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Introdução 
 

 

O Dom Maior - Associação sediada em Alvalade, uma entidade de 

interesse público, sem fins lucrativos, Organização Não Governamental 

para pessoas com Deficiência por deliberação do Instituto Nacional de 

Reabilitação em Maio de 2018 que se dedica a apoiar crianças e jovens 

com deficiência motora, intelectual, visual, surdez e Surdo cegueira, em 

termos de reabilitação, ensino especializado, desporto adaptado e 

encaminhamento socioprofissional. 

  

No decorrer do ano de 2018 a AODM alcançou: 

 A acreditação enquanto ONGPD, Organização Não 

Governamental para Pessoas com Deficiência, junto do I.N.R., 

instituto nacional de reabilitação; 

 Conseguimos até à data a captação de 60 sócios; 

 Prestamos apoio a mais de 40 utentes em 21 freguesias destintas: 

 

 

 



 

 

Atividades Realizadas 

 

Abril 2018 

Em honra da Defesa de um novo Hospital Pediátrico para Lisboa, 

participámos mediante convite enviado pelo Hospital Dona Estefânia, na 

5ª Corrida  Dona Estefânia pela ocasião do “Dia da Mãe”: 

 

A Liga dos Amigos do Hospital Dona 

Estefânia, com a colaboração técnica 

da Xistarca organizou no dia 30 de 

Abril de 2016, sábado esta prova. A 

AODM esteve presente com uma 

exposição no recinto da prova que 

incluiu uma corrida de 10km e uma 

caminhada de 4km designada por 

“Corrida Dona Estefânia – Dia da 

Mãe”, com o objetivo de divulgar a 

necessidade de Lisboa ter sempre um 

Hospital dedicado às crianças.  
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Atividades Realizadas 

 

Janeiro 2018 

 

A nossa inauguração oficial foi no passado dia 13/01/2018 com o total 

apoio do Teatro da Comuna em Lisboa: 

(…)  um momento único  que 

contou com a presença de vários 

artistas muito especiais entre os 

quais: 

Rúben Portinha (cantor portador 

de deficiência Visual), Academia 

de Dança CiM-VO’ARTE 

(Academia de dança em cadeira 

de rodas e artistas portadores de 

deficiência motora e visual), Paula 

Teixeira (cantora em Língua Gestual Portuguesa mais conhecida por fada 

Juju), Cantores Vanessa Ferreira, Leonor Sousa e Projeto "Festival Chamar 

a Música” e várias 

entidades de referências 

nomeadamente ao nível 

do nosso governo, na 

pessoa da senhora 

Secretária de estado para 

a inclusão (Ana Sofia 

Antunes), a Diretor Geral da 

DGEST (Ana Paula 

Monteiro) e o senhor Diretor 

de Agrupamento de 

Escolas Virgílio Ferreira (Dr. 

Anselmo Jorge) e Vereador Ricardo Robles (Pelouro da Educação e Apoio 

Social da Câmara Municipal 

de Lisboa).  
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Atividades Realizadas 

 

Abril 2018 

Em honra da Defesa de um novo Hospital Pediátrico para Lisboa, 

participámos mediante convite enviado pelo Hospital Dona Estefânia, na 

5ª Corrida  Dona Estefânia pela ocasião do “Dia da Mãe”: 

 

A Liga dos Amigos do Hospital Dona 

Estefânia, com a colaboração técnica 

da Xistarca organizou no dia 30 de 

Abril de 2016, sábado esta prova. A 

AODM esteve presente com uma 

exposição no recinto da prova que 

incluiu uma corrida de 10km e uma 

caminhada de 4km designada por 

“Corrida Dona Estefânia – Dia da 

Mãe”, com o objetivo de divulgar a 

necessidade de Lisboa ter sempre um 

Hospital dedicado às crianças.  
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Maio 2018 

A convite da Reitoria da Universidade de Lisboa, participámos na 

Exposição Multissensorial “Em Todos os Sentidos”: 

 

 

Esta exposição consistiu num conjunto de experiências sensoriais, 

cognitivas e emocionais com o objetivo de sensibilizar o público para as 

especificidades das necessidades educativas especiais. 
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Junho 2018 

Comemorámos o nosso primeiro aniversário no parque do Alvito em 

Monsanto (passado Junho) onde juntámos num pique nique a maioria 

dos nossos terapeutas e algumas famílias numa tarde de sol onde não 

faltou diversão, partilhas e muita diversão: 
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Julho 2018 

No dia 21 de Julho de 2018, Levámos a cabo um Jantar Concerto 

intitulado Jantar D’Eficiencia, no Teatro da Comuna em Lisboa onde uma 

componente surpresa surpreendeu os ali 100 presentes, entre os quais 

Direção da DGEST, Presidência e Ação Social da Junta de Freguesia de 

Alvalade, Direção do Centro Residencial Arco Iris (SCML). 

Este evento teve a 

participação de um 

cantor deficiente 

visual (Rúben 

Portinha) e da 

cantora em Língua 

Gestual Portuguesa, 

a Paula Teixeira, e 

contou com uma 

forte componente surpresa: 

7 Jovens portadoras de Deficiência intelectual (SCML), confecionaram 

(mediante oferta da UNISELF que ofereceu a refeição e através da 

cedência do refeitório da sede do Agrupamento Virgílio Ferreira) um 

jantar que mereceu elogios, emoções e o aplauso (de pé) de todos. 

A ideia é mostrar à sociedade que estes jovens, quando motivados e 

devidamente acompanhados e monitorizados, podem ser uteis 

desempenhando com sucesso funções no mercado de trabalho. 
Identificadores de Mesa e Marcadores de Livros a braile e LGP 
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Ao longo de 9 meses de Trabalho 

Mantivemos o constante contacto com outras instituições, por forma a 

criar as sinergias necessárias para conseguirmos servir melhor e oferecer 

mais soluções: 

 Associação promotora de Ensino para cegos 

 Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos | SCML 

 Centro de Acolhimento Arco Iris | SCML (Alvalade) 

 Centro Aurélio da Costa Ferreira | Casa Pia de Lisboa (Alvalade) 

 Ataraxia 

 CANTIC Amadora 

 ACAPO 

 Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira 

 Academia de Dança VOARTE 

 Hospital Dona Estefânia 

 Teatro da Comuna 

 Fundação PT 

 Tratolixo 

 Metropolitano de Lisboa 

 Piscinas do INATEL 

 Universidade de Lisboa 

Apesar de o ano de 2018 ter sido muito complexo a nível financeiro, dado 

ser o início da nossa atividade, com todas as incertezas inerentes, o ano de 

2019 não se avizinha menos difícil e complexo. 

Importa referir que lidamos com famílias destruturadas, em que não raras as 

vezes são monoparentais, ou a criança é cuidada pelos avós, onde impera 

a ausência de capacidade financeira para fazer face às necessidades 

terapêuticas que a saúde da criança obriga. Assim, estamos certos, que não 

podemos descurar a contínua procura de ajudas sejam estas financeiras ou 

não, para que as nossas terapias continuem a chegar ao maior número de 

crianças e jovens.  
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O Plano de Atividades Orçamento de 2019: 

O Plano de Atividades e Orçamento de 2019, continua a apostar no 

trabalho em rede e nas parcerias com instituições congéneres. 

Iremos dar continuidade às nossas ações de convívio no teatro da 

Comuna, onde temos juntado música, dança e, a consciencialização da 

sociedade civil, que as nossas crianças e jovens também são capazes de 

estar inseridos no mercado de trabalho, necessitando apenas de 

oportunidades 

para o 

demonstrarem. 

As campanhas 

“Dê uma 

Tampa”,  

recolha de 

Tampinhas, 

irão continuar, 

a apoiar mais 

casos e, através da confiança no nosso trabalho, tentar aproximar mais 

empresas do concelho, para sensibilizar o apadrinhamento de utentes, 

que muitas vezes são filhos dos próprios funcionários. 

Pretendemos implementar os projetos “D`Aquapacitar” e “D’Existir”, dois 

projetos muito diferentes mas similares na relevância da sua 

implementação e que visão: 

 Reabilitação em Meio Aquático 

 Grupo de Apoio de Psicoterapia direcionado a Cuidadores 

O Centro “De Pais para Pais” já se encontra a funcionar nas nossas 

instalações, onde tem sido possível o apoio direto à comunidade, em que 

o principal enfoque de intervenção é o cuidador informal. 

Nesse sentido, seguidamente, apresentamos os projetos e atividades 

previstas a desenvolver. 
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Metas para 2019 

 

 

Para o ano 2019, decidimos como principais e prioritárias, as seguintes metas: 

 Atingir os 150 associados; 

 Aumentar a área de abrangência da associação para outras freguesias; 

 Criar iniciativas que promovam relações e convívio entre gerações; 

 Criar mecanismos para diminuir a dependência financeira externa; 

 Expandir o Centro “De Pais para Pais”, com vista a apoiar mais 

Cuidadores Informais; 

 Manter a política de trabalho em rede, mantendo as parcerias 

existentes e aumentando com novas parcerias e sensibilizar 

eventuais mecenas 

 Criação de espetáculos inclusivos que envolvam parcerias com 

organizações locais (Santa Casa da Misericórdia, Centro Aurélio da 

Costa Ferreira | Casa Pia de Lisboa) 

 Criar os projetos: 

D`Aquapacitar – Reabilitação em Meio Aquático; 

D’Existir – Grupo de Cuidados a Cuidadores (Psicologia e 

Psicoterapia); 

D`Integrar – Criação de um Parque Indoor e Outdoor como forma 

de reabilitação por intermédio da Diversão; 

D`Entre Mãos” Cursos abertos de Língua Gestual Portuguesa 

 Manter e aprofundar as iniciativas coletivas que envolvam a 

comunidade que nos rodeia. 
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Plano de Atividades 
 

 

Áreas Atividades Objetivos Período de Realização 

C
e

n
tr

o
 “

D
e

 P
ai

s 
p

ar
a 

P
ai

s”
 

Intervenção Pessoal 

Manter a intervenção na pessoa e 
aumentar essa intervenção com 
apoio psicológico, intervenção social 
e fisioterapia. 

Ao longo do ano. 

Intervenção         em 
Grupo 

Realizar grupos de entreajuda 
para todos os nossos públicos-
alvo e Cuidadores informais. 

Ao longo do ano. 

Workshops 

Realizar o I Seminário de 
Orientação e Mobilidade para 
cuidadores informais. 
Realização de vários encontros 
temáticos para todos os públicos-
alvo. 

Ao longo do ano. 

U
m

 D
ia

 a
 S

o
rr

ir
 

Comemoração dos 
Dias de Aniversário 

Comemoração dos Dias de 
Aniversário dos nossos utentes, 
promovendo a inclusão. 

Ao longo do ano. 

Passeios de Lazer 
e Temáticos 

Realizar passeios temáticos e de 
convívio com e entre todos os nossos 
utentes. 

Ao longo do ano. 

C
am

p
an

h
a 

“D
ê

 u
m

a 

Ta
m

p
a”

 

Recolha e distribuição 
de Tampinhas 

Manter a recolha de tampinhas, para 
converter o valor em terapias e 
materiais de apoio técnico 

Ao longo do ano. 

Te
at

ro
  

D
an

ça
 

Modalidade  
Teatro Adaptado Criação das companhias de Teatro e 

Dança adaptada no Concelho de 
Lisboa. 

Ao longo do ano. 
Modalidade  
Dança Adaptada 

Lo
ja

 S
o

lid
ar

ia
 

Loja Solidaria 

Criação de uma loja solidaria online 
onde os produtos vendidos são de 
pessoas desempregadas ou em 
situação de carência financeira. 

Ao longo do ano. 
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Áreas Atividades Objetivos Período de Realização 

A
çõ

e
s 

d
e

 s
e

n
si

b
ili

za
çã

o
 “Ser Diferente, Ser 

Igual a Todos” 

Ação de sensibilização nas escolas com 
vista a sensibilizar os alunos do 1º Ciclo 
para a problemática da deficiência. 

Ao longo do ano. 

“A minha vida numa 
fotografia” 

Criar uma exposição de fotografia que 
mostre o dia-a-dia de um cuidador 
informal. 

Dezembro 2018 

“Como cuidar?” 

Ação de sensibilização junto dos 
estabelecimentos que cuidem de pessoas 
com deficiência bem como os cuidadores 
formais. 

Ao longo do ano. 

Se
m

an
as

 

Te
m

át
ic

as
 

Semanas/Quinzenas 
temáticas 

Aproveitando as Semanas/Quinzenas 
temáticas existentes no Concelho do 
Lisboa para realizar atividades sobre as 
temáticas e onde envolva encontros 
geracionais. 

Ao longo do ano. 

A
n

ga
ri

aç
ão

 d
e

 f
u

n
d

o
s 

Concertos solidários 

Dinamização de vários concertos, de 
diversa dimensão, que não só sirva para 
angariação de fundos mas também para 
realizar promoções culturais 
 

Ao longo do ano. 

Merchandising 
Venda de crachás, camisolas, fitas, 

mascote 
Ao longo do ano. 

Angariações de 
fundos junto de 
empresas 

Sensibilizar as empresas do concelho, no 

sentido de apadrinharem utentes com 

terapias 

Ao longo do ano. 
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Áreas Atividades Identificação 
Período de 
Realização 

Tr
ab

al
h

o
 e

m
 R

e
d

e
 

Rede e grupos que 
estamos envolvidos 

BIPP – Banco de informações de Pais para 
Pais 
ACAPO 
Projecto “SELFIE” 
 

Ao longo do ano 

Parceiros a manter e 
desenvolver 

Academia de Dança VOARTE 
ACAPO 
Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira 
Anditec 
Associação Crédito Agrícola 
Associação Jorge Pina 
Associação promotora de Ensino para cegos 
Associação Vem Vencer  
Ataraxia 
Bombeiros Sapadores de Lisboa 
Câmara Municipal de Lisboa 
CANTIC Amadora 
Centro Aurélio da Costa Ferreira  
Centro de Acolhimento Arco Iris  
Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos 
Anjos 
Centro Hospitalar de Lisboa Central 
CTT 
Fundação PT 
Futebol Clube de Oeiras 
HEMICARE 
Instituto Nacional para a Reabilitação 
Instituto Português da Fotografia 
Impronta Ortopedia (Madrid) 
Metropolitano de Lisboa 
Teatro da Comuna 
Teatro São Luiz 
TEMPERCIMETRIA 
Tratolixo 
 
 

Ao longo do ano 
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Orçamento 
GASTOS * 35.890,00 €  

Publicidade 350,00 €  
Consevação e Reparação 1.500,00 €  

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 350,00 €  

Livros e Documentação Técnica 550,00 €  

Material de escritório 600,00 €  

Artigos para oferta 1.7500,00 €  

Electricidade 840,00 €  

Água 480,00 €  

Deslocações e estadas 1.750,00 €  

Transportes de pessoal 300,00 €  

Rendas e alugueres 7800,00 €  

Comunicação 400,00 €  

Seguros 35,00 €  

Despesas representação 1.650,00 €  

Material de Limpeza 100,00 €  

Merchandising  2.500,00 €  
Gastos com pessoal 2.920,00 €  

Software 150,00 €  
Honorários RHE 11.970,00 €  

 
Projetos * 17.695,20 €  

D’Aquapacitar (Reabilitação meio aquático)    
Ajuda Financeira 4.620,00 €  

Ajuda Não Financeira (Aluguer Equip| Piscina Inatel 13,33 €/hora) 1.075,20 €  
     

D’Existir (Psicoterapia | Cuidados a Cuidadores) (Projeto anexo) 12.000 €  
TOTAL GASTOS / INVESTIMENTO 53.585,20 €  

     
RENDIMENTOS * 22.600,00 €  

Quotas (24 € Ano) 2.400,00 €  
Terapias 10.200,00 €  

Recolha Tampinhas 3.000,00 €  
Donativos C/ NIF 1.500,00 €  

Particulares 500,00 €  
Empresas 1.000,00 €  

Venda de Merchandising 1.500,00 €  
 Concertos Solidários 2.500,00 €  
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Disposições Finais 

A execução de todos estes projetos, que visam sempre a melhoria dos 

serviços e dos apoios que prestamos, estará sempre condicionada ao 

envolvimento e ao número de pessoas e empresas que a Associação Dom 

Maior conseguir captar ao longo deste período. 

 

É, pois, fundamental que todos nós divulguemos as nossas causas. 

O grande desafio para 2019 e, para os anos vindouros, continuará 

a ser a afirmação e a confirmação de que… 

…o Dom Maior, é o “dom” de TODOS e para TODOS nós! 

 

A Direção 

 

Lisboa, 27 de Setembro de 2019 

 


