 31/12/2017 era de 430.21€. 

As únicas dívidas que persistem são as referentes às despesas de 

constituição e registo da Associação e da impressão dos cartões de 

visita, no valor de 390,86€, que serão pagas ao promotor da associação 

quando esta tiver um financiamento que o permita. 
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Fomos alvo da cedência de um smartphone pelo nosso associado 

Ricardo Nogueira para colocação do cartão acima referido e para 

configuração e uso das contas de Skype e whatsapp da associação. 

 

Movimento Associativo: 

 

Atendendo a que no ano de 2016 apenas tínhamos os 11 sócios 

fundadores da associação, neste novo ano de 2017 duplicámos o 

número de associados, no entanto continuamos a ter alguns que não 

poderão ser considerados associados de plenos direitos por possuírem 

quotizações em atraso ou apesar de se terem inscrito e a sua inscrição 

ter sido aprovada pela direcção, os mesmos ainda não efectuaram o 

pagamento da respectiva joia de inscrição e quotas de modo a 

validarem a inscrição. 

 

 ### ### 

Associados 11 22 

Activos 6 13 

Admitidos 11 11 

Demitidos 0 0 
 

 

Conclusão 

 

Procuramos com o presente relato, trazer, embora de forma sucinta, a todos os 

membros, o que foi a vida da nossa associação, o trabalho desta direcção e os 

resultados obtidos no decurso do ano 2017. 
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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 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. 

 

Sobral de Monte Agraço, 11de Fevereiro de 2018 

 

A Direção 

 

Presidente: 

Pedro Miguel marques Nogueira 

 

Vice-Presidente: 

João orlando da costa esteves sousa Alves 

 

Tesoureiro: 

Ricardo Alexandre Marques Nogueira 
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Secretária: 

Ana Mafalda de Lima Serra 

 

Vogal: 

Ana Isabel Pereira Simões Cunha 

 


