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INTRODUÇÃO 

 

 A Actividade da FORMEM em 2011 foi muito condicionada por factores 

externos e internos. 

 A capacidade de influenciar as políticas ficou drasticamente reduzida quando no 

primeiro semestre, com a perspectiva de eleições, o anterior governo paralisou todas as 

decisões, tendo no segundo semestre sido difícil possível criar pontes com o Governo, 

pelo que vivemos num impasse que se espera possa ser ultrapassado em 2012.  

 Existem também factores internos à Federação, Direcção e associadas que 

limitaram a capacidade da Federação. 

 No global, o ano de 2011 não foi um ano positivo mas teve o mérito de 

confrontar a Direcção com a necessidade de mudar o funcionamento da FORMEM e até 

os seus objectivos. 

 Ao chegar ao fim de um mandato de três anos a Direcção tem o sentimento, 

desagradável, de que a nossa actividade não é tão eficaz e eficiente no apoio às 

associadas como deveria ser, nem teve a influência necessária nas novas medidas 

legislativas para que elas fossem adequadas às necessidades das pessoas com 

deficiência. 

  A Direcção fez ao longo do ano uma profunda reflexão sobre o que deverá ser a 

FORMEM no futuro e é nossa ambição que possa vir a ser algo de substancial diferente 

do que é hoje em dia. 

 Esta reflexão terá que ser aprofundada pela Direcção, pelos colaboradores e 

também por cada uma das associadas. 

 A ideia global passa por descentrar a Federação de um espaço físico em Lisboa e 

torná-la algo mais actuante no domínio da informação e do conhecimento, como aliás 

foi bem vincado por alguns associados na Assembleia-Geral de Novembro, e, ao mesmo 

tempo, reduzir os custos de estrutura. 

  Por isso, a Direcção ao chegar ao fim do ano entendeu que, quer os seus 

membros viessem a recandidatar-se ou não, deveria tomar decisões que modificassem a 

estrutura no sentido de a tornar mais leve, mais barata, mais flexível e mais moderna. 

Assim decidiu avançar com a mudança da sede para um local mais barato, extinguir o 

lugar de secretária executiva e não a substituir recorrendo a colaborações em regime de 

prestação de serviços de técnicos com capacidades específicas em função de projectos 

concretos.  

 Estas medidas tornarão mais ágil e eficaz a FORMEM mas também o trabalho 

da futura Direcção. 

 Estas medidas a concretizar apenas no início de 2012, serão colocadas à 

consideração das associadas na Assembleia-Geral de Março de 2012. 

  

 

 

 

 



TRABALHO DE REPRESENTAÇÃO DAS ASSOCIADAS  

  

 Apesar de todas as nossas limitações e das limitações dos nossos interlocutores, 

a Direcção participou em três reuniões do Fórum para Qualificação e Emprego das 

PCDI que funciona no IEFP.  

 É no âmbito da participação neste Fórum que hoje articulamos a nossa acção 

com a HUMANITAS, FENACERCI e APC, não se justificando manter, formalmente, a 

Plataforma de entendimento que funcionou em 2009 e 2010. 

 Os tópicos que levámos a este FORUM foram os atrasos do POPH, a passagem à 

prática dos contratos de emprego apoiado em mercado normal, a duração dos apoios a 

essas pessoas e no emprego protegido e a necessidade de publicação de mais 

referenciais adaptados. 

 Os atrasos o POPH afectaram todas as associadas. Umas a níveis críticos outras 

ainda dentro dos seus limites de resistência, mas globalmente são cada vez mais e 

maiores as dificuldades geradas por estes atrasos. 

 As causas para os atrasos apontadas pelo POPH foram umas vezes atrasos da 

nossa parte, outras vezes atrasos nos relatórios das auditorias, pedidos de alteração, 

etc…. 

 O problema é muito grave porque a causa fundamental dos atrasos é a falta de 

dinheiro do próprio POPH e até membros do governo já admitiram que não têm meios 

para ajudar a desbloquear estas situações. 

 Desta participação, o resultado mais positivo foi a publicação de mais alguns 

Referenciais Adaptados – facilitando o lançamento de curso de dupla certificação. 

 Participámos também na reunião do Conselho Consultivo para a credenciação 

dos Centros de Recursos Locais de que viriam a resultar as novas candidaturas para 

credenciação. 

 O CNRIPD – Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas 

com Deficiência foi incluído na lista dos organismos a extinguir e não funcionou. 

 

 

Comunicação com as Associadas  

 Esta continua ser uma área com elevado potencial de melhoria. 

 Não foi em 2011 que conseguimos ter um sítio apresentável na internet. O site 

da FORMEM tem sido completamente inoperacional e por isso foi contratada uma 

empresa para desenhar um novo site com uma estrutura moderna e novas 

funcionalidades. 

 Um dos problemas do site sempre foi a sua actualização. Esta é uma área em que 

as colaboradoras da FORMEM, manifestamente, não estiveram à altura das 

necessidades e das exigências. 

  Por todos estes factores a FORMEM não foi suficientemente proactiva na 

busca, análise e difusão de informação  

 

 



Funcionamento Interno  

 A colaboradora Denise Mateus esteve ausente por licença de maternidade cerca 

de metade do ano, não tendo sido necessário proceder à sua substituição, pois os 

serviços puderam, durante esse período, ser assegurados apenas pela secretária 

executiva. 

 

ENCONTRO DE FORMANDOS  

 Realizou-se em Vimeiro, nos dias 6 e 7 de Junho de 2011, tendo participado 81 

formandos e 23 acompanhantes. 

 Os trabalhos decorreram em grupos em torno do tema “O que faríamos se 

fossemos governo por um dia”. 

 Os grupos de trabalham produziram trabalhos muito interessantes e na 

apresentação ao plenário aconteceram debates animados. Estes trabalhos passarão a 

estar disponíveis no site logo que possível. 

 Com os acompanhantes foi feita uma sessão de troca de experiências, durante 

uma tarde considerada muito positiva e útil para a partilha de experiências e criação de 

ligações informais entre os participantes. 

 A inovação introduzida em 2011 foi redução da duração para dois dias 

compensada com o aumento de participantes por associada que passou de para três. 

 

 

JORNADAS FORMEM  

 Decorreram em Coimbra nos dias 20 e 21 de Outubro de 2011.  

 Optámos por acentuar a natureza formativa com a escolha de dois temas: 

diferenciação pedagógica e gestão da diversidade e elaboração de portefólios. Estes 

temas tinham sido, sucessivamente, apontados pelos formadores como pontos de grande 

necessidade. 

 Foi efectivamente possível criar um intenso ambiente de partilha de 

experiências, sendo a avaliação dos participantes muitíssimo positiva. 

 Contámos com o apoio do CNO do Instituto António Aurélio da Costa Ferreira 

que dispensou as formadoras Raquel Fernandes e Cláudia Pereira que abordaram os 

portefólios. Para tratar a diferenciação Pedagógica foi contratado o Dr. João Brilha 

formador que habitualmente trabalha com o centro Nacional de Formação de 

formadores do IEFP.  

 

WORKSHOPS  

 No sentido de rentabilizar as deslocações das associadas à Assembleia-Geral de 

Novembro realizou-se de manhã um Workshop sobre contracção pública que foi 

dinamizado pelo Eng. Bruno Portelada responsável por esta área na Câmara Municipal 

de Vouzela a quem a FORMEM agradece a sua dispensa.  

 A experiência de juntar workshops à Assembleia-Geral revelou-se muito 

positiva e é certamente de manter no futuro pois a participação foi elevada tanto no 

workshop como na Assembleia. 



ESTUDOS  

 

1) - Eficácia organizacional e qualidade de vida. Um estudo sobre a qualidade da 

integração Profissional.  

 Continuou a decorrer este estudo coordenado pelo Dr. Carlos Veiga que deveria 

ter terminado no final de Dezembro mas vai deslizar em parte para o ano de 2012, 

devido aos problemas no arranque do projecto. Está pendente um Pedido de Alteração 

para alargamento do prazo que esperamos que corra bem. 

 No final de 2011 todo o trabalho de campo foi terminado, e parte do tratamento 

dos dados já elaborado. Para 2012 transita a conclusão do tratamento dos dados e a sua 

edição em forma de livro. 

 Este estudo é apoiado pelo POAT mas a FORMEM tem sentido os mesmos 

problemas com os reembolsos que cada entidade enfrenta, sendo os atrasos muito 

grandes. 

 O conjunto de problemas havidos no arranque fez com que algumas despesas 

realizadas ainda em 2009 e 2010 não pudessem ser afectas ao projecto. Isso fará com 

que a FORMEM tenha um custo ainda indeterminado com este estudo. Esperamos que 

no final valha a pena e compense em valor o investimento.  

  

 

2) - Caracterização da actividade desenvolvida pelas associadas da FORMEM 

 Este estudo realizado nos meses de Outubro a Dezembro pretendeu recolher 

informação relevante sobre a actividade das associadas. 

 O estudo foi coordenado pela Professora Leonor Cardoso da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Coimbra e para a sua execução foi contratada em regime 

de prestação de serviços pela Dra. Ana Rita Tavares. 

 O relatório final foi entregue a tempo e está publicado nos Cadernos FORMEM 

nº 3 - 2011. 

 O estudo tem dados interessantes e significativos. Contudo, poderia ter sido 

ainda melhor se mais associadas tivessem respondido. 

 

 

CADERNOS FORMEM  

 A edição de 2011 inclui apenas trabalhos realizados pela FORMEM e pelas 

associadas, começando a aproximar-se daquilo que a Direcção havia idealizado em 

2009 quando lançou esta iniciativa.  

 O objectivo era, e continua a ser, disponibilizar às associadas e aos seus técnicos 

um espaço onde partilhar experiências e conhecimentos. 

 O grande texto é o Relatório final do estudo Caracterização da actividade 

desenvolvida pelas associadas da FORMEM.  

 

 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO  

 No sentido de facilitar aos associados uma leitura simplificada das principais 

rubricas de custos e proveitos, optamos por apresentar três quadros que comparam as 

principais contas dos anos de 2011 com 2010. 

 Note-se que os totais dos dois primeiros quadros não são a soma das parcelas 

mas o total apurado na contabilidade incluindo outras pequenas contas. 

Custos 

Rubrica  2011 2010 

Fornecimentos externos  (136.456,60) (95.285,41) 

Pessoal  (28.876,24) (35,937,58) 

Outros custos  (12.881,69) (5,436,64) 

Total  179.454,69 137.909,08 

   

Proveitos 

Rubrica  2011 2010 

Vendas e serviços prestados  32.400,00 33.950,00 

Projectos INR  66.303,92   

POAT  74.128,63  

Total POAT e INR  140.432,55 83.937,58   

Outros 4,327,92  3.292,59 

Total  180.399,95 122.639,57 

Resultados líquidos do exercício  945,03 (15.269,51) 

Activos  

Rubrica  2011 2010 

Contas a receber (POAT) 80.472,63 4.348,13 

Activos financeiros  -  122.484,37 

Caixa e depósitos bancários  64.682,46 20.651,72 

  

 A conta Fornecimentos externos inclui as instalações, contratos com as 

Universidades do Minho e Évora, contabilidade, prestações de serviços para os 

projectos, estadias nas Jornas e Encontro de formandos,  

 As vendas de serviços prestados incluem, no essencial, quotas e inscrições nos 

eventos da FORMEM: 

 O objectivo da Direcção em 2011 era conseguir equilibrar os custos com as 

receitas e tentar obter um saldo positivo para evitar a erosão dos depósitos bancários. 

 Globalmente, a estrutura financeira continua estável embora os atrasos nos 

reembolsos do POPH tenham provocado a necessidade de recorrer às reservas para 

pagar as despesas geradas pelo Projecto do POAT e que é bastante oneroso. 

Lisboa, Março de 2012 

A Direcção 

Mário Pereira; Ana Isabel Cruz 

António Pinto Monteiro; Ana Dias e Ana Brás 


