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2019 foi um ano de reconhecimento. Um ano em que realizámos os nossos objetivos e ao
mesmo tempo que compreendemos as nossas limitações. A sustentabilidade é um objetivo
para todo o BIPP, e o nosso valor é muito mais do que a soma das partes. É preciso,
portanto, tomar nota do que fizemos bem e adaptarmo-nos ao que temos que melhorar.
Do nosso percurso que tanto nos orgulha, podemos notar que os indicadores que neste
relatório explicamos são obra de muito esforço e trabalho, que valoriza antes de tudo a
pessoa humana e reforça os nossos valores. Devemos ter orgulho no nosso sucesso,
sobretudo na coerência do que preconizamos e na consistência do que fazemos.
Importante também realçar a dedicação de todas os jovens e adultos com dificuldades
intelectuais e de desenvolvimento que são a nossa razão de existir.
Percebendo algumas limitações e restrições fomos de encontro ao conhecimento e boas
práticas relativas ao que se faz no nosso setor. Integrámos o programa Leapfrog da NovaSBE. um programa de reflexão e capacitação customizado para organizações sociais
híbridas (orientadas simultaneamente para a missão social e para a geração de receitas
próprias através da venda de produtos e serviços), que ambiciona promover transferência de
conhecimento durante 3 anos. É este tipo de (re)conhecimento, com investimento nos
nossos recursos internos, e com apoio de especialistas em algumas áreas fundamentais de
gestão que ambicionamos crescer.
Estamos gratos pelo ano que tivemos e temos consciência dos desafios que temos pela
frente para manter viva a nossa missão e os nossos valores. Ambiciosos, mas realistas,
antecipamos para 2020 um reconstruir importante, um renascer vigoroso, sempre focados
no mais importante: na convicção de que o verdadeiro sentido da vida é fazer sentido na
vida dos outros.
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Do problema…
A maioria dos 900 mil portugueses com deficiência ou incapacidade

estão em exclusão social e/ou em situação de pobreza e nos últimos 10 anos
a tx. de desemprego das pessoas com deficiência aumentou +41% (vs. uma
redução de -38% na população em geral)
A associação BIPP - Inclusão para a Deficiência, é uma IPSS criada em 2005
por um grupo de pais de crianças com necessidades especiais
Temos como visão a plena inclusão na sociedade de pessoas com

deficiência e a criação de comunidades mais inclusivas e sustentáveis
Trabalhamos para implementar programas sustentáveis que promovam a
participação ativa da pessoa com deficiência na sociedade

A nossa missão começa “dentro de portas”:
Em 2019 o BIPP foi reconhecido com a marca
“Entidade Empregadora Inclusiva” pelo IEFP
Relatório e Contas 2019
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… à solução…
Formação certificada
e apoio individualizado
à integração socioprofissional
no setor agroalimentar

Jovens e adultos
com DID*
18 – 45 anos

Produção e venda de produtos Gourmet
alimentares e de hortícolas biológicos

Iniciativas inclusivas de desenvolvimento de
competências interpessoais
Em contexto
escolar
Relatório e Contas 2019

Em período de
férias

Crianças e jovens
com e sem DID*
6 – 18 anos

* DID = Dificuldade intelectual e de desenvolvimento
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… sustentável.
A nível social
Inclusão social de jovens e adultos com DID*
através de formação certificada e apoio à inserção
socioprofissional no setor agroalimentar.

A nível financeiro
Esta é uma solução implementada em parceria com
empresas e nos negócios sociais do BIPP

A nível ambiental
Os negócios sociais do BIPP são geradores de
oportunidades de formação e emprego para pessoas
com DID e, em simultâneo, promovem a produção e
consumo sustentável, diminuindo o desperdício
alimentar e apostando na agricultura biológica urbana
O BIPP atua também na área da educação, promovendo o
desenvolvimento de competências interpessoais junto da
comunidade escolar para a plena inclusão das pessoas com DID
Relatório e Contas 2019
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Alguns destaques de 2019…

Obrigado pela consignação
do IRS ao BIPP

Ação de venda
cabazes Terra e
Mercearia Novartis –

Ação de voluntariado Boehringer requalificação de armazém

uma relação com sementes
lançadas em 2019

J

F
Início venda de cabazes
biológicos b2c
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A

M

J

Início da participação
NOVA SBE .- Leapfrog Program
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Alguns destaques de 2019…

Início curso
“Operador/a Distribuição”

J

A
Campos de férias
inclusivos
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Obtenção marca
“Entidade Empregadora Inclusiva”
atribuída pelo IEFP

S

O

Início projeto
“Semear com Essência” em
parceria com QE
- prémio BPI Capacitar

Apadrinhamento de terra
pela FVVA
(iniciativa m2)

N

D

Estabelecimento da parceria
Grupo Non Basta
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… um ano com impacto!

31
Pessoas com DID já
formadas com
participação ativa
no mercado de
trabalho

80%
alunos das escolas
abrangidas
consideram que as
sessões foram muito
úteis para o seu
conhecimento sobre
inclusão

44.000
produtos gourmet
produzidos com a
participação dos
jovens com DID

236
Crianças e jovens
com e sem DID
participaram nos
campos de férias
inclusivos

863
Cabazes frescos de
hortícolas biológicos
vendidos a
consumidores

1449
Voluntários de 59
empresas
sensibilizados

Atividades e resultados

…
4 cursos com
48 formandos
| 61 pessoas apoiadas
para a empregabilidade
| 32 famílias
acompanhadas
ativamente

90% dos
formandos mantém-se
na formação com
sucesso académico
| 90% formandos
desenvolvem
competências
socioprofissionais em
empresas

Em 2019 destacamos…
Início novo curso “Operador/a de Distribuição”
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Atividades e resultados

…
44.686 produtos
gourmet produzidos
a partir de
excedentes
alimentares em risco
de desperdício

| 102.578 produtos
gourmet vendidos

65% formandos
desenvolveram
competências em contexto
prático e real na Mercearia
| 3 colaboradores com DID
integrados
profissionalmente na
Mercearia

Em 2019 destacamos…
A integração profissional de 3 pessoas com DID
no negócio social da Mercearia
Relatório e Contas 2019

Atividades e resultados

…
Fortalecimento
parceria INIAV
através da manutenção
espaços verdes |
+40 espécies plantadas
em 6ha |
4.7tn. hortícolas
biológicos
produzidos

100%
formandos
desenvolveram
competências em
contexto prático e real
na Terra |
3 colaboradores com
DID integrados
profissionalmente na
Terra

Em 2019 destacamos…
Implementação do processo de certificação biológica
(a concluir em 2020)
Relatório e Contas 2019

Atividades e resultados

…
Programa
Juntos Num Só Ritmo
implementado em 2
escolas com 218
alunos e 16
professores no ano
letivo 2018/19

Após o programa
n.º de alunos
que aumentam
conhecimento sobre
inclusão duplicou |
Professores avaliam o
programa como sendo
de “grande
pertinência”

Em 2019 destacamos…
Continuidade do programa para o ano letivo 2019/20
Relatório e Contas 2019
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Atividades e resultados

…
236
crianças e jovens
com e sem DID
participaram em 8
semanas de campos
de férias inclusivos |
70% das atividades
dinamizadas na
comunidade

Estímulo cognitivo,
motor e psicossocial,
em ambientes seguros e
inclusivos |
Maioria dos participantes
“gostou” ou “gostou muito”
das experiências lúdicopedagógicas adaptadas
e de qualidade

Em 2019 destacamos…
30% novas crianças e jovens inscritos em 2019

Relatório e Contas 2019
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Atividades e resultados

…
28 empresas
envolvidas diretamente na
valorização as competências
de 43 formandos com DID |
1 ação formação para a
diversidade e inclusão RH |
77 ações de
responsabilidade social

59 empresas
mobilizaram mais de
+6.000horas voluntariado,
o que corresponderia a 3,5
RH ao longo do ano |
+30 empresas clientes
SEMEAR apoiam o
desenvolvimento
sustentável

Em 2019 destacamos…
a realização de ações de voluntariado cada vez mais inclusivas
(com participação direta de formandos e colaboradores com DID em 20% das horas de voluntariado)
Relatório e Contas 2019
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Aos nossos parceiros institucionais…*

* Parcerias de continuidade, ao abrigo de um protocolo e abrangendo vários projetos do programa SEMEAR
Relatório e Contas 2019
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Semear…
Distribuição dos Gastos

945 502 €

0%
732 400 €

CMVMC
31%

35%

FSE

469 599 €

Gastos com pessoal
34%

Outros

Evolução Gastos
2017

2018

2019

Em 2019 verificou-se um aumento de 29% dos gastos face a 2018: comparativamente com o ano
anterior os gastos com mercadorias e matérias consumidas (principalmente no negócio social SEMEAR
Mercearia) foram os que mais aumentaram, representando 31% dos gastos do ano
Relatório e Contas 2019
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…para colher
1 117 507
€

Distribuição dos proveitos

997 317 €

2%

Vendas
30%

30%

546 748 €

12%
25%

Prestação de
serviços
Subsidios do
estado
Outros subsídios e
doações
Outros rendimentos

Evolução Ganhos
2017

2018

2019

Com um aumento de 12% face a 2018, em 2019 consolidou-se o crescimento alcançado nos anos anteriores,
nomeadamente ao nível das vendas e prestações de serviços (particularmente do negócio social SEMEAR
Mercearia) que representaram 43% dos proveitos no ano e são reinvestidos no programa SEMEAR
Relatório e Contas 2019
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A germinar em 2020
Consolidar…
Reforço do conhecimento interno, através da sistematização de processos e
monitorização e avaliação de resultados, a par da maior aposta em marketing

…e inovar…
Lançamento de novos serviços e cursos Semear Academia para jovens e adultos
com DID, respondendo a lacunas existentes, e desenvolvimento de novos
produtos, diversificando a oferta aos clientes Semear na Terra e Semear Mercearia

…para crescer com sustentabilidade!
Financeira – alcance de 50% de receitas próprias
Ambiental – conclusão do processo certificação biológica e aumento da produção
Social – 60% dos formandos com DID colocados no mercado de trabalho após
conclusão da formação, e geração de mais emprego inclusivo nos negócios sociais
SEMEAR
Relatório e Contas 2019
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O BIPP é uma entidade de
utilidade pública (ao abrigo
do Estatuto dos Benefícios
Fiscais).
Faça um donativo ou
consigne, sem custos,
0,5% do seu IRS colocando
o NIF 508 908 507 e apoie
bolsas de formação ou
campos de férias inclusivos
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O programa SEMEAR já
acolheu mais de 2.000
voluntários.
Individualmente ou com
a sua equipa dê tempo,
ganhe competências e
participe na construção
do bem comum.

Ao comprar produtos
dos negócios sociais
SEMEAR está a
contribuir para a
sustentabilidade social,
ambiental e financeira da
intervenção do BIPP
junto das pessoas com
DID e da comunidade
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2019
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semear.pt

facebook.com/Semear.pt/

@semear.oportunidades

geral@bipp.pt
geral@semear.pt

(+351) 210 152 493
(+351) 933 228 248

Cascais
Lisboa
Oeiras

