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A Direção da AIA – Associação para a Inclusão e Apoio ao Autista, vem apresentar aos associados o
Relatório de Atividades e Gestão do ano de 2017.
De uma forma genérica, os objetivos que a Direção se propunha a levar a cabo, e que foram propostos
no Plano e Orçamento para 2017, foram conseguidos. Destaca-se aqui a outorga do Acordo de
Cooperação para o funcionamento do Centro de Atividades Ocupacionais a 19 de Dezembro e a VIII
Caminhada Solidária, com cerca de 10 mil inscrições, que continua a ser o maior evento de rua de Braga.
Tivemos um ligeiro percalço com a empresa que contratamos para alojar a nossa página web e correio
eletrónico, que pura e simplesmente desapareceu do mercado. Estamos a trabalhar para uma nova
página, novo logo e novas cores.
Com este relatório pretende-se dar a conhecer aos associados as principais atividades do trabalho
realizado por esta Direção, de modo a que possa ser feita uma análise do seu desempenho.
A Direção
Eduardo Ribeiro
Francisco Oliveira
Sílvia Barbosa
«É sempre importante lembrar porque existimos e para onde queremos ir.»
A Nossa Missão
A AIA tem como missão principal o apoio a pessoas com perturbações do desenvolvimento e autismo
(PDA), de todos os grupos etários. Secundariamente propõe-se desenvolver actividades no âmbito da
Saúde e Formação Profissional.
A Nossa Visão
Associação de excelência que acompanha os clientes no seu projecto de vida de modo a que eles
possam desenvolver ao máximo o seu potencial.
Os Nossos Valores e Princípios
Solidariedade; Respeito pela pessoa com perturbações do espectro autista; Respeito pela Família;
Respeito da Organização; Respeito pela Declaração Universal dos Direitos do Homem; Respeito pela
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Respeito pela Carta para as Pessoas com
Autismo.
O Nosso Lema

A Teu Lado…
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES
Associados
Em 31/12 estavam inscritos 368 associados na nossa Associação.
A Direção manteve aberta aos associados e às famílias a sua disponibilidade para reunir quando
solicitado.
As atividades da AIA foram sendo enviadas por correio eletrónico aos associados, para além de
serem divulgadas na página de facebook (https://www.facebook.com/AIA.Braga).
Famílias


Um grupo de pais procurou dar continuidade as reuniões mensais de partilhas levadas a efeito
na primeira sexta-feira de cada mês pelas 21h e 30 minutos na Rua do Loureiro. Perante a não
comparência das mesmas, decidiram não o realizar outra vez;



A Direção fez uma candidatura de um projeto ao Instituto Nacional de Reabilitação,
denominado “Cuidador + “, e que pretendia libertar os pais e educadores nas tardes de sábado,
ficando as crianças à guarda de algumas das nossas técnicas e voluntários. Lamentamos que
não tenha havido nenhuma inscrição pelo que informamos o INR da desistência do projeto.



Promovemos durante o ano vários convívios entre as famílias que serviram também de ações
de angariação de fundos.

Angariação de Fundos
Ainda não se conseguiu, de forma organizada, estruturar internamente uma equipa para angariação de
fundos. Continuou-se a organizar os eventos com a “prata da casa”.


A VIII Caminhada Solidária de Abril teve mais de 10 mil inscrições. O padrinho da prova foi o
Presidente do SC Braga, António Salvador.



Jantar de “Pica no Chão”



Festarte – Festival de Teatro organizado pela Nova Comédia Bracarense. Parte da receita de
uma peça veio para a AIA.



Braga Romana



Festa da Primavera na EB 2,3 de Mosteiro e Cávado.



Magusto



Jantar de Natal

Valência /Terapias
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Fizemos várias reuniões periódicas com a Coordenadora Técnica que nos foi transmitindo as
necessidades dos diversos terapeutas.



Aumentamos as horas de prestação de serviços e terapias a crianças e jovens com perturbações
do desenvolvimento e autismo



No ano de 2017 tivemos em média 45 crianças e jovens em terapias, com idades entre os 3 e os
27 anos, a quem proporcionamos um total de 1998 horas de terapias - 604 horas de psicologia,
634 horas de terapia da fala e 760 horas de terapia ocupacional.

Comunicação Interna e Externa


Atualizamos mensalmente a página web, com excepção de que em Dezembro ficamos sem
acesso à mesma e ao correio eletrónico, e regularmente o Facebook.



Estivemos na Antena Minho no programa do José Portugal a falar sobra a AIA, autismo e a 8ª
Caminhada da AIA.



Estivemos presentes no programa de rádio “Manhãs de Sábado” da Rádio Voz do Neiva.



Com o apoio do Correio do Minho, e como tem acontecido ao longo destes últimos anos,
saíram várias notícias na semana que antecedeu a 8ª Caminhada Solidária.



Estivemos o programa de rádio “A nossa Terra” transmitido pela Rádio Universitária do Minho
no dia 3 de Dezembro – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Formação/Seminários/ Workshops/Ações de Sensibilização



Tertúlia em Abril no âmbito da exposição "As Contas de Rezar Alusivas ao Barroco" da Coleção
Júlia Lourenço, e numa parceria da AIA com o Museu dos Biscainhos.



Em Junho tivemos algumas sessões de Educação Musical orientada pela Valéria Asnis.



Realizamos em Julho o I Fórum Luso-Brasileiro sobre Autismo e Problemática da Deficiência.



Com o apoio financeiro do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, - candidatamos e foi
aprovado o projeto “Cuidador +” a ter início em Setembro. Lamentavelmente não houve
famílias interessadas em aproveitar os benefícios deste projeto.

Agradecimento Especial a todos os que estiveram ao nosso lado:
Pingo Doce, Câmara Municipal de Braga, Correio do Minho, Antena Minho, Polícia de Segurança
Pública, Regimento de Cavalaria nº 6, Voluntariado de S. Vicente, Escuteiros de Braga, Bracril, Elfatek,
Barata & Garcia, a todas as pessoas que de forma anónima estão presentes e, naturalmente, aos Pais
e Voluntários da AIA.
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RELATÓRIO DE CONTAS
Edifício do Centro de Actividades Ocupacionais
Dívida a 31/12/2017 à CPW – 12 647,68€*
*Este valor serve de garantia.

RECEITAS /SUBSÍDIOS
Realçamos aqui os principais valores recebidos
Mensalidades – 32.736,84€.
Donativos – 40.925,37€.
Funcionamento do CAO – 7.133,14€
IRS Consignado –4.973,70€
CUSTOS
Realçamos aqui os principais valores pagos
Fornecimentos e Serviços Externos – 44.623,90€ dos quais Honorários – 29.125,00€€
Gastos com Pessoal – 12.646,45€

O resultado da atividade corrente da associação (retirados os donativos em dinheiro) foi negativo em
cerca de 17.839,31€ e foi coberto pelos donativos da angariação de fundos.
O resultado líquido do exercício foi positivo no montante de 23.541,43€

Proposta de aplicação dos resultados
A Direção da AIA propõe aos senhores associados que o resultado líquido do exercício no
montante de 23.541,43€ euros seja levado a resultados transitados.

Aprovado em reunião de Direção
Braga, 8 de Março de 2018

_______________ em Assembleia Geral
Braga, 23 de Março de 2018
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