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Introdução
O ano de 2017 foi um ano com muitos desafios de crescimento e consolidação dos
projectos.
A equipa BIPP cresceu e conseguiu dinamizar e melhorar a sua actividade através
de uma estratégia de planeamento, implementação e avaliação melhor
estruturada. Trabalhou com base na sua missão e visão e assente nos valores da
associação. As parcerias com o sector privado, o sector público, entidades e a
sociedade em geral foram fulcrais para atingir os resultados alcançados.
Deixamos um profundo agradecimento a todos os clientes, suas famílias e
significativos, pela confiança depositada no nosso trabalho, bem como aos
colaboradores e voluntários pelo empenho e dedicação no desempenho das suas
funções.
Aos parceiros, associados, empresas, entidades e pessoas individuais que nos
apoiaram L directa ou indirectamente L na implementação de respostas inovadoras
e inclusivas para os cidadãos com dificuldade intelectual e do desenvolvimento, o
nosso sincero obrigado.

Organização

CAMPOS'DE'
FÉRIAS'
INCLUSIVOS'
BIPP

JUNTOS'NUM'
SÓ'RITMO

Actuação
Capacitação

Trabalhamos para públicos infantis e juvenis com idades entre os 6 e os 20 anos,
com e sem deficiência, desenvolvendo competências sócio relacionais e cognitivas
através de actividades lúdico terapêuticas, e promovendo a inclusão social.

Formação/e
Capacitação/

Formação certificada no sector agroGalimentar e competências sócioGprofissionais
para jovens e adultos com Dificuldade Intelectual e do Desenvolvimento (DID).
Apoio às famílias/ significativos na construção do projecto de vida inclusiva do seu
filho/a. Activação ou reactivação das redes de suporte. Acompanhamento e
consultoria às empresas para a empregabilidade deste público alvo.

Empregabilidade/e/
integração/socio/
profissional

Formação on#job para jovens e adultos com DID durante o período de formação e
na fase de integração sócioGprofissional. Acompanhamento pósGcolocação ao
jovem adulto com DID e à entidade empregadora, à família e à rede de suporte,
garantindo a manutenção em posto de trabalho.

Educação/para/a
inclusão/

Programas de educação para a Inclusão e a Diversidade em escolas dos 2º e 3º
ciclos do Ensino Secundário, dirigida a alunos, docentes e não docentes.
Formação para a inclusão em empresas.

Sustentabilidade

Empowerment da organização por consultoria externa. Formação da equipa.
Desenvolvimento dos negócios sociais com venda de produtos frescos e
transformados. Prestação de serviços de formação.
Criação de postos de trabalho para pessoas com DID.

Projectos)e)Resultados
2-FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO
SEMEAR NA
ACADEMIA

1-CAPACITAÇÃO
Campos de férias
inclusivos BIPP

_

305 participantes:
33% com deficiência
52% em situação de vulnerabi- 31 jovens com DID que iniciaram
lidade social desenvolveram
programas de formação.
competencias pessoais e sociai
10 jovens em reforço de
9 semanas de actividades inclusivas
competncias socio profissionais
Acompanahamento pós
colocação em posto de trabalho

5SUSTENTABILIDADE
2 Negócios sociais
21 pessoas com DID integradas
33 toneladas de horticolas vendidos
em mercado de trabalho
30000 produtos gourmet vendidos
6 pessoas com DID que integrarm o
8 toneladas de frutos aproveitados
3SEMEAR na TERRA
576h de consultoria na
EMPREGABILIDA
20 empresas acompanhadas
organização.
DE
40 turmas34 familias acompanhadas.
67% de candidaturas
SEMEAR NA
2º e 3º ciclos
aprovadas 600 alunos informados
ACADEMIA
Mais de 100 voluntá
SEMEAR NA
e sensibilizados para a
rios ajudaram
TERRA
inclusão.
nos projectos
SEMEAR
40 professores sensibilizados
MERCEARIA
23 Profissionais de acção educativa
Fizeram formação para a inclusão
8 projectos inclusivos criados
nas escolas
4- JUNTOS NUM SÓ RITMO

Stakeholders,gerais,do,BIPP/,Semear

Projectos
É"um"programa"sustentável"de"inclusão"social"para"crianças,""
jovens"e"adultos"com"dificuldade"intelectual"e"de""
desenvolvimento"(target"principal),"através"da"formação"e""
desenvolvimento"de"competências,"empregabilidade"e""
inserção"sócio?profissional"e"produção"e"transformação""
agrícola.

Semear na academia
Semear na mercearia
Semear na terra

Jovens1e1adultos11
(187401anos)

SEMEAR&ACADEMIA
O"Semear"Academia"é"um"programa"sustentável"de"inclusão"sócio9profissional"para"
jovens"e"adultos"com"dificuldade"intelectual"e"do"desenvolvimento"(DID)"através"de:
• Formação"certificada"no"sector"agro9alimentar"
• Desenvolvimento"de"competências"pessoais"e"sócio9profissionais;
• Inserção"sócio9profissional"(apoio"na"procura"activa"de"emprego)"em"empresas"e"
nos"negócios"sociais"da"BIPP;
• Coaching ao"jovem"adulto"empregado"e"à"empresa.
Objectivo"Geral
Desenvolver"competências"nas"pessoas"com"DID"para"a"Inclusão"Sócio9profissional"
Beneficiários"directos"
Jovens"adultos"com"dificuldade"intelectual"e"do"desenvolvimento"entre"os"18"e"os"45"
anos".
Local"de"implementação
Semear"Academia"– Instituto"Superior"de"Agronomia,"em"Lisboa

PRINCIPAIS(RESULTADOS
31#jovens#com#DID#Integraram#a#formação
21#jovens#formados#integrados#profissionalmente:Taxa#de#empregabilidade#de##58,3%
2#jovens#seguiram#o#percurso#profissional#autonomamente
2#jovens#foram#encaminhados#para#outra#resposta#(CAO)
9#formandos#em#experiências#profissionais#em#2017
6#jovens#aguardam#integração#em#nova#formação#em#2018
Nível#de#satisfação#dos#formandos#na#actividade formativa#de#95,8%
11#reuniões#técnico:pedagógicas#de#caráter#formativo#para#os#formadores,#
34#famílias#/#significativos#acompanhados#na#Academia
5#acções na#comunidade#com#os#formandos#do#Semear#na#Academia

SEMEAR"NA"TERRA"
É"um""negócio"social"inclusivo"que"tem"como"objetivo"empregar"pessoas"com"DID"e"desenvolver"
competências"sócio:profissionais,""através"da"produção"e"exploração"agrícola,"sustentável".

ÁREAS&DE&INTERVENÇÃO&

PRINCIPAIS(RESULTADOS
6(jovens(com(DID(integrados(profissionalmente
30(formandos(participaram(em(acções(de(produção(na(exploração
10(hectares(de(terra(cultivados
Mais(de(30(toneladas(de(hortícolas(vendidos(e(/(ou(transformados
14(variedades(de(produtos(produzidos
Vendas(quinzenais(no(INIAV(e(10(acções(de(vendas(no(Lagoas(Park
3(acções(de(Team(building(com(empresas
Nível(de(satisfação(dos(colaboradores(de(80%
20%(de(candidaturas(a(projectos(aprovadas

SEMEAR&MERCEARIA&
É"um"negócio"social"inclusivo"que"tem"como"objectivo"empregar"pessoas"com"
deficiência"e"combater"o"desperdício"alimentar"através"da"produção"e"exploração"
agrícola,""preparação,"confecção,"transformação"e"venda"de"produtos"alimentares"
artesanais.
Beneficiários"Diretos
Jovens"adultos"com"DID"com"competências"sócioEprofissionais"no"sector"agroE
alimentar
Formandos"da"SEMEAR"Academia""a"frequentar"formação"no"sector"agroE
alimentar.

Local"de"implementação"e"vendas
Espaço"Semear"Academia
Loja"online"e"spot"em"empresas

SEMEAR&MERCEARIA&
2"jovens"com"DID"integrados"no"projecto
31"formandos"participaram"na"colheita"e"transformação"de"produtos"da"Mercearia
84"voluntários"participaram"nas"actividades"do"Semear"Mercearia
30.000"produtos"vendidos
Aumento"da"produção"em"150%"face"ao"ano"anterior
Aumento"da"receita"de"produção"em"cerca"de"120%
55"empresas"compraram"produtos"do"SEMEAR"Mercearia.
12"acções"de"venda"local"implementadas
8"toneladas"de"produtos"frescos"aproveitados"e"doados"por"produtores

CAMPOS'DE'FÉRIAS
INCLUSIVOS'
É um projecto inclusivo lúdico2terapêutico para crianças e jovens,
desenvolvido nas férias de Páscoa e de Verão, que consiste na
implementação de actividades desportivas, recreativas e artísticas
com o objectivo de promover a inclusão social e a mudança de
paradigma na sociedade face às pessoas com deficiência.

BeneficiáriosDdirectos
Crianças e jovens com e sem deficiência entre os 6 e 18 anos
residentes no distrito de Lisboa.
LocalDdeDimplementação
EscolaDSecundáriaDdeDCarcavelos
InstitutoDdeDInvestigaçãoDAgráriaDeDVeterinária,DemDOeiras

PRINCIPAIS(
RESULTADOS
305$inscrições$nos$campos$de$férias$inclusivos.
33%$de$crianças$e$jovens$com$deficiência.
52%$de$crianças$em$situação$de$vulnerabilidade$social.
10$actividades realizadas$em$espaços$da$comunidade.
Nível$de$satisfação$dos$participantes$>$90%.
38$técnicos$e$monitores$aumentaram$os$seus$conhecimentos$face$às$
competências$das$pessoas$com$deficiência.
Nível$de$satisfação$dos$pais$e$/$ou$significativos$de$85%.

JUNTOS'NUM'SÓ
RITMO
A"aplicação"deste"programa"teve"como"objetivo"primordial"o"desenvolvimento"de"
uma"maior"consciencialização"da"temática"da"inclusão"nos"alunos,"a"fim"de"os"
ajudar"a"encontrar"soluções"para"o"desenvolvimento"de"uma"escola"mais"inclusiva."
Dito"isto,"os"nossos"objetivos"centraram>se"em:
, Promover"o"desenvolvimento"de"conhecimentos"e"capacidades"relacionaisB
, Promover"competências"intrapessoais"como"o"auto>conhecimento,"a"auto>estima,"
o"auto>controlo"e"a"capacidade"de"resolução"de"problemasB
, Promover"competências"interpessoais,"de"comunicação,"assertividade"e"a"
capacidade"de"resolução"de"conflitos"sociaisB
, Desenvolver"o"espírito"de"cidadania"activa"da população.
Local"de"Implementação
, Escola"Artística""António"Arroio
, Escola"Fonseca"Benevides
, Escola"Secundária"da"Cidadela

PRINCIPAIS(RESULTADOS
40#turmas#do#2º#e#do#3º#ciclos#do#Ensino#Secundário#participaram#na#formação
Mais#de#600#alunos#envolvidos#no#programa#de#formação.
39#professores#participaram#na#formação.
22#assistentes#operacionais#fizeram#o#programa#de#formação
8#iniciativas##próDinclusão#criadas#pelos#alunos#nas#escolas.
70%#dos#alunos#aumentaram#os#seus#conhecimentos#face#à#inclusão
68%#dos#alunos#mudaram#a#sua#percepção#face#à#deficiência

PRINCIPAIS(

SUSTENTABILIDADE

ADOS

À semelhança dos anos anteriores, a implementação dos projectos foi garantida por
fundos públicos a financiamento, tais como o Instituto de Emprego e Formação
Profissional e o Instituto Nacional para a Reabilitação, fundos privados por candidaturas a
financiamentos, empresas, particulares e ainda através da prestação de serviços
prestados pela própria associação e realização de campanhas de angariação de fundos.
DestacamNse os principais indicadores de sustentabilidade:
• 18% de receitas provenientes da prestação de serviços dos projectos da Associação.
• 30% de receitas provenientes de candidaturas a financiamentos a projectos.
• 68% de candidaturas a financiamento aprovadas.
• 2 negócios sociais implementados e com vendas no valor de 95.000 €.
• Mais de 100 voluntários colaboraram nos projectos da Associação.
• Cerca de 2000 horas de trabalho voluntário na Associação.
• 34 toneladas de produtos frescos vendidos.
• 8 toneladas de produtos frutícolas e hortícolas em risco de desperdício recuperados.
• 30.000 produtos transformados vendidos.
• 3 acções de team building implementadas em empresas .
• Realizadas mais de 30 acções de vendas locais de produtos hortícolas e
transformados.

PRINCIPAIS(

CONTAS(+ GASTOS
Na rubrica de gastos, os trabalhos especializados de
apoio à gestão representam um valor significativo,
totalizando 38.560,84€ resultantes do serviço de
contabilidade e do serviço de consultoria à gestão
decorrido ao longo de todo o ano de 2017.
A(implementação(do(projecto(SEMEAR(na(TERRA(
representou(custos(com(infraestruturação(no(valor(total(
de(96.977,04€(e(aquisição(de(materiais(e(ferramentas(
no(montante(de(6.206€.(O(investimento(em(maquinaria(
pesada(agrícola(atingiu(o(montante(de(64.044,71€.
Os(honorários(ascenderam(a(44.768,56€(pelo(facto(de(
a(associação(ter(aumentado(a(sua(actividade(através(
de(prestação(de(serviços(no(âmbito(dos(vários(
projectos.
Os(custos(com(os(recursos(humanos(também(
aumentaram(pelo(acréscimo(de(colaboradores(na((
equipa(BIPP,(actualmente(com(15(pessoas.
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PRINCIPAIS(

CONTAS(+ GANHOS
Na rubrica de ganhos, os subsídios e legados à
exploração dizem respeito aos donativos em espécie e
numerário, candidaturas a financiamento público e
privado, representando a maior fatia de proveitos.
80% das candidaturas a financiamento realizadas foram
finalistas, com aprovação de 68%, num valor total de
160.000€.
É(de(realçar(o(aumento(considerável(no(valor(de(vendas(e(
prestação(de(serviços(da(associação(através(da(
implementação(dos(negócios(sociais(no(valor(total(de(
95.000€,(em(comparação(com(os(5.000€(do(ano(anterior.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO

PRINCIPAIS(

CONSIDERAÇÕES(FINAIS
Durante(o(ano(de(2018(a(Associação(BIPP(prevê(o(desenvolvimento(dos(vários(
projectos(da(associação,(nomeadamente:
Semear Academia B com a aprovação do financiamento público resultante da
candidatura realizada em 2017 ao IEFP e a garantia de apoio privado no valor de
50.000€, para a formação para pessoas com Deficiência e Incapacidade, darBseBá
continuidade à formação iniciada em 2017 e iniciarBseBá mais uma turma com 12
alunos em 2018.
Semear na Terra B prevêBse um aumento da produção hortícola através da
contratação de jovens com Dificuldade Intelectual e do Desenvolvimento,
formados no SEMEAR, bem como o aumento do número de vendas e serviços, de
forma a garantir a sustentabilidade do projecto.
Campos de Férias Inclusivos B está prevista a implementação do campo de férias
inclusivo para o período do Verão entre os meses de Julho e Agosto com o
objectivo de desenvolver actividades lúdicoBterapêuticas para crianças e jovens
com deficiência e / ou em situação de vulnerabilidade social.
PrevêBse(a(realização(de(programas(de(formação(para(a(inclusão(em(escolas(
públicas(e(privadas,(estando(este(projecto(sujeito(à(aprovação(de(pedidos(de(
financiamento(realizados(em(2017.

