NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

Atividade de
Projeto
2022-2024

01 - O porquê
Em 2021 fizemos uma primeira brochura para partilhar projetos e
produtos que podem ser úteis para as nossas associadas.
Queremos continuar a partilhar convosco o que fazemos, a justificar a
confiança no nosso trabalho, e a pôr ao vosso serviço o que
desenvolvemos dentro da atividade de projeto.
Esta segunda brochura aborda os projetos a decorrer (10) e os que
arrancam em 2022 (4), e contém links para os resultados ou produtos
de projetos que podem ser úteis para as nossas associadas.
Se quiser saber mais sobre projetos que terminaram em 2021, consulte
a brochura anterior.
A informação está organizada de forma a que seja fácil encontrar
projetos que se enquadrem numa área que considerem
particularmente relevante para vós, com a indicação da pessoa ou
pessoas de contacto.
Esperemos que a informação que consta desta brochura possa ser útil
para o vosso trabalho!
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02 - Relação com
os ODS e com o
POE

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
À semelhança do que se verificou
na brochura anterior, a maior parte
dos projetos em fase de
implementação relacionam-se
com o ODS 10 - Redução das
Desigualdades.
O ODS 5 - igualdade de género aparece relacionado com 3, o que
mostra uma preocupação
crescente da FENACERCI com
esta temática.
São também 3 os projetos que se
enquadram no ODS 17 - parcerias
e meios de implementação.
Dois dos projetos têm ligação
com o ODS 9 - indústria, inovação
e infraestruturas.

64%

Saúde de qualidade (ODS 3), Educação de qualidade (ODS 4),
Trabalho digno e crescimento económico (ODS 8), Cidades e
comunidades sustentáveis (ODS 11), Produção e consumo
sustentáveis (ODS 12), Ação climática (ODS 13) e Paz, justiça e
instituições eficazes (ODS 16), são também aspetos trabalhados
em pelo menos 1 dos projetos.
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02 - Relação com
os ODS e com o
POE
Plano de
Orientação
Estratégica

No que respeita à relação entre os
projetos e os eixos do Plano de
Orientação Estratégica (POE) da
FENACERCI, 12 dos projetos
enquadram-se no eixo 5 Inovação e desenvolvimento,
8 no eixo 4 - Formação e
qualificação, e 3 no eixo 2 Organização e funcionamento do
universo federativo, e 2 nos eixos
1 - Organização e funcionamento
interno da Federação, e 7 - ação
política.
Verifica-se assim a grande aposta
da FENACERCI na formação e
qualificação dos profissionais das
nossas associadas e também das
pessoas a quem apoiamos, uma
vez que muitos dos produtos
formativos resultantes da
atividade de projeto têm este
grupo como destinatário.

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2021-2025

O eixo 3 - Comunicação, informação
e marketing, e o eixo 6 Recuperação e resiliência, não têm
atividades diretas de projeto
desenvolvidas pelo NIID, no entanto
têm resposta federativa por outras
vias, acabando por estar
relacionados indiretamente com
toda a atividade de projeto.
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03 - Financiamento e
parcerias
Fontes de
financiamento
Dos 14 projetos em fase de
implementação, 13 têm
financiamento externo.
Deste, 77% é Europeu,
nomeadamente ERASMUS+ (6) e
EEA Grants (4). A nível nacional,
o financiamento vem do POISE
(1), do IPDJ (1) e da FCT (1).
Um dos projetos é
autofinanciado.

Parcerias
Em termos geográficos, a
FENACERCI tem projetos em
parceria a nível Europeu com 13
países.
São eles a Espanha (4), a França
(3), a Lituânia (3), a Áustria (2), a
Itália (2), a Grécia (2), a Croácia
(2), a Hungria (2), o Luxemburgo
(1), a Eslovénia (1), a Bélgica (1), a
Roménia (1) e a Polónia (1).
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04 - Os projetos
Grandes áreas temáticas

1

2

Aqui incluímos os projetos que de alguma
forma capacitem profissionais, pessoas
com deficiência e/ou famílias.
Esta capacitação pode ocorrer em
diversas áreas e ser simultânea a vários
grupos. A capacitação para o exercício da
cidadania, a capacitação para a
participação ativa das famílias, a
capacitação para o apoio à inclusão, a
capacitação técnica dos profissionais,
são alguns dos aspetos abordados pelos
projetos incluídos nesta área.

A capacitação organizacional é uma área
em que a FENACERCI tem implementado
diversos projetos, nomeadamente desde
2006, com o projeto C3 (Capacitar
organizações do 3º setor). Os projetos
desenvolvidos e em desenvolvimento
pretendem dotar as nossas organizações
de conhecimento e ferramentas que
permitam uma intervenção forte e
sustentada junto dos público-alvo, assim
como desenvolver um pensamento
estratégico promotor da mudança e da
sustentabilidade.

Capacitação de Grupos Alvo

Capacitação Organizacional
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Qualidade de Vida
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De uma forma indireta, todos os nossos
Creating
a good impact
report means
projetos acabam
por impactar
na
being
transparent
withpessoas
your audience.
qualidade
de vida das
e das
Back
up ayour
claims
with relevant
data.
famílias
quem
prestamos
serviços.
Keep
your
sentences
concise
when
Esta relação é mais óbvia nos projetos
necessary,
butdiretamente
dive into detail
when it
que resultam
em produtos
comes
to qualitative
and quantitative
promotores
de mudanças
nas
evidence.
Remember:
an impact como
report is
abordagens
e nas intervenções,
a
combination
of
understanding
your
aqueles em que são desenvolvidos
mission,
your
work, and your
audience, da
currículos
ou ferramentas
promotoras
and
communicating
that clearly with the
inclusão
social.
rest of the world.

Hoje, mais do que nunca, falamos em
sustentabilidade. Não apenas das
organizações mas do nosso próprio
envolvimento. Alguns dos projetos em
desenvolvimento refletem de forma clara
estas preocupações.
No que respeita à inclusão, toda a nossa
ação é orientada nesse sentido.
Identificar barreiras, apontar caminhos,
criar metodologias inclusivas, são aspetos
presentes em vários dos projetos em que
estamos envolvidos.

Inclusão e Sustentabilidade
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05 - Projetos em
curso

Plataforma
Direitos Humanos
Portugal
O projeto da Plataforma de Direitos Humanos Portugal enquadra-se no Eixo 4 –
Reforçar a capacidade e sustentabilidade da sociedade civil – do Programa
Cidadãos Ativ@s promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este projeto surge
da necessidade de dar resposta a alguns desafios contemporâneos que se colocam
às organizações da sociedade civil que atuam na área dos direitos humanos em
Portugal.
Promotor: Amnistia Internacional Portugal
Parceiros: ACTUAR, AKTO, APF, APMJ, FENACERCI, ILGA
PORTUGAL, IGC
https://www.plataformadh.pt/

Contacto: Sandra Marques
smarques@fenacerci.pt

TÓPICOS

Direitos Humanos

PRODUTOS/
RESULTADOS

Plataforma de organizações de Direitos Humanos
Mapeamento das organizações de Direitos Humanos
em Portugal
Criação da identidade gráfica e do site da PDHP
Criação de um Plano de Negócios e sustentabilidade
Sessões de informação/reflexão
Elaboração de Relatório e autonomização da
Plataforma

DURAÇÃO

1/09/2020 a 31/08/2023
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Fórum da
Economia Social
para a Igualdade
Esta parceria estratégica assenta numa lógica de partilha de práticas e de
conhecimentos entre Organizações da Economia Social, com o intuito de facilitar a
implementação do projeto junto das Organizações da Economia Social das regiões
Norte, Centro e Alentejo, fomentando a criação e implementação de redes de
colaboração como garantia fundamental da sua sustentabilidade futura.
Neste momento, o Fórum conta já com a participação e o envolvimento de 15
associadas:
CERCIFEIRA, CERCIESPINHO, CERCIMARANTE, CERCIFAFE, CERCILAMAS; CERCIAG,
CERCIVAR, CERCIPENICHE, CERCILEI, CERCIPOM; CERCIDIANA, CERCIMOR,
CERCIESTREMOZ, CERCIBEJA, CERCICOA
Promotor: Questão de Igualdade Associação para a Inovação Social
Parceiros: FENACERCI e CONFECOOP
https://www.facebook.com/ForumEconomiaSocialIgualdade

TÓPICOS

PRODUTOS/
RESULTADOS

DURAÇÃO

Contacto: Sara Neto
sara.neto@fenacerci.pt

Igualdade entre mulheres e homens
Conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional
Parentalidade e bem-estar organizacional

Fórum da Economia Social para a Igualdade
Sessões de informação/reflexão
Criação, teste e validação de KIT de instrumentos e
medidas promotoras da Igualdade entre Mulheres e
Homens e da Conciliação entre a Vida Profissional,
Familiar e Pessoal
Ações de capacitação para dirigentes e profissionais
Ações de disseminação do KIT
I Encontro Anual do Fórum da Economia Social para a
Igualdade
1/12/2019 a 30/9/2022
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Projeto SSinDs
Serviços Sustentáveis na
Síndrome de Down

O projeto SSinDs tem como objetivo principal o aumento das competências das
pessoas com síndrome de Down (SD) e de quem as apoia relativamente à
implementação dos ODS com recurso à aprendizagem em serviço (service learning),
aumentando ao mesmo tempo a sua inclusão social.
O projeto quer envolver ativamente as pessoas com SD na implementação dos ODS,
para que não sejam apenas beneficiárias. Pretende ainda aumentar o envolvimento
destas pessoas nas suas comunidades locais, promovendo a inclusão social e a sua
visibilidade como membros úteis e contributivos da sociedade.
Promotor: Associação Langdon Down Oltenia, Roménia
Parceiros: ASIDOWN, Espanha; FENACERCI, Portugal;
HURT, Croácia; Faculdade de Filosofia Rijeka, Croácia;
CORDINA, Espanha; IED, Grécia

TÓPICOS

PRODUTOS/
RESULTADOS

DURAÇÃO

Contactos:
Ana Rita Peralta e Carla Silva
anaritaperalta@fenacerci.pt
carla.silva@fenacerci.pt

Aprendizagem em serviço e sustentabilidade

Pacote formativo "Serviços sustentáveis na
síndrome de Down"
Atividades de Aprendizagem de "Serviços
sustentáveis" Concebidas para reforçar o envolvimento
das pessoas com SD na implementação dos ODS
Materiais de Formação - adaptados às funções e às
diferentes necessidades de aprendizagem e perfis
individuais do grupo-alvo
Plataforma de Formação online - plataforma de elearning para melhorar o processo de formação
Ações Piloto de validação
Atividade de Aprendizagem Transnacional
Eventos de Disseminação
1/11/2020 a 31/10/2022
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Projeto DNA 3

Dinamização na Ação para o
3ºSetor

O projeto DNA3 pretende aumentar a sustentabilidade e a qualidade da gestão das
associadas da FENACERCI, através do melhoramento dos seus procedimentos de
gestão, governação e prestação de contas.
Isto será feito através da criação de um conjunto de ferramentas de governação e
gestão eficazes e adaptadas à realidade do setor cooperativo.
O projeto prevê ainda a disseminação destas ferramentas entre as associadas da
FENACERCI.
Promotor: FENACERCI
Parceiros: CONFECOOP, CERCICAPER, CERCIMARANTE
Entidade Gestora: Fundação Calouste Gulbenkian em
consórcio com a Fundação Bissaya Barreto

TÓPICOS

PRODUTOS/
RESULTADOS

DURAÇÃO

Contacto: Ana Rita Peralta
anaritaperalta@fenacerci.pt

Capacitação e Desenvolvimento Organizacional

Referencial de Sustentabilidade especialmente
dirigido a organizações de solidariedade social.
Integra um conjunto de ferramentas que visam
promover boas práticas de governação, gestão e
inovação e promoção da sustentabilidade
organizacional
Ferramentas de Apoio para novas formas de
trabalhar e de responder aos desafios enfrentados.
Relatório de Boas Práticas, para apoiar as CERCI no
seu percurso de capacitação.
Diagnóstico Organizacional da FENACERCI e Plano
de Ação; Diagnóstico Organizacional e Plano de Ação
para 8 Organizações Associadas: CERCIMARANTE,
CERCICAPER, CERCIPOM, CERCILAMAS, CERCINA,
CERCICOA, CERCIG e CERCIFEIRA

15/01/2020 a 31/12/2021
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MEME

Eu e os Meios de Comunicação
Social

Em 2003, o projeto Real Live Media abordava já a forma como os meios de
comunicação social retratam as pessoas com deficiência, tendo como público-alvo
os profissionais dos meios de comunicação social.
O projeto MeMe centra-se na aquisição e/ou consolidação de competências digitais
por parte das pessoas com deficiência intelectual e do desenvolvimento (PcDID),
profissionais, familiares e outras partes interessadas, e tem em vista promover a
inclusão social, e o aumento da capacidade individual e coletiva para o combate à
discriminação, segregação e o cyberbullying.
Promotor: IMOTEC, Lituânia
Parceiros: AIAS Bolonha, Itália; Universidade de Bolonha,
Itália; ATEMPO, Áustria; LNF, Lituânia; CERCIMARANTE,
Portugal; FENACERCI, Portugal

Contactos:
Carla Silva
carla.silva@fenacerci.pt

http://memedia-project.eu/

TÓPICOS

PRODUTOS/
RESULTADOS

DURAÇÃO

Literacia digital e acessibilidade

Estudo de investigação sobre a representação das
PcDID nas redes sociais
Laboratório de Formação em Redes Sociais entre
pares
Guia MEME para o acesso e utilização responsável
das redes sociais
Programa de formação para profissionais e pessoas
de apoio
Jogo/APP móvel para PcDID
Eventos de disseminação para profissionais da área
dos media

1/10/2019 a 31/12/2021
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Projeto myPart
Abordagens participativas
na educação cívica com e para
pessoas com deficiência intelectual
As pessoas com deficiência intelectual e do desenvolvimento (PcDID) enfrentam
ainda hoje sérias limitações no exercício dos seus direitos políticos.
O projeto myPart visa aumentar a participação política das PcDID, reconhecendo e
valorizando o seu papel enquanto cidadãs de pleno direito.
A FENACERCI tem vindo a desenvolver vários projetos que versam sobre esta
mesma matéria, nomeadamente alguns projetos nacionais na área da
autorrepresentação e da participação cidadã, como o Capacitar para a Cidadania e o
Nós por Nós.

Promotor: Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH - Áustria
Parceiros: Laterna Magica - Hungria, Zavod Risa - Eslovénia,
FENACERCI - Portugal

TÓPICOS

Contactos:
Sandra Marques e Sara Neto
smarques@fenacerci.pt
sara.neto@fenacerci.pt

Educação Cívica e Participação Democrática

PRODUTOS/
RESULTADOS

Workshops myPart para a Educação Cívica: Direitos
Civis, Fundamentos da Democracia, Valores
Europeus, Processos de Escolha e Tomada de
Decisão, Participação Política: Ter voz
Manual myPart: O manual é a ferramenta prática
para os workshops e será em leitura fácil
Vídeos myPart: Vídeos que abordam os tópicos dos
workshops
Recomendações políticas myPart: Informações e
recomendações sobre a participação cívica de
PcDID nos níveis regional, nacional e europeu

DURAÇÃO

1/11/2019 a 30/04/2022
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Projeto
IDemocracy
IDemocracy é um Projeto Europeu implementado no âmbito do Programa ERASMUS+
com o objetivo principal de aumentar as competências das pessoas com deficiência
intelectual e do desenvolvimento (PcDID) e de quem lhes dá apoio, relacionadas com
o exercício dos seus direitos democráticos na Sociedade Digital.
O exercício dos direitos de participação, representação e voto pelas PcDID é
essencial para o exercício dos direitos democráticos.
Embora a alfabetização digital no contexto atual seja uma questão chave para
assegurar o exercício bem-sucedido dos direitos democráticos, a utilização das TIC
é um desafio para as PcDID que pode resultar no aumento do fosso digital entre
estas e todas as outras que têm um acesso facilitado às TIC.
Promotor: Plena Inclusion Valência (Espanha)
Parceiros: FENACERCI (Portugal),
K.S.D.E.O. EDRA (Grécia); HURT (Croácia);
VILTIS (Lituânia); Universitat Politecnica de Valencia
(Espanha) e E-Seniors (França).

TÓPICOS

PRODUTOS/
RESULTADOS

DURAÇÃO

Contactos:
Sandra Marques e Sara Neto
smarques@fenacerci.pt
sara.neto@fenacerci.pt

Aumentar as competências para o exercício dos
direitos democráticos na Sociedade Digital
Plano de formação, feito em colaboração com
PcDI em 2 sessões de trabalho
Atividades formativas IDemocracy
Direitos Democráticos
Envolvimento das PcDI a nível organizacional
Envolvimento das PcDI a nível comunitário
Envolvimento das PcDI a nível político
Materiais de Formação
Cidadania ativa para PcDI
Compreender a participação
Mecanismos de representação
Direito ao voto e PcDI
PcDI na sociedade digital
Eventos de disseminação
1/11/2020 a 31/10/2022
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COMCADES II

Formação de Quadros Dirigentes
da Economia Social
A Economia Social (ES) é um setor composto por empresas que na sua abordagem
empreendedora transportam os valores da inovação e transformação social, bem
como o desejo de equidade social e harmonia económica.
Estas empresas são impulsionadas pelos princípios e valores da partilha, ética,
democracia, e responsabilidade social.
Estas empresas estão agora a vivenciar muitas mudanças que geram uma
necessidade específica de profissionalização e renovação de competências dos
seus gestores. É mais do que nunca necessário proporcionar a estes gestores uma
formação de alto nível centrada em organizações "ágeis", capazes de facilitar a
expressão e a criatividade das equipas, e de gerir eficazmente as mudanças.

Promotor: Tricentenaire, Luxemburgo
Parceiros: APEMH, Luxemburgo; FAIRE ESS, França;
AMPANS, Espanha; FENACERCI, Portugal; CERCIG,
Portugal; DEMETRA, Itália; CADIAI, Itália; ARFIE, União
Europeia; LEGACOOP, Itália

TÓPICOS

Contactos:
Carla Silva
carla.silva@fenacerci.pt

Gestão e capacitação organizacional

Análise e comparação dos diferentes contextos

PRODUTOS/
RESULTADOS

nacionais de formação e certificação
Validação de competências
Referencial e Programa de Formação
Teste, Revisão e Consolidação de Módulos de
Formação
Guia de Formação e Publicação Final

DURAÇÃO

1/09/2020 a 31/08/2023
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DNA3

Capacitar para a Sustentabilidade

Com este projeto pretendemos capacitar e qualificar a FENACERCI, enquanto
organização, de modo a reforçar e otimizar o seu desempenho organizacional, a sua
capacidade de intervenção e a sua sustentabilidade para um mais cabal
cumprimento da sua missão.
Para que se atinja o objetivo geral apresentado, pretende-se desenvolver um
conjunto de intervenções de formação, consultoria e coaching nas áreas da
performance organizacional, marketing e comunicação, gestão do conhecimento e
inovação, angariação de fundos, reforço da coesão e cooperação internas.
Contactos:
Ana Rita Peralta
anaritaperalta@fenacerci.pt

Promotor: FENACERCI
Parceiros: Não aplicável

TÓPICOS

Capacitação e Desenvolvimento Organizacional

PRODUTOS/
RESULTADOS

Revisão do organograma, revisão do SGS, ações de
desmaterialização e desburocratização e
implementação de um sistema de avaliação de
impacto
Conceção de um plano de marketing e comunicação
Preparação de ferramentas e instrumentos para a sua
implementação, monitorização e avaliação
Definição de uma estratégia de angariação de fundos e
instrumentos para a sua monitorização e avaliação
Gestão do conhecimento e inovação: atividade dirigida
ao fortalecimento da relação com as associadas,
criando processos e mecanismos para aprendizagem
coletiva, partilha de conhecimento e inovação
Reforço da coesão e cooperação

DURAÇÃO

01/04/2021 a 30/09/2023

16

Projeto 3M

Mudar e mobilizar
para os direitos das mulheres
com deficiência

As mulheres e raparigas com deficiência são muitas vezes vítimas de dupla
discriminação devido à interseção entre género e deficiência estando,
consideravelmente, mais expostas a múltiplas discriminações resultantes desta
interseção com a orientação sexual, a identidade de género, a expressão de género,
as características sexuais, o país de origem, a classe social, o estatuto de migrante, a
idade, a religião ou a etnia.
A adaptação da Convenção de Istambul para leitura fácil e a capacitação de
mulheres com deficiência intelectual e do desenvolvimento para o reconhecimento
da mesma, contribuirá para uma maior tomada de consciência no combate às
múltiplas formas de discriminação que estas mulheres vivenciam ao longo da vida.
Promotor: FENACERCI
Parceiros: Plataforma Portuguesa os Direitos das
Mulheres ODDH/ISCSP ULisboa

Contactos:
Sara Neto
sara.neto@fenacerci.pt

TÓPICOS

Género e Deficiência - Direitos das mulheres

PRODUTOS/
RESULTADOS

Convenção de Istambul – em Leitura Fácil
Capacitação de Embaixadoras do Projeto - 5 ações
de capacitação sobre a Convenção de Istambul e
criação de um grupo de mulheres embaixadoras
Reuniões de reflexão - 2 reuniões com entidades
parcerias, peritos e interlocutores privilegiados
Capacitação de mulheres com deficiência intelectual
e do desenvolvimento - 4 ações de capacitação para
mulheres com deficiência intelectual
Capacitação de profissionais - 4 ações de
capacitação para profissionais
Disseminação do projeto - Ação de disseminação de
âmbito nacional (online)

DURAÇÃO

01/11/2021 a 31/12/2022
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06 - Projetos com
início em 2022

HORA
#BEACTIVE
O Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT) é um programa criado pelo
IPDJ para a promoção e mobilização da população para a prática desportiva, tendo
por missão a promoção das atividades físicas e desportivas de acordo com uma
metodologia transversal, multissetorial e multidisciplinar direcionadas a todos aos
cidadãos, assumindo como visão uma população mais ativa, com estilos de vida
mais saudáveis e com melhor qualidade de vida.
A FENACERCI acredita que, com este projeto, vai tornar possível o acesso alargado
de diferentes públicos associados a um dos maiores símbolos de inclusão social do
país, comungando com os valores do PNDpT nomeadamente na esfera da
responsabilidade social e do fomento de ações ligadas ao desporto.
Promotor: IPDJ
Parceiros: FENACERCI e organizações associadas e
não associadas

Contactos:
Rui Monteiro
rui.monteiro@fenacerci.pt

https://beactiveportugal.ipdj.pt/

TÓPICOS

Promoção/ participação na vida cultural, recreativa,
desportiva e de lazer

#BEACTIVE, semana europeia do desporto. O
mote da campanha continua a ser #BEACTIVE,
como incentivo a cada um para estar ativo durante
a «semana» e também a permanecer ativo durante
todo o ano.

PRODUTOS/
RESULTADOS

Esta ação integrada na semana europeia do desporto
visa promover a prática do desporto e da atividade
física e sensibilizar para as numerosas vantagens de
ambos.
A semana é para todos, independentemente da idade,
do contexto social ou do nível de aptidão física

DURAÇÃO

1/04/2022 a 31/12/2022

19

EQUAL

Igualdade perante a lei e o direito à
autodeterminação das pessoas com
deficiência intelectual e psicossocial em
Portugal: Um estudo exploratório

Este projeto propõe-se realizar uma análise exploratória dos desafios, barreiras e
oportunidades que envolvem a implementação da Lei 49/2018, o novo quadro legal
que procura transpor para o contexto nacional os normativos da CDPD relativos à
capacidade jurídica e igualdade perante a lei. O caráter original e inovador do projeto
revela-se na abordagem interdisciplinar proposta, que convoca pela primeira vez a
Sociologia e Direito para a delimitação e análise deste objeto de estudo, e promove a
participação ativa de pessoas com deficiência, na linha dos princípios da pesquisa
emancipatória e inclusiva

Promotor: ISCSP
Parceiros: FENACERCI, FNERDM, HUMANITAS, PGR, PdJ,
CIEG/ISCSP

TÓPICOS

PRODUTOS/
RESULTADOS

DURAÇÃO

Contactos:
Sandra Marques
smarques@fenacerci.pt

Deficiência, direito à autodeterminação, sociologia dos
direitos humanos, saúde mental

2 relatórios
2 apresentações em conferências internacionais
2 artigos submetidos para publicação em
periódicos revistos por pares
1 conferência internacional.
A equipa produzirá ainda 1 documentário para
informar e sensibilizar o público em geral para os
direitos humanos das pessoas com deficiência e
contribuir para o desenho de novas políticas e
práticas que promovam os seus direitos humanos.
03/01/2022 a 30/06/2023
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RESPONSE

Serviços responsivos
na violência de género
contra mulheres e meninas
com deficiência

O projeto RESPONSE visa promover conhecimento e capacitar os diferentes públicos
estratégicos que prestam serviços no apoio a (potenciais) vítimas de violência de
género e de violência contra as mulheres com deficiência.
Através da consolidação de conhecimento, de uma maior consciência e capacitação
dos profissionais sobre estas matérias pretende-se alcançar serviços mais
inclusivos, acessíveis, habilitados a lidar com questões relacionadas com a
diversidade e fornecer apoio adaptado às necessidades e experiências específicas
das mulheres com deficiência.
Promotor: EASPD (BE)
Parceiros: FENACERCI; Plena Inclusion (ES); Centre de la
Gabrielle – MFPass (FR); KezenFogva Alapítvány (HU);
Fundacja Eudajmonia (PL); Jaunuoliu Dienos Centras (LT)

TÓPICOS

PRODUTOS/
RESULTADOS

DURAÇÃO

Contactos:
Sara Neto e Carla Silva
sara.neto@fenacerci.pt
carla.silva@fenacerci.pt

Mulheres com deficiência; violência de género;
capacitação de serviços e prestadores de serviços

Relatório do Estado da Arte
Manual de Sensibilização e Formação para os
serviços e os seus profissionais
Workshops de disseminação e aferição do Manual
Curso de Formação Online RESPONSE
Recomendações Políticas para o desenvolvimento

2022 a 2024
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DNA3

Disseminação

O projeto DNA3 pretende aumentar a sustentabilidade e a qualidade da gestão das
associadas da FENACERCI (30), através da melhoria dos seus procedimentos de
gestão, governação e prestação de contas. Isto será feito através da criação de um
conjunto de ferramentas de governação e gestão eficazes e adaptadas à realidade
do setor cooperativo. Pretende assim, a consolidação e disseminação do modelo de
desenvolvimento organizacional iniciado em 2019 que integra ainda, a criação de um
centro de conhecimento e inovação, enquanto dinâmica de desenvolvimento
conjunto para o futuro.

Promotor: FENACERCI
Parceiros: CERCIMARANTE e CERCICAPER

TÓPICOS
PRODUTOS/
RESULTADOS

Contactos:
Ana Rita Peralta
anaritaperalta@fenacerci.pt

Capacitação e Desenvolvimento Organizacional;
Transformação Digital

Consolidação e disseminação do modelo de
desenvolvimento organizacional DNA3 (Referencial
de Sustentabilidade; Diagnósticos Organizacionais e
Planos de Ação em 30 CERCIS)
Centro de Conhecimento e Inovação

DURAÇÃO

01/03/2022 a 31/10/2023
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07 - Apostas
Futuras

ENABLE

Possibilitar a inclusão
e o acesso à justiça para réus com
deficiência intelectual e/ou psicossocial

Os réus com deficiência intelectual e/ou psicossocial enfrentam barreiras
particulares para participar activa e efectivamente no processo de justiça criminal.
Estas incluem barreiras físicas aos edifícios dos tribunais, barreiras de comunicação,
falta de acesso a assistência jurídica e representação legal.
As barreiras identificadas resultam de lacunas e barreiras na legislação, falta de
competências dos profissionais da justiça penal e um sistema inacessível .
Este projeto pretende construir a capacidade dos profissionais da justiça criminal de
uma forma sustentável e participativa e melhorar a acessibilidade dos serviços
jurídicos e das medidas de justiça electrónica.
Promotor: VALIDITY FOUNDATION (HU)
Parceiros: CLR/CRJ (RO), FENACERCI (PT), FORUM (CZ e SK),
ICJ-EI (CZ e SK). Kera Foundation (BG), PIC (SI), PLENA
INCLUSIÓN (SP), PSP (LTU)

TÓPICOS

PRODUTOS/
RESULTADOS

DURAÇÃO

Contactos:
Sandra Marques, Sara Neto,
Carla Silva
smarques@fenacerci.pt
sara.neto@fenacerci.pt
carla.silva@fenacerci.pt

Igualdade de tratamento no acesso à justiça
Relatórios nacionais do Estado da Arte - desafios e
recomendações
Relatório síntese internacional - lições aprendidas,
resultados da investigação, identificação de boas
práticas e recomendações
Modelo de Manual jurídico para a deficiência
Manuais jurídicos nacionais
14 Ações de formação para advogados, polícia,
procuradores, juízes e outros agentes da justiça
Grupos de trabalho e protocolos nacionais
Conferência internacional
01/10/2022 a 30/09/2024
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08 - Recursos de
online

Recursos
disponíveis online
Nos quadros abaixo podem encontrar alguns dos resultados/produtos que
consideramos que ainda podem ser úteis e que estão disponíveis online.

NOM E DO
PRO JETO

NOM E DO
REC URSO /
PRO DUTO

PÚB LICO
ALVO

LINK

Currículo para
mediadores de pares

Currículo MINCE
para profissionais

MINCE

Modelo MINCE
para a educação
comunitária inclusiva
Compêndio para a
educação comunitária
inclusiva
Primeiros passos
Orientações para
mediadores de pares

Acessibilidade a
espaços públicos
de cultura

Profissionais

LINK
Pessoas com
Deficiência
Intelectual

Profissionais

LINK

(DES)Envelhecer
Brochura (DES)Envelhecer
com
Profissionais
com qualidade)
qualidade

LINK

Pessoas com
Deficiência
Intelectual

LINK

Direitos em
ação

Checklist (revisão 2020)

Versão da CDPD
em leitura fácil)
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NOME DO
RECURSO/
PRODUTO

NOME DO
PROJETO

PÚBLICO
ALVO

LINK

Instrumento de avaliação
para a inclusão social

Formação para Gestores e
Executivos
Formação para profissionais
de apoio

COESI

Profissionais

Mudar as organizações
para
promover a inclusão social

LINK

Primeiros passos
Orientações para
mediadores de pares
Questionário sobre a
inclusão
Conselheiros para a
inclusão social formação

Capacitar
para a Cidadania

Roteiro para a
prevenção de
maus-tratos

Módulos formativos

Pessoas com
Deficiência
Intelectual
Profissionais e
Pessoas com
Deficiência
Intelectual

Roteiro
Fichas de avaliação
e diagnóstico

Profissionais

LINK
LiNK
LINK
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NOME DO
PROJETO

NOME DO
RECURSO/
PRODUTO

PÚBLICO
ALVO

LINK

GID

Género, igualdade,
direitos e deficiência

Profissionais

LINK

Profissionais e
público
em geral

LINK

PAVI

Bases para a
promoção da
autonomia e vida
independente das
PcDI
Guia de Direitos

Dar Voz
Guia para a participação

Informação
para todos

Regras
Europeias para
fazer
informação fácil
de ler e de
perceber

LINK

Profissionais e
Pessoas com
Deficiência
Intelectual

LINK

Profissionais

LINK

Program EDGE de
atenção plena
Programa EDGE para
o trabalho

EDGE

Programa EDGE para
o empreendedorismo
Guia de Crowdfunding
Manual EDGE
empresas inclusivas

Profissionais,
Pessoas com
Deficiência
Intelectual,
Empresas

LINK

Jogo EDGE
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NOME DO
PROJETO

NOME DO
RECURSO/
PRODUTO

PÚBLICO
ALVO

LINK

Profissionais

LINK

Referencial de
sustentabilidade

DNA 3

Capacitação e
desenvolvimento
organizacional

Relatório de boas
práticas

Ferramentas de apoio
à gestão

Para além dos recursos listados anteriormente, existe ainda um acervo digital que
compreende outros documentos/recursos produzidos quer pela FENACERCI quer por
outras entidades.
Pode aceder aos mesmos no sítio internet da FENACERCI, no separador "Biblioteca".
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NIID
Núcleo de Investigação, Inovação e
Desenvolvimento

Contactos
Quaisquer informações sobre os projetos
listados podem ser pedidas aos técnicos
responsáveis, através dos seus e-mails.
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