
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2012

A leitura atenta da descrição das principais actividades promovidas pela Íris Inclusiva durante o 

ano de 2012 coloca em evidência a sua capacidade de concretização no plano da dinamização 

associativa,  capacidade  esta  que  se  traduz  numa  relação  francamente  positiva  entre  os 

recursos disponíveis e a quantidade e qualidade das suas realizações.

Como  acontece  habitualmente  quando  confrontamos  planos  e  relatórios  de  actividades, 

algumas  das  iniciativas  previstas  no  plano  de  actividades  para  2012  não  chegaram  a 

concretizar-se, sendo igualmente claro que outras das acções empreendidas ultrapassaram os 

níveis de execução esperados.

A actividade desenvolvida, no seu conjunto, resulta de um esforço sistemático de mobilização 

de novos atores, entre parceiros e colaboradores, e o seu significado deve também ser lido à 

luz do momento vivido, marcado pelas dificuldades associadas à persistência de um quadro de 

falta de financiamento por parte da Segurança Social.

DIMENSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ÂMBITO SOCIAL

Ao longo do ano de 2012, várias foram as diligências encetadas no sentido da celebração de 

acordo  de  cooperação  para  a  constituição  de  uma  resposta  social  de  apoio  em  regime 

ambulatório, tendo em conta que o projecto colheu em 2011 um parecer favorável do Instituto 

da Segurança Social:

- Realização de diversas reuniões com o novo Director do Centro Distrital de Segurança Social 

de  Viana  do  Castelo,  designadamente  dando-lhe  a  conhecer  o  projecto  e  estudando  em 

conjunto  formas  de  favorecer  a  celebração  do  acordo  e  a  sustentabilidade  financeira  da 

Instituição.
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- Participação numa audiência concedida pelo Ministro da Solidariedade e Segurança Social, 

tendo a Íris sido recebida, em Lisboa, por um Adjunto do seu Gabinete.

- Pedido de concessão de um subsídio de apoio extraordinário, no âmbito do Fundo de Socorro 

Social, por indicação do Gabinete do Senhor Ministro.

- Reajustamento dos custos previsionais com o funcionamento da resposta, por sugestão do 

Centro  Distrital,  tendo  em vista  a  sua  redução global  e  o  aumento  das  possibilidades de 

celebração do acordo.

-  Apresentação  do  pedido  de  adesão  à  Confederação  Nacional  das  Instituições  de 

Solidariedade Social.

- Início de um trabalho de levantamento, no terreno, de situações de cegueira e baixa visão, 

tendo em vista o aprofundamento do diagnóstico inicial de necessidades e a elaboração de um 

documento que, junto da Segurança Social, contribua para agilizar a concretização do acordo.

- Aquisição de uma carrinha de 9 lugares adaptada para transporte especial,  resultante da 

execução do subsídio atribuído pelo Ministro da Solidariedade e Segurança Social.

Para além das referidas acções, a Íris assumiu ainda o papel de facilitação na resolução de 

algumas situações levantadas pelos associados, articulando esforços com entidades tais como 

escolas e intervenientes no processo de prescrição e financiamento de produtos de apoio.

DIMENSÃO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL E DE 

INFORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO

-  Participação,  como  membro  efectivo,  no  Conselho  Local  de  Acção  Social  de  Viana  do 

Castelo.

- Participação no Programa de Voluntariado Empresarial lançado pela autarquia, que envolve 

oito IPSS do concelho, nomeadamente identificando necessidades que estiveram na base da 

celebração de protocolos com várias empresas da região.

- Estabelecimento regular de contactos com o Município de Viana do Castelo.

- Aprofundamento da relação colaborativa com o Rotary Clube de Viana, da qual resultou a 

doação  à  Íris  de  um conjunto  de  equipamentos  específicos  (três  máquinas  Braille  e  uma 

impressora Braille).

- Apresentação da Associação junto do Lions Clube de Viana, da qual resultou a realização de 

uma venda de Natal em favor da Íris.

- Estabelecimento de uma parceria com a Associação Empresarial de Viana do Castelo.

-  Estabelecimento  de  contactos  com  a  Universidade  de  Trás-os-Montes  e  Alto  Douro, 

nomeadamente  através  do  Professor  Francisco  Godinho,  que  coordena  o  Centro  de 

Engenharia da Reabilitação e Acessibilidade.

- Estabelecimento de contactos com entidades ligadas aos media, destacando-se o Gabinete 

para os Meios de Comunicação Social e a Equipa de Produção de Conteúdos Adaptados da 

RTP.
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-  Estabelecimento  de  relações  colaborativas  com  diversas  entidades,  designadamente  no 

âmbito da dinamização das actividades associativas: Viana Remadores do Lima, Darque Kayak 

Clube, Clube de Vela de Viana, VianaCycles, Juntas de Freguesia de Santa Maria Maior, de 

Darque e de Outeiro, Centro Desportivo e Cultural de Outeiro, Instituto Português do Desporto 

e da Juventude, Mosteiro de Tibães, Centro Dramático de Viana. 

-  Realização de uma actividade de sensibilização no Dia Mundial do Braille, consistindo na 

elaboração de um vídeo que foi amplamente divulgado na internet e de um spot gravado com o 

apoio da Rádio Alto Minho e que foi difundido em todas as rádios do distrito.

- Participação na Semana Social da Escola Secundária de Monserrate.

- Promoção da petição pública “Por um serviço televisivo acessível às pessoas cegas e com 

baixa visão”, que durante o 2º semestre do ano recolheu perto de 1200 assinaturas.

DIMENSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E SUSTENTABILIDADE

- Início da implementação do projecto “Não Ver para Crer” (promovido pela Íris e pelo colectivo  

PopCorn) em parceria com o Instituto Politécnica do Viana do Castelo. Após o desenvolvimento 

de um trabalho preparatório que envolveu diversas licenciaturas de várias escolas do Instituto, 

destacando-se a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), estão em curso diversas 

acções  que  envolvem professores  e  alunos.  Acresce  a  celebração  de  dois  protocolos  de 

estágio entre a Íris e a ESTG.

- Arranque do projecto “Íris Oportunidades”, que pretende proporcionar à comunidade em geral  

momentos  de  partilha  e  aprendizagem  de  carácter  informal,  permitindo  aos  participantes 

alargar o seu leque de saberes e competências em diferentes áreas. Em 2012 realizaram-se 

duas acções de formação em informática,  entre  os meses de Setembro e  Dezembro,  que 

contaram com cerca de vinte participantes.

- Dinamização do grupo “Com-Trastes”, que apresentou a sua primeira performance: RGB – A 

Água. Ao longo do ano o grupo fez quatro apresentações, três na sede da Íris e uma no Museu  

de Artes Decorativas, inserida na iniciativa da Viana Criativa “Toca-me Viana”. 

-  Candidatura  ao  Programa  de  Apoio  às  Organizações  de  Solidariedade,  promovido  pela 

CMVC.

- Preparação de uma candidatura a apresentar ao Instituto Nacional de Reabilitação, no âmbito 

do Programa de Financiamento a Projectos 2013.

- Apresentação da Associação à Fundação Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste.

- Participação em jantar organizado pela loja de roupa infantil “Mimi”, onde foi rifada uma peça 

de cerâmica em favor da Associação (Março).

-  Participação  na  iniciativa  “Fados  ao  Jantar”,  promovida  pelo  Rotary  Clube  de  Viana  do 

Castelo (Maio).

- Participação na caminhada anual do Centro Desportivo e Cultural de Outeiro (Junho). 
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-  Participação no 2º Arraial  Gastronómico da Comissão Social  Inter-Freguesias de Perre  e 

Outeiro (Setembro).

- Adesão ao projecto “Por sua casa”, uma plataforma solidária de causas sociais que funciona 

como ponto de encontro digital entre associações, empresas e pessoas.

- Promoção, em parceria com o grupo Contraponto e com o apoio do IPVC, de um concerto de 

final de ano (Dezembro).

DIMENSÃO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E COMUNICAÇÃO

-  Angariação  de  novos  associados  e  dinamização  do  normal  funcionamento  associativo, 

incluindo a realização de duas reuniões ordinárias da Assembleia Geral  e de uma reunião 

extraordinária (Assembleia Eleitoral) para eleição dos corpos sociais para o triénio 2013-2015.

- Dinamização do Grupo de Amigos da Íris.

- Participação em eventos de carácter técnico/científico: Colóquio “Biblioteca Sonora: 40 anos a 

dar voz aos livros” (Porto); Congresso Internacional de Inovação Social (Porto); III Seminário 

Ibérico:  Percursos  em  educação  especial”  (Braga);  Seminário  “De  pequenino  se  torce  o 

destino”, organizado pela APCVC; Apresentação do projecto “Leitura para Todos”, promovido 

pela Biblioteca Municipal de Viana do Castelo; Apresentação do livro “O menino dos dedos 

tristes”, de Josélia Neves (Dezembro).

- Apresentação de uma comunicação subordinada ao tema “Uma sociedade para todos… e 

para  cada  um”  no  Seminário  “O  Eu  em Neurodesenvolvimento”,  a  convite  da  Sociedade 

Portuguesa de Neuropediatria (Novembro).

- Dinamização do website e da página do facebook da Associação, utilizando-os como canais 

privilegiados de divulgação das actividades.

-  Contactos  regulares  com  a  comunicação  social,  traduzidos  na  divulgação  regular  de 

actividades da Associação em jornais do distrito de Viana do Castelo e de Braga, bem como 

nas rádios da região. 

DIMENSÃO DE INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

-  3ª  visita  “Sentir  o  museu:  uma experiência  inclusiva”,  subordinada ao tema da cerâmica 

decorativa, em parceria com o Museu de Artes Decorativas e a Escola Superior de Educação 

(Janeiro).

- Participação, a convite de Josélia Neves, num concerto dos “The Gift” com audiodescrição, 

que teve lugar na Casa da Música (Fevereiro).

- Participação numa limpeza da praia do Cabedelo promovida pelo projecto da Quercus “AMO 

Portugal - Limpar Portugal 2012” (Março).
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- Convívio que assinalou a abertura da nova sede da Íris, com a estreia da performance RGB – 

A Água (Abril).

-  Passeio  BTT e Caminhada em Outeiro,  actividade comunitária  em parceria  com diversas 

entidades e que juntou mais de 300 pessoas (Maio).

- Actividade de exploração (contacto com diversos instrumentos musicais, no contexto de aulas 

de cordas e de sopro) na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, em parceria com 

o Agrupamento de Escolas da Abelheira (Agrupamento de Referência para o Ensino de Alunos 

Cegos e com Baixa Visão), dirigida a alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade (Junho).

- Actividade “Percursos na Cerca do Mosteiro de São Martinho de Tibães” (Junho).

-  Concentração  Náutica,  assinalando  o  3º  aniversário  da  Associação.  Esta  actividade  foi 

desenvolvida  em  parceria  com  as  associações  naúticas  da  cidade  e  proporcionou  a 

experimentação das modalidades de remo, canoagem e vela (Julho).

- Dinamização do evento “Primavera Inclusiva”, uma exposição-venda de cerâmica de Sofia 

Cunha que integrou também um programa paralelo de animação de rua (Julho/Agosto).

- Participação numa desfolhada comunitária no Mosteiro de São Martinho de Tibães (Outubro).

-  Participação no espectáculo “Do céu caiu um anjinho”, a convite do Centro Dramático de 

Viana (Novembro).

- Convívio de Natal na sede da Associação (Dezembro).
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