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SUMÁRIO EXECUTIVO

Este documento é o Plano de Actividades do BIPP SEMEAR para 2019.
Apresenta-se uma introdução da organização e programas identificando a missão do BIPP
e programa SEMEAR. Apresentam-se os principais problemas a resolver e caracterização
sumária dos vários projetos da associação BIPP- Inclusão para a Deficiência.
Apresenta-se seguidamente os principais objectivos e impactos esperados para 2019
,referentes a cada projeto.
No final , o orçamento previsto para o mesmo ano.
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A ORGANIZAÇÃO E PROGRAMA
A NOSSA VISÃO
A PLENA INCLUSÃO
NA SOCIEDADE DAS
PESSOAS COM
COM DEFICIÊNCIA
EM PORTUGAL

O PROGRAMA

É UM PROGRAMA QUE VISA
PROMOVER A EMPREGABILIDADE E
INTEGRAÇÃO SÓCIO PROFISSIONAL
DE JOVENS E ADULTOS COM
DIFICULDADE INTELECTUAL E DO
DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA
FORMAÇÃO CERTIFICADA ,
TRANSFORMAÇÃO E PRODUÇÃO
AGRICOLA SUSTENTÁVEL.
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OS PROBLEMAS A RESOLVER
900 mil

Portugueses têm deficiência ou incapacidade

A grande maioria

Estão em exclusão social e/ou em situação de pobreza
crónica

Barreiras sociais

Preconceitos, desinformação e desconhecimento das
capacidades da pessoa com deficiência

70%
Taxa de desemprego entre os jovens adultos com
deficiência

Escassez de respostas
personalizadas
1 | Introdução

Que potenciem a motivação, autonomia, o
desenvolvimento de outras competências e uma
inclusão bem sucedida
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CONSOLIDAÇÃO RUMO À
SUSTENTABILIDADE E IMPACTO
CLIENTES E BENEFICIÁRIOS
MAIOR SUSTENTABILIDADE COM MAIS
PRODUTOS E SERVIÇOS

PESSOAS BIPP

GESTÃO E MARKETING

CRESCIMENTO MODERADO
DE ACORDO COM PROJECTOS,
PRODUTOS E SERVIÇOS.
FORMAÇÃO, AVALIAÇÃO E
AUMENTO DE PERFORMANCE.

CONSOLIDAÇÃO INTERNA DA
GESTÃO E MARKETINGPARA O
DESENVOLVIMENTO DE
NEGÓCIOS E COMUNICAÇÃO.

PROCESSOS
SISTEMATIZAÇÃO E
INFORMATIZAÇÃO DE TODOS
OS PROCESSOS E IMPACTO NOS
BENEFICIÁRIOS.

RESULTADOS
POSITIVOS
MAIOR IMPACTO SOCIAL NA
FORMAÇÃO, EMPREGABILIDADE
E PRODUÇÃO ABRANGENDO
MAIS PESSOAS COM DID,
FAMÍLIAS E EMPRESAS.

ESTRATÉGIA E IMPACTO
CRIAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA
A 3 ANOS COM NOVAS
OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
VERTICAL E HORIZONTAL E REPLICAÇÃO
A OUTROS CONTEXTOS.

SOCIEDADE
AUMENTO DO RECONHECIMENTO, PRESENÇA
NOS MEDIA, EVENTOS E PRÉMIOS.
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AS INFRAESTRUTURAS

LISBOA
400M2 ESCRITÓRIO E SALAS DE FORMAÇÃO

OEIRAS
CASCAIS

12 HECTARES PARA
PRODUÇÃO/FORMAÇÃO

COZINHA EQUIPADA PARA TRANSFORMAÇÃO
1 HECTAR PARA INVESTIGAÇÃO/FORMAÇÃO

100M2 ESCRITÓRIO
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Projeto de formação e desenvolvimento de competências,
empregabilidade e inserção socioprofissional de jovens e adultos com
dificuldade intelectual e de desenvolvimento (dos 18 aos 40 anos)

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

BENEFICIÁRIOS

FORMAÇÃO E
DEVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS

PESSOAS SEMEAR
pessoas com dificuldade intelectual e do
desenvolvimento

FAMÍLIAS, REDE DE SUPORTE
FORMAL E COMUNIDADE

EMPRESAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
EMPREGABILIDADE E
INCLUSÃO
SOCIOPROFISSIONAL

•
•
•
•

modelo de formação indvidualizado
equipa multidisciplinar
participação de alunos da universidade através de mentoria bidirecional
formação e capacitação on job
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Programa de formação e inclusão socioprofissional em 2019

34

Em formação e aquisição de competências:

1.
2.
3.
PESSOAS COM DID 4.

Capacitar os participantes para desempenharem funções no setor agroalimentar
Desenvolver nos participantes as competências pessoais e sociais
Promover experiências profissionais ajustadas ao perfil e aos interesses dos formandos
Promover no participante a procura ativa de emprego, garantindo o suporte na inserção

PARA AS SAÍDAS PROFISSIONAIS
•
•
•
•

AUXILIAR AGRÍCOLA – desempenho de funções em explorações agrícolas, viveiros, estufas, etc.
AUXILIAR DE INDÚSTRIA ALIMENTAR – desempenho de funções em empresas de processamento e
embalamento de produtos hortícolas e frutícolas.
AUXILIAR DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA – desempenho de funções em fábricas, armazéns ou supermercados.
AUXILIAR DE COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO – desempenho de funções em supermercados ou em empresas de
restauração.

Outras funções não enquadradas nas anteriores, que englobem tarefas desempenhadas em pelo menos duas das
saídas profissionais acima apresentadas.
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Empregabilidade e inclusão socioprofissional nas várias fases do
desenvolvimento do processo da pessoa com DID através de
formação em contexto de trabalho (FCT) até um ano após o contrato
de trabalho em 2019

8 23 6

34
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FCT VOCACIONAIS
(2 A 3 SEMANAS NA EMPRESA)

FCT INTEGRAÇÃO
(4 A 6 MESES NA EMPRESA)

ACOMPANHAMENTO
NA INSERÇÃO PROFISSIONAL

ACOMPANHAMENTO FORMAÇÃO PARA A INCLUSÃO
NO EMPREGO
EM EMPRESAS

PESSOAS COM DID PARA CRIAÇÃO E
RETENÇÃO DO POSTO DE TRABALHO

•

JOB COACH, Implementado por técnicos especializados através de (adaptação das competências maximizando
a performance) para o desenvolvendo capacidades sociais e orientação no trabalho de forma a tornar a pessoa
com DID mais efetivo, eficiente e motivado;

•

CAPACITANDO OS COLABORADORES DA EMPRESA, para uma inserção laboral adaptada e inclusiva. Este
processo de acompanhamento tem uma duração até 1 ano após um contrato efectivo de trabalho nas
empresas com periodicidade de acordo com as necessidades de cada pessoa com DID e empresa.
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Projeto de inclusão socioprofissional, de adultos com dificuldade
intelectual e de desenvolvimento (dos 18 aos 40 anos) através da
produção hortícola biológica

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

BENEFICIÁRIOS E IMPACTO

PESSOAS SEMEAR
FORMAÇÃO E
DEVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS

pessoas com dificuldade intelectual e do
desenvolvimento

FAMÍLIAS, REDE DE SUPORTE
FORMAL E COMUNIDADE

EMPRESAS

PRINICIPAIS OBJECTIVOS

EMPREGABILIDADE E
INCLUSÃO
SOCIOPROFISSIONAL

PRODUÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO AGRÍCOLA

•
•
•
•

6 colaboradores com DID empregados no projecto
22 jovens adultos com DID em formação e desenvolvimento de
competências socio profissionais
Produção em 8,5 hectares biológica sustentável
16 Acções de voluntariado e team building empresarial

Em parceria e nas instalações (10 ha) do INIAV em Oeiras
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NEGÓCIOS SOCIAIS

NEGÓCIO
SOCIAL

UNIDADES

CONSUMI
DOR FINAL

INDÚSTRIA

PROJECTOS
SOCIAIS

M2

TEAM
BULDING

VENDA DE
PRODUTOS de valor
acrescentado

VENDA DE
PRODUTOS a
empresas de
indústrias

VENDA DE
PRODUTOS através
de parcerias com
redes sociais entre
pequenos
produtores
associados a causas
sociais

VENDA DE
PRODUTOS a 1€/m2
da produção como
mecenato com
possibilidade de
voluntariado e team
bulding envolvendo
colaboradores

SERVIÇO de Team
Bulding para a fase
de plantação,
colheita ou
acomodamento,
embalamento ou
transformação.

300

20

5

3000

16

TONELADAS

TONELADAS

TONELADAS

M2

TEAMBUILDINGS
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Um negócio social Inclusivo que tem como objetivo empregar pessoas
com deficiência e combater o desperdício alimentar através da
recolha, preparação, transformação e venda de produtos alimentares
de fabrico artesanal

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

BENEFICIÁRIOS E IMPACTO

PESSOAS SEMEAR
FORMAÇÃO E
DEVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS

pessoas com dificuldade intelectual e do
desenvolvimento

FAMÍLIAS, REDE DE SUPORTE
FORMAL E COMUNIDADE

EMPRESAS

PRINCIPAIS OBJECTIVOS

EMPREGABILIDADE E
INCLUSÃO
SOCIOPROFISSIONAL

PRODUÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO AGRÍCOLA

•
•
•
•
•
•

3 pessoas DID empregadas no projeto
22 formandos em formação e desenvolvimento de competências sócio
profissionais
20 toneladas de recolha de produtos alimentares em risco de desperdício
60.000 Produtos transformados
50% de aumento de receita de vendas
Mais de 50 empresas que compram produtos SEMEAR Mercearia
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CRIAÇÃO DE VALOR EM TODA A CADEIA
A criar valor em todo o processo

EMBALAMENTO EM
CABAZES CRIATIVOS
COM PARTICIPAÇÃO
DOS COLABORADORES
DE EMPRESAS

VENDA

RECEITAS GOURMET COM
APOIO DOS MAIS
PRESTIGIADOS CENTROS
DE INVESTIGAÇÃO E
CHEFES
TRANSFORMAÇÃO
COM PESSOAS COM
DID E
COLABORADORES DE
EMPRESAS
RECOLHA DE PRODUTOS
ALIMENTARES EM RISCO DE
DESPERDÍCIO COM PESSOAS
DID E COLABORADORES DE
EMPRESAS
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Ações de formação e sensibilização para a Inclusão em Escolas ,
dirigidas a alunos , docentes e não docentes , através de jogos, e
dinâmicas de grupo, por equipa técnica especializada.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

FORMAÇÃO E
DEVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS

BENEFICIÁRIOS E IMPACTO

CRIANÇAS E JOVENS
(6-19 ANOS)

PRINCIPAIS OBJECTIVOS
•
•
•

1500 alunos do ensino basico e secundário informados e sensibilizados para a
inclusão da pessoa com deficiência na sociedade
15 ações de comunicação e sensibilização implementadas nas escolas
>90% de alunos com NEE INTEGRADOS E PARTICIPATIVOS NA COMUNIDADE
ESCOLAR
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Sistematizar o conceito, desenvolvimento de um modelo de negócio para
chegar a mais escolas (públicas e privadas) e mais alunos em 2019

1500 40
ALUNOS DO 5º AO 11º ANO

5 35
ESCOLAS

PROFESSORES

TURMAS

FORMAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL E DIVERSIDADE NAS ESCOLAS

RESULTADOS ESPERADOS

METODOLOGIA

•
•

•

programa é constituído por um conjunto de 8 sessões
de 45 min sendo que face aos horários escolares
pode ser organizado para sessões de 90min. Nele
participam formadores das áreas da: psicologia e
reabilitação psicomotora

•

A nossa metodologia permite desenvolver um sentido
critico sobre a inclusão social e no vivenciar e pensar
sobre a mesma através das experiências vividas. Os
formadores não dão uma definição de inclusão, os
formadores dão as ferramentas para que a pessoa
possa formar a sua definição de inclusão pela
experiencia
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•
•
•

•
•
•

Definir o conceito de inclusão social;
Refletir sobre as características do outro e a sua importância no
estabelecimento de uma relação social;
Reconhecer a importância do comportamento social na relação
de pares
Reconhecer a importância da identificação com os pares na
integração de um grupo
Adquirir conhecimentos objetivos sobre os diferentes tipos de
deficiência
Experimentar as dificuldades/características associadas a alguns
tipos de deficiência.
Identificar situações de exclusão social
Identificar ações ou comportamentos que promovam a inclusão
social no contexto escolar.
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Projeto de inclusão social para crianças e jovens com deficiência e/ou situação
de vulnerabilidade social (dos 6 aos 18 anos) .
Formação e desenvolvimento de competências pessoais e sociais (softskills)
através de jogos, dinâmicas, desporto, cultura e lazer

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

FORMAÇÃO E
DEVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS

BENEFICIÁRIOS E IMPACTO

CRIANÇAS E JOVENS
(6-19 ANOS)

PRINCIPAIS OBJECTIVOS
•
•
•
•
•

Diversidade com grupos onde 30% das crianças com deficiência
equipa multidisciplinar
monitores especializados 1 para cada criança com deficiência
Modelo de formação, experimentação, boas práticas e diversão
Alimentação saudável e desporto, cultura e laser
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Principais atividades e resultados para 2019

8
SEMANAS POR ANO

400
INSCRIÇÕES

40%
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA

BOOTCAMP

JOGOS
ATIVIDADES

COMPETÊNCIAS

IMPACTO

ACTIVIDADES
RECREATIVAS

AUTOCONHECIMENTO

ALEGRIA

ORIENTAÇÃO

APOIO MÚTUO

DIVERSÃO

APRENDIZAGEM
DE BOAS PRÁTICAS

CULINÁRIA

CONFIANÇA

AMIZADE

CRIAÇÃO DE
SOLUÇÕES

ATIVIDADES
CULTURAIS

CRIATIVIDADE

MOTIVAÇÃO

ATIVIDADES
DESPORTIVAS

EMPATIA

INCLUSÃO

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
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Crescimento moderado aproximado de 10% de 2018 para 2019

Crescimento moderado aproximado de 10% de 2018 para 2019

Contas de Gastos
Custo das mercadorias vendidas e da mátéria consumidas (CMVMC) - Esta conta reflecte
os valores de CMVMC, resultantes da atividade do SEMEAR MERCEARIA que se prevê
aumentar substancialmente, em termos de vendas. O aumento de Vendas previsto será
fruto do aumento da atividade comercial do SEMEAR MERCEARIA e também de uma fase
mais avançada que se encontra prevista na estratégia para esta área operacional.
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) - Nesta conta são de realçar os valores em
Trabalhos Especializados, nos quais constam praticamente os valores pagos a formadores
externos, resultantes da atividade do SEMEAR ACADEMIA. A sub rubrica Honorários que
contemplam os gastos com o apoio à gestão na área da contabilidade da Associação,
honorários a atividade da direção financeira, honorários de apoio à atividade agrícola,
entre outros.

Crescimento moderado aproximado de 10% de 2018 para 2019

A sub rubrica Deslocações de Participantes, contempla os gastos com as deslocações de
participantes em atividades de campos de férias, que são atividades desenvolvidas
essencialmente nos meses de Julho e Agosto. O BIPP prevê a apresentação de duas
candidaturas ao Instituto Nacional de Reabilitação (INR) visando apoios para estas
atividades. Dado tratar-se de um possível rendimento para a Associação, este não se
encontra explanado nas contas atendendo ao principio contabilistico da Prudência.

A sub rubrica Outros Materiais Especificos, engloba gastos provenientes do SEMEAR
ACADEMIA e do SEMEAR TERRA, sendo cerca de 70% deste valor atribuido ao SEMEAR
TERRA. Para o ano de 2019, prevê-se um aumento da atividade nesta área das atividades
SEMEAR, resultante de um acréscimo de maior área de terra trabalhada, sendo igualmente
de esperar um aumento da venda dos produtos que dela resultam os quais se encontram
evidenciados na conta de Vendas de produtos agrícolas.

Crescimento moderado aproximado de 10% de 2018 para 2019

Gastos com pessoal - Nesta conta encontram-se mensurados todos os gastos com pessoal
afeto ao BIPP e como tal às 3 áreas do projeto SEMEAR.
Em relação ao ano de 2018, está previsto um aumento desta rubrica de resultados, dada a
previsão de aumento de colaboradores, como é o caso de uma nova colaboradora para a
área comercial e de marketing, bem como um ligeiro aumento ao nível das remunerações.
Gastos de depreciação e amortização - Esta conta não deverá sofrer grandes alterações,
dado não ser expectável a realização de grandes investimentos em ativo fixo.

Crescimento moderado aproximado de 10% de 2018 para 2019

Contas de Réditos
Vendas - A conta vendas engloba as vendas previstas para 2019 para o SEMEAR
MERCEARIA, através da venda de produtos gourmet e para o SEMEAR TERRA, através da
venda de produtos agrícolas, designadamente através de cabazes.
Constitui uma grande preocupação da atual direção, aumentar a atividade e colocar à
venda produtos provenientes quer da área dos produtos gourmet, quer da produção
biológica que será feita no SEMEAR TERRA.
Esta será uma forma de arranjar mais emprego para jovens e adultos com deficiência
intelectual, e por outro lado, dar a conhecer a um número cada vez maior de pessoas do
projeto SEMEAR na sua globalidade.
Esta conta de resultados, através das suas sub rubricas, venda de produtos gourmet e
venda de produtos agrícolas prevê-se que tenha um elevado crescimento, mas sustentado.

Crescimento moderado aproximado de 10% de 2018 para 2019

Prestação de serviços - A conta prestação de serviços, contempla a contabilização de todos
os serviços prestados quer pelo SEMEAR ACADEMIA, ao nível da cobrança de propinas à
turma privada, quer por serviços de desenvolvimento prestados pelo SEMEAR ACADEMIA a
empresas que acolhem os jovens formandos no final da sua formação na ACADEMIA, quer
por serviços de Catering, solicitados por empresas, bem como a realização de ações de
Team Building direcionadas a empresas.

Subsídios e Doações/Donativos - Nesta conta encontram-se estimados os valores que
serão fruto de subsidiação da atividade do SEMEAR ACADEMIA, como é o caso da sub
conta Subsídios do Estado, dado que em 2019 existirão ainda duas turmas a funcionar,
fruto do projeto de formação aprovado pelo IEFP, e ainda os Donativos em Numerário,
que resultam essencialmente do Patrono da Associação.
Face ao exposto, em que foram tidas em consideração as principais rubricas da Conta de
Exploração, é previsivel que em 2019, seja gerado um resultado positivo, da atividade da
Associação.

MUITO OBRIGADO
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