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Editorial
Começou o outono, uma época em que caem as folhas que deixaram de ter a sua utilidade de fazer sombra
tão necessária no verão. Mas é também a época de arrumar os celeiros e fazer a últimas colheitas.
Também a NÓS está no seu tempo de arrumar os celeiros depois de ter iniciado durante este ano as últimas
respostas sociais com apoio da Segurança Social. Neste momento, já temos mais de 100 pessoas
assalariadas, 10 respostas sociais ativas, mais de 3500 pessoas abrangidas diretamente pelos nossos
serviços. Crescemos muito e rapidamente. A roupa começa a estar curta para o nosso crescimento. Por isso,
teremos de pensar em conjunto as novas arrumações que teremos de dar à nossa casa. O primeiro desafio
vai ser a atualização dos Estatutos que, por razões legais, teremos de fazer, mas que devemos aproveitar para abrir e democratizar
ainda mais e fazer refletir as aprendizagens que fizemos desde a última revisão. A Direção elaborou uma proposta para se iniciar
a discussão, sendo a alteração mais importante a que abre o estatuto de sócio efetivo a todos os interessados e não apenas aos
pais e trabalhadores. Todos os sócios podem pedir na secretaria a proposta de Estatutos, caso não a recebam por correio
eletrónico.
Por ser um momento muito importante da vida da Associação, lanço um apelo à participação de tod@s na discussão dos
Estatutos, fazendo propostas e participando na Assembleia Geral. Só com uma participação massiva dos sócios teremos uma NÓS
mais forte capaz de continuar o esforço e o sonho dos fundadores.
Mário Durval, Presidente da Direção da NÓS

Vantagens dos Associados!
Todos os Sócios (e familiares diretos) e Trabalhadores da
Associação NÓS podem usufruir de 25% de desconto nos exames
realizados, de forma particular ou pelo Serviço Nacional de Saúde
(SNS), na Clínica BARRIMAGEM - SERVIÇOS DE IMAGIOLOGIA, LDA.
(localizada na Rua Eça de Queiroz, Nº22, 2830-344 Barreiro)! Para
obterem este desconto, os beneficiários deverão apresentar o seu
cartão de identificação da NÓS ou, no caso de familiares diretos,
indicar o nome e o número de cartão de quem seja o seu detentor.
Esta vantagem para os NOSsos Sócios e Trabalhadores tem por
base uma parceria estabelecida entre a NÓS e a BARRIMAGEM.
Quem ainda não tem o seu cartão de identificação da Associação
deverá levantá-lo na receção do equipamento ‘Uma Cidade Para
Todas As Pessoas’, localizado em Santo André (Rua Aquiles de
Almeida, Nº1).

Revisão dos Estatutos
No âmbito da revisão em
curso dos Estatutos da NÓS
efetuada por necessidade da
sua adequação à nova
legislação em vigor, encontrase disponível para consulta uma Proposta de
Alteração de Estatutos aprovada pela Direção da
instituição que será levada à discussão de todos os
associados na Assembleia Geral de 05-10-2015. Este
documento encontra-se disponível para consulta de
todos os associados da NÓS no nosso site, bem
como na receção da sede da instituição e na receção
do equipamento 'Uma Cidade para Todas as
Pessoas'.

Já conhece o Projeto Fotográfico
‘Segundo Olhar – o seu’?
30 Fotografias, uma Exposição e o seu
Olhar. O Projeto Fotográfico ‘Segundo
Olhar – o seu’ é uma iniciativa dinamizada
entre a NÓS – Associação de Pais e
Técnicos para a Integração do Deficiente
e o fotógrafo Jorge Silva que dá a
conhecer um «outro olhar» sobre a
diferença, a deficiência e a inclusão destas
na sociedade. Saiba mais sobre este projeto na Notícia divulgada no nosso site. Mais informações contacte criescola@nos.org.pt.
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GAPRIC – novo Projeto no terreno
A Associação NÓS está a desenvolver, desde o início de setembro de 2015, o projeto GAPRIC - Gabinete de
Apoio a Programas Incluídos na Comunidade. Os GAPRIC são projetos de apoio a pessoas com deficiência e/ou
doença mental crónica, que procuram, através da mobilização de redes de apoio comunitário, construir
projetos de vida inclusivos, desenhados seguindo os sonhos e aspirações de cada pessoa. Estes projetospiloto, a ser desenvolvidos, em simultâneo, por diversas entidades nacionais [Associação A2000 (St.ª Marta
de Penaguião); AAPDA (Viseu); Associação NÓS (Barreiro); ASSOL (Castro Daire e Tondela); APCO (Odemira)
CERCIBRAGA; CERCIMARCO; 3 núcleos da Pais-em-Rede (Braga, Aveiro e Aljustrel)], pretendem ajudar a
completar a rede de apoios existente e a testar novas modalidades de apoio. Saiba mais sobre este Projeto na
Notícia divulgada no nosso site.

PARTIS – NÓS candidata-se na 2ª edição
A NÓS candidatou-se ao PARTIS - Práticas Artísticas para Inclusão Social, projeto dinamizado
no âmbito do Programa Gulbenkian Desenvolvimento Humano da Fundação Calouste
Gulbenkian e cujas candidaturas decorreram até 15 de setembro. Com vista a apoiar projetos
sociais destinados à integração social através das práticas artísticas, o PARTIS vai na sua 2ª
edição devendo os projetos aprovados ser iniciados em janeiro de 2016 e ser apoiados até um
máximo de €25 mil euros/ano.
A decorrer num período de 3 anos, o projeto candidato da NÓS – ‘NOSsas Artes’ – visa ser a
base de uma nova resposta que permita a experimentação de novas sensações e aprendizagens através da Arte, integrando pessoas com
diferentes capacidades e grupos etários nas mesmas atividades. Através da dinamização de atividades inseridas em 4 eixos principais –
Dança, Teatro, Música, Expressão Plástica/Reciclagem –, a NÓS pretende que esta resposta, permanente com fins artísticos e culturais,
permita a organização de eventos no âmbito das atividades regulares e comemorativas através do desenvolvimento artístico de utentes,
técnicos, pais e comunidade. São já parceiros deste projeto o Aces Arco Ribeirinho e a Apolinarte - Associação Teatral.

Protocolo assinado com a DGRSP
No passado dia 18 de setembro, a NÓS celebrou um protocolo com a Direção-Geral
de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), o qual vem permitir que o NOSso Centro
de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) seja parceiro na integração de
arguidos e condenados no âmbito de programas ou sessões nos eixos de Intervenção
Psicoeducativa e Comunitária e/ou de Intervenção Familiar Integrada.
A cerimónia, que decorreu em Lisboa, contou com mais instituições como a Câmara
Municipal de Leiria, a Fundação Portuguesa para o Estudo, Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência e o Centro LGBT – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e
Transgénero. A NÓS esteve representada pelo seu Presidente de Direção, Dr. Mário
Durval, que procedeu à assinatura do protocolo, e por uma representante do CAFAP.

ELI Barreiro presente em formação para as Ciências do Bebé e da Família
A Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância (IPI) do Barreiro participou, no
passado dia 11 de setembro, no Módulo sobre Intervenção Precoce na Infância do
Curso Pós graduado de Aperfeiçoamento em Ciências do Bebé e da Família. Esta é a 2ª
edição do Curso promovido pela Fundação Brazelton Gomes-Pedro para as Ciências do
Bebé e da Família, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. O contributo da Equipa foi no âmbito
do tema “Intervenção em acção - construindo pontes entre a investigação e a prática”,
com uma apresentação das práticas da equipa, centrada na forma como espelham as
práticas fundamentais em IPI (Intervenção centrada na família, baseada nas rotinas,
nos contextos naturais da criança, em equipa transdisciplinar). Esta partilha envolveu o testemunho de uma família acompanhada pela
Intervenção Precoce, através de uma entrevista filmada. Contámos também com a presença do pai, no dia da formação, enriquecendo
a partilha e o debate entre os intervenientes.

Ligue 760 300 444 e contribua para o Projeto “UMA CIDADE PARA TODAS AS PESSOAS”
Linha de Valor Acrescentado (custo de 0,60€+IVA revertendo 0,48€ para a Associação NÓS)

