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Introduçäo 

A ANEM desenvolve a sua intervençao nas deficiências e incapacidades resultantes 

da Escierose Mültipla, que sendo uma doenca crônica e degenerativa, requer uma 

intervençäo eficaz e o mais prematura possIvel para evitar a evolucao repentina da 

mesma. Atua ainda, no âmbito de outras patologias do foro neurologico. 

Desenvolvemos urn conjunto integrado de acOes e servicos que promovem a 

qualidade de vida dos doentes e dos seus farniliares/cuidadores, corn vista a integraçao 

na sociedade reduzindo o isolamento e a estigmatizacao social, manutencao da sua 

independência funcional, diminuicao da procura de consultas médicas, e facultamos 

informaçOes e forrnas rnais corretas de lidar corn a doenca. 

Nas instalacOes da ANEM, funciona a CAARPD- Centro de Atendimento 

Acompanhamento e Reabilitaçao Psicossocial das Pessoas corn Deficiência e 

Incapacidade, onde a equipa multidisciplinar centra a sua capacidade de intervencao no 

apolo diário aos utentes nas areas do Serviço Social, Psicologico, Juridico, Terapia 

Ocupacional, Fisioterapia e em Empréstimo de Ajudas Técnicas. 

0 pIano de Acao e Orçamento para 2021 constitui-se como urn instrumento 

orientador da gestao e do enquadramento institucional ao longo do ano, no qual contém 

as linhas e traços gerais que irão guiar as atividades e as projetos a desenvolver de forma 

a concretizar os objetivos delineados. Estas atividades podem ser influenciadas por 

diversos fatores para a sua prossecucao. 

Tentamos elaborar urn piano que vá de encontro as necessidades da nossa 

Instituiçäo, corn o foco na melboria e qualificaçao dos servicos prestados atendendo a 

situaçao conjuntural da lnstituiçao e dos seus recursos disponIveis para a efeito. Nunia 

ôtima de reducao de custos, dinamizando atividades que nao constituam encargos que 

possam ser suscetiveis da sua nao concretizaçao. 

No orçamento descrito é apresentado uma previsão de resultados, investirnentos e 

depreciacOes para o proximo ano, onde adotamos uma politica de rigor e controlo 

fi nan cei ro. 
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E de salientar que a presente documento pode ser alvo de alteracao em virtude do 

estado pandérnico em que nos encontramos devido ao virus COVID-19, das parcerias 

estabelecidas, ideias e projetos, e em funcao da colaboracão de todos que apoiam a 

nossa causa. Existirá sempre a possibilidade de implernentar outras atividadeslaçOes que 

nao se encontram aqui enumeradas. 

Para a ano de 2021, a ANEM procura definir objetivos estratégicos que conduzam ao 

crescimento, melhorias e ajustamentos na sua estrutura e, consequente, fluidez nas 

respostas aos serviços prestados, tendo em consideracao. a reduzido nürnero de 

profissionais e valuntários que fazern parte desta lnstituicao e este momento de 

emergéncia de saide püblica que se verifica no nosso pals e urn pouco por todo o mundo 

e, nao podemas deixar de nos preocupar. sem alarmismo, corn a iminência de adotarmos 

medidas de prevençao para evitar a propagacao deste virus 

Outras oportunidades poderão calocar-se e, sejarn quais forem os caminhos que se 

coloquem, nao deixará esta lnstituiçao de ponderar o aprofundarnento da sua intervençao 

e da sua presença na comunidade, cumprindo assim as seus designios estatutârios. 

Para a cumprimento das nossas orientaçoes estratégicas, surgem as preocupaçOes corn 

a sustentabilidade e a obtençao de recursos materials, humanos e financeiros garantindo 

a equilibrio necessário para a cumprimento de objetivos maiores. 

Na base das nossas preocupaçoes e como suporte fundamental para a cumprimento das 

nossas arientaçOes estratégicas, a ANEM pretende que as pessoas corn Esclerose 

MLiltipla mantenham a sua independência funcional pelo perlodo mais longo possivel 

enquanto se encontram em isolamento, a reabilitaçao cognitiva, social, fIsica, para 

pessoas corn estas patologias é alga imprescindivel e red utor da estigmatização social de 

que são vitirnas, urgindo a necessidade de iniciar a construçao do nosso Lar Residencial 

e Clinica de Reabilitaçao e concluir a nova espaco cedido pela Autarquia de Vila Nova de 

Gala, Equipamento este, que a funcionar, val trazer mais oferta, rnelhor qualidade e acima 

de tudo dar uma resposta a trernenda caréncia da falta de Equiparnentos para jovens e 

adultos corn Deficiência. 
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Antecipadamente agradecemos a empenho que encontraremos em muitos, 

nomeadamente, colaboradoras, sócios, parceiros, voluntários e/ou amigos na 

perfeita realizacao das atividades ora preconizadas e no born éxito da Ins tituição. 

Planeamento Estratégico 

Missâoi Visão 

A ANEM tern coma missãa apalar as seus associados, familiares e populaçao em 

geral na promaçao e resoluçao de problemas fisicos, psicologicos, familiares, 

sacioeconómicos e juridico-legais decorrentes da Escierose MUltipla e de problemas do 

foro neurológico. disponibilizando para a efeito uma equipa multidisciplinar A procura pela 

meihoria da qualidade e sofisticaçao dos servicos aos seus associados assume-se coma 

urn as principais objetivos da ANEM. promovendo sempre a melhoria continua. 

• Etica, e a promaçaa da igualdade de oportunidades; 

• Integridade e respeita na relaçao corn as clientes, 

Responsabilidade e promoçäo da igualdade de genera 

• lnovaçao e serviça focalizado no doente: 

• Solidariedade e espirito de entrega ao outro; 

• Melhorar as condiçOes de vida dos doentes de Escierose MUltipla. foro neurolOgico 

e familiares/cuidadores. evitando o isolamento social. contribuindo assim para a 

integraçao na comunidade e proporcionando informaçOes sabre a forma mais 

correta de lidar corn a situacaa: 

• Espirito de equipa (trabaiho em rede cam a Equipa Multidisciplinar); 

• Criatividade e adaptaçaa a rnudança 
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Lealdade no relacionamento interpessoal: 

• 000peracao (envolver todos na nossa missão) 

• Ser uma instituiçao de referëncia na promoçao de servicos em envolvirnento com a 

comunidade 

Objetivos Estratéqicos 

• Procurar satisfazer as necessidades e expectativas dos Associados. 

• Fomentar a interacao e colaboraçao ativa de todos Os associados. 

• Promover competéncias sociais e pessoais através da participacao ativa nas 

atividades previstas. 

• Promover e fomentar a gosto por expressOes artisticas diversificadas, 

• Promover hábitos de vida saudáveis. 

• Proporcionar aos associados outras vivências culturais, sociais e pessoais. 

• Desenvolver a espirito crItico e de intervençao na sociedade. 

• Combater a isolamento social de doentes e seus familiares/cuidadores. 

• Promover a sacializacao e trocas de experiências 

• Promover 	a 	participacao 	ativa 	dos 	familiares/cuidadores 	nas atividades 

propostas, enquanto voluntários. 

• Desenvolver 	novos 	mecanismos 	de 	angariacaa 	de 	fundos 	e de 	novos 

associados, corn base nas atividades previstas. 

• Estabelecer contactos corn outras AssociaçOes de doentes no sentido de dar 

prossecucaa a trabalhos/dinämicas canjuntas. 

• Ampliar a campo de acao das atividades da ANEM a escala Nacional. 

• Promover a abertura de delegacOes da ANEM a nivel Nacional 

• Realizar urn trabaiho estatistico de caracterização dos associados da ANEM. 

doentes de Escierose Mültipla/ Foro NeurolOgico. 

• Promover 	a 	integracao 	de 	novas 	estagiários 	e 	voluntários, 	no apoio 	as 

atividades a desenvolver 
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• Promover candidaturas a programas/projetos de apoio, sempre que possIvel. 

• Aconseihamento, quer ao nivel medico, quer ao nIvel das ajudas técnicas mais 

adequadas a cada doente. 

• Fomentar a adesão a novos protocolos corn entidades pOblicas e privadas. 

• Delinear todas as açOes necessârias a criacao futura de uma Clinica de 

Reabilitacao e Lar Residencial. 

• Promover e desenvolver acOes conjuntas corn a Ordem dos Medicos, 

Sociedade Portuguesa de Neurologia, e Colegio de Neurologia, corn o objetivo 

de manter atualizada toda a informacao cientIfica da sintomatologia, patologia e 

terapia da doenca. 

• Participaçao em congressos na area de intervencao do Foro Neurologico. 

• Articular as diversas valéncias da Instituicao recorrendo a otirnizaçao dos 

recursos humanos e logisticos. 

• Investir na formacao dos recursos humanos da instituicao. 

• Racionalização dos métodos e estrategias de trabaiho dentro da lnstituicao. 

• Promover o aumento da saUde e bern-estar dos utentes/associados, através da 

realizacao de atividades/exercicios no Espaco de Reabilitacao Funcional. 

• AcOes de sensibilizacão acerca do valor dos ensaios clinicos/beneficios para os 

doentes. 

• Acoes de sensibilizaçao acerca da patologia. 

• Participaçao em Estudos Cientificos. 

• Reforcar as condicOes necessárias ao desenvolvimento sustentável da 

organ izaçao 

• Potenciar e qualificar a comunicacao interna e externa 

• Potenciar a igualdade de oportunidades 

A ANEM, baseando-se no cumprimento da sua missão e valores, tendo em conta 

critérios de eficiência, eficácia e qualidade sugere que para 2021, objetivos 

orientadores de desempenho organizacional. Assumindo-se como uma das instituicao 

lider na sua area de atuacao, pretendendo valorar permanentemente a visibilidade 
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organizacional alcançada ao longo dos ültirnos anos, definiu coma principals eixos de 

intervencao/acao: 

0 Assaciado, Doente e seus familiares/cuidadores; 

Desempenho da resposta Social/Servico; 

Qualidade e Melhoria dos servicos prestados: 

Desenvolvimento, Corn unidade e Imagem: 

Recursos Humanos. 

Da análise das envolventes internas e externas, assumimas coma desafios estruturantes 

para 2021: 

Manter atuante a missão da ANEM nos servicos e atividades em desenvolvimento 

• Continuar a promover uma estratégia direcionada para a sustentabilidade da 
associacao. 

Sustentabilidade Financeira e Parcerias 

As parecerias e protocolos de cooperaçao permitem-nos fazer mais e rnelhor 

concedendo a nossa prôpria sustentabilidade financeira. A dinâmica da realizaçao de 

parcerias e angarlaçao de fundos é fundamental para a ANEM, que torna possivel a 

conjugacao de saberes, experléncias e intervençOes, a fim de se obter uma eficiência na 

utilizaçao dos recursos e eficácia nos objetivos e concretizaçOes, garantindo a execucao 

orçamental, através da monitorizacao continua de gastos e receitas, e consequentemente 

a obtencao de melhores resultados. Assim sendo. pretendemos implementar urna 

estratégia de angariação de fundos que aposte na diversificaçao do financiamento, na 

aproximaçao a sociedade civil e onde esteja contemplado algum investimento necessário 

a abtencao de melhores resultados. 
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A ANEM desenvolve a sua atividade social corn base em trés diferentes fontes de 

fin an ci a me nto: 

- A primeira consiste no Protocolo de Cooperaçao estabelecido corn a Segurança Social. 

- A segunda corn recurso a apoios abertos por via de projetos de estruturas 

governamentais e n,;3o-governamentais, através de prograrnas de apoios anuais: 

programas do quadro comunitário de apolo PORTUGAL 2020 através dos seus 

Prograrnas Operacionais, PARES e apoios da sociedade civil. 

- A terceira consiste em apoio para atividades, iniciativas de mecenas e parceiros, que 

permite o born desenvolvirnento de projetos diversos. A preocupaçao pela 

Responsabilidade Social, é entendida pela ANEM como prioritãria, pois tern como missão 

a promoçao, o desenvolvimento. operacionalizaçao e a incorporação de conceitos e 

ferrarnentas de Responsabilidade Social nas organizacOes 

A estrategia da ANEM para 2021. tern como prioridade continuar a garantir no médio 

prazo a sustentabilidade financeira da lnstituiçao. nao comprometendo a qualidade do 

trabalho social em curso, nem a sua abrangëncia. 

Piano de Acão Anual 

COMEMORAçAO DO D1A MUNDIAL DA PESSOA COM ESCLEROSE MULTIPLA E 

DO XXII ANIVERSARIO DA ANEM 

Pretendemos realizar urn ciclo de conferëncias presenciais em local a designar ou via 

digital para celebrar a data de 30 de Maio corn 0 intuito de consciencializar e sensibilizar 

doentes. cuidadores. familiares e a populaçao em geral para a patologia no contexto atual 

do nosso Pals. 

Conjuntamente irernos criar conteUdos publicitàrios/informativos corn vários temas que 

serão difundidos ao longo da segunda quinzena do mOs e que no dia 30 Maio também 

serão dissecados em debate e partilha de experiencias corn os intervenientes. 
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DIA NACIONAL DA PESSOA COM ESCLEROSE MULTIPLA 

Realizaçao do XVI Simpôsio da ANEM através de sessão presencial em local a designar 

ou webinar. Debate sobre as fármacos, e a importância da cornunicacão direta entre a 

doente /cuidador e a profissional de saUde. E ainda visa divulgar a doenca junta da 

comunidade em geral, realçando as vârias esferas da Escierose Mültipla (social, 

emocional, psicoiógica, flsca, entre outras). 

LEVANTAMENTO DOS DOENTES COM EM 

Pretendemos dar continuidade ao levantamento das necessidades dos utentes corn EM a 

nIvel nacional, corn vista a caracterizaçao não so dos doentes mas também dos seus 

farniliares/cu idadores 

WORKSHOPS "EM CONHECIMENTO" IV 

Atividades a ser realizadas presencialmente ou via digital em parcerias corn as 

Faculdades, em data a programar, que visarn meihorar as conhecirnentos e alargar a 

informaçao dos futuros técnicos das areas da saüde acerca da Associaçao e da Doenca. 

tendo sempre em vista melhorar as condicOes de vida e a estado de saUde dos doentes 

corn EM, ao mesmo tempo partilharemos e desmistificarernos alguns Mitos associados a 
Escierose MUltipla. 

ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR NA CONSULTA DE NEUROLOGIA 

Acompanharnento na unidade de consulta de neurologia, sempre que solicitada, através 

do transporte do doente e respetivo acompanharnento na unidade de consulta de 

neurologia e das restantes especialidades bern coma para a realizaçao de exames e 

levantamento de medicaçao. 

Urn colaborador da ANEM realizar a transporte e a devido acompanhamento. 
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LINHA TELEFONICA DE APOIO COM PLATAFORMA INFORMATICA 

Requerernos uma piataforma inforrnática, que conserve e registe a informaçao, o tipo de 

apoio prestado, bern como o encaminhamento/ resoiucao do problema, da nossa linha 

telefónica de apoio ao doente 

Orçamento: assistência: formaçao e configuracão 

ATIVIDADES DE APOIO AO CUIDADOR 

Pretendemos dar continuidade ao projeto vencedor na candidatura Parcerias para a 

impacto "oficina dos cuidadores" que consiste na criacão de oficinas de atividades 

profissionais destinadas aos cuidadores e no suporte aos doentes durante as perlodos em 

que as cuidadores estão envoividos a frequentar as atividades corn vista a sua integracao. 

Espera-se que os cuidadores venham a conseguir obter aptidães que promovam a sua 

capacitacao e a ernpregabiiidade, tornando os cuidadores informais rnais ativos. dando-

hes a oportunidade de aprender, adquirir competências e tel acesso ao mercado de 

trabaiho e a urn rendimento estãvei, fazendo tarnbém corn que se sintam auto-realizados. 

Isso terá refiexo direto na relacao entre cuidador e pessoa doente de quem a cuidador 

cuida, gerando urn impacto social relevante. 

E nossa premissa deselvolver as atividades direcionados ao cuidador, disponibiiizando 

nao so o gabinete de apoio ao cuidador, mas tarnbém aiargar o nosso acompanharnento, 

pois os cuidadores precisarn de cuidados para conseguir cuidar do outro. 

Assirn. tornar-se urgente reconhecer o papei do cuidador informal sendo que a 

intervencao de qualquer técnico de saüde deve inciui-lo no piano de intervençao. Esta 

intervenção terá corno principal objetivo prevenir situaçOes de desgaste extrerno e 

prornover a sua qualidade de vida. Disponibiiizarnos esciarecirnentos de düvidas, 

aconseiharnento personaiizado, treino e formacao. 

Estruturado em torno das componentes: 

• SessOes psicoeducativas em grupos de discussao rnultifamiliar; 

• Ocupacao significativa da pessoa corn EM: 

• Serviço de med iacao/suporte pOs-intervencao; 

• Fornecer Estrategias para evitar a exaustào do cuidador: 
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• Trabaihar estratégias de coping; 

• Coma estimular e lidar cam a pessoa corn Escierose Mijltipla I Foro Neurológico: 

• De que forma capacitar a pessoa, mantendo a foco nas suas capacidades em e 

nao nas suas limitaçOes: 

• Treina de transferências e posicionamentos em seguranca; 

• Farnecer estratégias para a prevencao de quedas, pratecaa articular e 

conservaçao de energia: 

• Coma criar e implernentar rotinas que permitam uma organizaçaa facilitada e 

estruturada da vida diana, 

• Organizaçao dos ambientes de desempenho (domicilio); 

• Selecionar e adquirir adaptaçOes e produtos de apoio üteis: 

• Treino no usa de produtos de apoio; 

• Elabaraçao de urn manual do cuidador. 

IMPRESSO DA EM 

Criaçaa de Boletim retratando a doença de uma forma simplista através de Banda 

Desenhada. 

BROCHURAS INFORMATIVAS 

Producaa de nova foiheto informativo da ANEM e sua distribuiçao piblica. 

DIARIO DO DOENTE 

Reproduzir e distribuir, a cada sujeito/ utente urn livro/ agenda corn a finalidade de ser o 

seu diana, onde consta infarrnacao pessaal da doente. 
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A MINHA VIDA EM LIVRO 

Pretendemos corn esta atividade criar urn Iivro de modos de vida do utente, dando 

relevància as experiências positivas do sujeito em relaçao as Vivências em fase de 

pandernia, corno o COVID19 afetou a sua rotina e qualidade de vida: valorizando o 

percurso de vida, estimulando a memôria autobiográfica e desenvolvendo o sentido da 

própria identidade. 

CRIAçAO DE CALENDARIO 

Criacao e irnpressao de 50  calendãrio da ANEM. 

DIA DO FADO 

o Dia dedicado a urn estilo de mUsica - fado, contactar urn artista que ofereça alguns 

CDS juntarnente corn urn cartão assinado pelo rnesmo e seria entregue em casa dos 

utentes. 

Orçamento: Almoço/Ianche; cornpra de objetos decorativos: Pagamento ao/à fadista e 

guitarrista. 

HORTA A PORTA 

Criacao de uma plantacao de horta vertical de ervas arornáticas, prornovendo o 

desenvolvimento de trabaihos básicos de jardinagem e a reacao a estirnulos sensoriais 

nas instalaçOes da Aguda. 

EM MOVEL 

Criaçao de urna unidade rnôvel de informação/ formaçaol prevencao e rastreios pam a 

doente familiar e cuidador. Pretendernos dar urna voz mais ativa nas decisOes dos 

cuidados de saUde e da opiniao publica. 
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cRIAçAo DE GRUPO MUSICAL EIOU TEATRO 

Criacao de grupo musical e/ou teatro promovendo o convIvio e bem-estar, desenvoiver as 

relaçOes interpessoais e grupais desenvolvendo a conhecimento nas areas da rntjsica e 

teatro. 

Orcamento: Honorários de professor de müsica/teatro 

ATELIER DE ARTES PLASTICAS E PINTURA - ATIVIDADES MANUAlS 

Atividades manuals, que fazem parte do nova piano semanal do CAARPD, que tern em 

vista promoverem nos doentes a desenvolvimento da criatividade e capacidade motora. 

Orçamento: materrais e ferramentas de trabaihos manuais e Recursos Humanos 

All VIDADES LUDICAS NO PARQUE DE GRAMIDO 

Atividades a realizar durante todo o ano, nas quais se pretende proporcionar momentos 

de reabiiitaçao fisica ao ar livre, diversão e interaçao entre as participantes. 

COLONIA DE FERIAS - EPOCA BALNEAR 

Mês de Juiho na praia corn as utentes do CAARPD 

Deslocaçao + KIT praia, cadeiras, espreguiçadeiras, tapa-vento, guarda-sóis e utilizacao 

de cadeira anfibia. 

FERIAS CULTURAIS PARA DESCANSO DO CUIDADOR 

Prornover dias de férias aos doentes, difundindo os seus mornentos de lazer, corn a 

finalidade de dar descanso ao cuidador. 
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O MELHOR AMIGO DO HOMEM COMO TERAPIA 

Trabaihar os beneficios positivos da interaçao dos animals corn a populacao de doencas 

neurológicas, coma o apolo ao individuo no contacto corn a realidade a focalizar a 

atençao e favorecer estados de änimo positivo, descentralizar a egocentrisrno, a estimulo 

a empatia, a aceitaçao e confianca mUtua e a reforço da auto-estirna. 

Orçamento: sessOes de terapia assistida por animals 

CONCRETIZAcAO DE SONHOS COM A BOLSA "EM SOCIAL" 

Desenvolvimento de spot televisivo desmistificando a doenca, e através desta iniciativa, 

pretendemos angariar verbas e bens para concretizar sonhos dos nossos utentes e dar 

resposta as suas necessidades. Não tendo urn limite de sonhos, estes serão 

concretizados mediante apoio/donativos atribuidos a esta atividade. 

Anualmente farernos a levantarnento dos sonhos dos utentes que acompanharnos e, 

posteriorrnente canalizaremos estes apoios para desenvolver esta atividade de caracter 

individual e/au ern grupo. 

KIOSKE "EM UTILITARIO" 

Realizar pedido ao longo do ano a editoras. marcas de desporto, vestuário, calcado, 

equipamentos digitais e inforrnáticos adaptados. Corn as bens adquiridos pretendemos 

desenvolver urn quiosque corn bens utilitários para as doentes corn necessidades de 

locornocao, escrita, utilizacaa de computadores. entre outros. 

"EM F0RMcA0 E EMPREGABILIDADE" 

Cantinuacao e dinamizaçäo de projetos e iniciativas corn a objetivo de capacitar as 

doentes/ cuidadores em diversas areas corn a preceita de adquirir conhecimentos e 

possibilidade de criar a prOpria emprego e vir a desenvolver atividades profissionais, de 

acordo corn as suas limitacoes, de modo a proporcionar-Ihes aumento dos niveis de 
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motivaçaonaprocura de trabaiho associado as novas tecnologias, métodos de explorar a 

oferta de emprego, aumentar a rede de relaçOes sociais ligadas a empregabilidade eI ou 

criacao do próprio negôcio, a desmistificacao da doença, novas métodos de comunicacao 

para assim diminuir a isolamento social. Todas estas iniciativas se nao for possivel 

desenvolver presencialmente serão readaptados numa vertente digital. 

cRIAçAo DE NEGOCIO SOCIAL E LANAMENTO DA MARCA SOCIAL ANEM 

o principal objetivo par trés deste projeta é o de criar uma Marca que tenha a força e o 

intuito de agregar, ganhar representatividade e divulgar a patologia e a Associaçao. 

Encontramo-nos nurna fase de apresentação da iniciativa de criaçao de uma oficina de 

sabonetes corn materials recicláveis que serão posteriormente vendidos no Mercado 

social a preços muito atrativos e bastante abaxo do valor de mercado. Ac cOmprar, o 

cliente estaré a contribuir para a financiamento das atividades da instituiçao e para 

distribuirmos receitas financeiras pelos beneficiários. 

"EM COZINHAR!" 

Em data a designar, realizaremos workshops presenciais ou on-line sobre 

alimentacao saudável, apresentados no canal de youtube da ANEM e na televisão. 

Cada workshop teré urn terna associado onde sera confecionada uma refeiçao saudável 

por doentes de EM acompanhados de urn cozinheiro e urn/ uma nutricionista. 

Seré urn momenta de interação onde as participantes conversam sobre a terna. 

No final será produzido urn video de cornpilação e urn guia corn as refeiçOes saudáveis 

confecionadas. a ser distribuido gratuitamente, onde consta urn voucher corn oferta de 

uma consulta de nutricao. Serão sessOes de culinária prornovendo a aprendizagern de 

novas receitas féceis de confecionar 
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AULA SOLIDARIA DE IOGA / PILATES/ CROSSFIT OU CAMINHADA 

Pretendernos realizar uma mega aula de toga. pilates. crossfit ou associar-nos a uma 

mega carninhada corn o objetivo de gerar interesse pela atividade fisica e exercicio, entre 

pessoas de várias idades e corn diversas patologias, podendo vir a gerar fundos de apoio. 

-Orçamento: Kit (rnochila. agua 33c1, pulseira, barra energetica); T-shirts 

ATIVIDADES DE AUTOESTIMA E AUTOIMAGEM 

Atividades de Ida ao cabeleireiro: manicure: design de sobranceihas e podologista. 

Contactar escolas profissionais/ instituicOes de ensino superior das diversificadas areas. 

PASSEIO I ALMOO DE VERAO 

Visitar o Municipio de (a designar), e almoçar (a designar).Conhecer urn espaco diferente 

do que estarnos habituados e que por vezes apenas imaginamos como este poderia ser, 

levando assirn a que possamos quase que regressar no tempo e conhecer práticas e 

costumes dos nossos antepassados. 

ESPETACULOS DE CARIZ SOCIAL 

Realizaçao de vários espetàculos corn fins de angariaçao de fundos em vários locals a 

nivel Nacional para a construçao da Clinica de Reabilitaçao e Lar Residencial e 

concretizaçao de atividades com os utentes em datas a agendar. 

CONSULTADORIA DE MARKETING COMUNICAcAO E ANGARIAcAO DE FUNDOS 

Capacitar e reforçar os conhecimentos da Equipa da ANEM nas areas de comunicaçao 

marketing e angariaçao de fundos. 
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CAMPANHA DE ANGARIAçA0 DE FUNDOS 

Realizacao de várias campanhas de angariacao de fundos para a construçao da Clinica 

de Reabilitação e Lar Residencial, em datas e locais a agendar. 

Todo a ano será realizada par voluntàrios da ANEM consoante autorizaçao dos espaços 

cedidos. 

LANAMENTO DE UMA CAMPANHA NACIONAL 

Lançamento de uma campanha para a angariacao e obtencao de fundos através de uma 

entidade televisiva e/ou radio. 

Esta campanha poderá passar pela cooperação corn iniciativas já existentes, tais coma a 

Arredonda, Natal Solidéria da RFM, concurso projetos solidários do Mar shopping, eventa 

musical solidário DOC's MEDLEY, Torre Solidária dos Clérigos, entre outras. 

cAPTAçA0 DE NOVOS PADRINHOS E MECENAS 

Captaçao de novas Padrinhos e Mecenas que contabilizem urn valor para 

desenvolvimento das atividade ou de novas iniciativas. Realizaremos no final do ano urn 

Jantar corn entrega de medaihas de honra em nome da ANEM. 

DESENVOLVIMENTO DE UMA BASE DE DOADORES PARTICULARES 

Criaçaa de uma base de doadores particulares que contribuam corn donativos mensais ou 

Anuais. 

0 "BANCO DA EM" 

Criar urn banco iluminado para colocar na Avenida dos Aliados aquando das ilurninaçOes 

de Natal de forma a dar a conhecer a doença corn as conceitos-chave da doença. 
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AC oEs DE F0RMAçA0 i TEcNlcos/DIREçA0 

Rarticipacao em açOes de formaçao cientifica/ nao cientIfica e congressos de técnicos e 

membros da direcao ao longo do ano. 

PARTIcIPAcA0 E COLOBORAçAO EM SEMINARIOS I INvEsTIGAcA0 

Colaboracao e participação em acOes, seminários e coloquios no âmbito da EM, corn o 

objetivo de recolher novas inforrnaçOes sobre a doenca para transmissão aos associados, 

dando simultaneamente a conhecer a ANEM as entidades organizadoras. 

PuBLIcAçAo DO JORNAL ANEM 

Ediçao do jornal informativo semestral, corn criaçao de novas colunas de interesse, 

inserçao de novos anüncios publicitàrios relacionados corn as areas Social e da Saiiide e 

participacao de personalidades convidadas. A publicaçao deste jornal tern como objetivo 

fomentar a transrnissão de informaçao sobre a EM, a trabaiho desenvolvido e as servicos 

disponiveis na ANEM. A ser distribuido ern suporte papel e digital. 

Orçarnento: Produçao; lmpressão; Envio CTT. 

CONSTANTE ATUALIZAQAO DO SITE DA ANEM 

0 site da Associação está em constante atualização no sentido de disponibilizar o maxima 

de informacao de qualidade, sempre corn a ideia de facilitar e melhorar a navegacao no 

rnesrno. 

ATUALIZAQAO DO FACEBOOK INSTAGRAM E BLOG DA ANEM 

Pretende-se atualizar o facebook, instagram e dar continuidade ao blog da Associaçao, 

meihorar e desenvolver o nivel de qualidade de informaçao disponIvel. sempre corn a 

ideia de interagir e pedir opiniao para atividades futuras. promovendo a interacao. 
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No blog na ANEM dar voz a urn utente par mês, retratando as seus modos de vida, 

criando urn espaço de contacto social corn outros membros do biog. 

Orçamento: Pagamento de honorários ao elernento responsâvei pela comunicaçao, pela 

gestão do blog e formaçao do utente na area das redes sociais e consequente 

acompanhamento de gestao de blog na insercao de inforrnacao do utente. 

NOVO ESPAO PARA CAARPD 

Continuacao das obras de remodeiaçao e adaptaçao para a desenvolvirnento da n/ 

vaiência (CAARPD). Meihorar condicOes de espaços e acessibilidades. Aquisiçao de 

equipamentos inforrnáticos, instrumentos e testes de avaliacao psicoiôgica. 

neurolinguistica e de reabiiitaçao fisica e funcionai tais coma. suporte de treino e 

posicionamento, piano inclinado, pedaieira, jogos de estimulação cognitiva, steps, halteres 

e caneleiras... 

ABERTURA DE DELEGAçOES 

Continuaçao do processo de abertura de delegaçOes tais coma no espaço nas Caidas da 

Rainha de forma a desenvolver urn trabaiho de proximidade corn as doentes do Centro do 

Pals. 

CLINICA DE REABILITAcA0 E LAR RESIDENCIAL 

Continuacao do Processo para construcao da Cilnica de Reabiiitaçao e Lar Residenciai, 

no terreno cedido pela Cámara Municipal de Vila Nova de Gaia. Este projeto tern coma 

objetivo a criação da primeira vaiência no pals corn unidade de internamento temporario e 

permanente, destinado exciusivamente a doentes de EM corn ausëncia de retaguarda 

familiar ou cujos familiares näo disponharn de condiçOes socioecónornicas que as 

permitarn acolher no seu domicilio e para a descanso do cuidador. Par seu ado, a Clinica 

de Reabilitaçao permitirá desenvolver urn serviço constante de apaio e intervençao ao 
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nivel da manutencao da saüde do indivIduo corn EM, promovendo assirn a autonornia e a 

meihoria da sua qualidade de vida. 

pRoMocAo DE ATIVIDADES DE EsTIMuLAçA0IREABILITAçA0 COGNITIVA 

Promoçao de atividades de estirnulaçao cognitiva corn vista ao aumento da atividade 

cerebral. reducao do impacto dos défices cognitivos resultantes da doenca: fomentar a 

coordenaçao e o relacionamento interpessoal. A atividade ira funcionar nas instalacOes e 

corn enorme incidéncia 	de funcionamento na via digital necessitando para o 

desenvolvimentos da mesma de adquirir equipamentos testes e instrumentos de 

avaliaçao psicolôgica. jogos pedagógicos, livros e jornais, e equipamentos informáticos e 

digitais para distribuir aos utentes. 

SETEMBRO AMARELO - A REALIZAR DURANTE 0 MES DE SETEMBRO 

Durante o més de seternbro realizar atividades alusivas ao"Ws da Prevençao do 

Suicido corn o objetivo de esciarecer e sensibilizar para esta temática que tern 

apresentado altas taxas de prevaléncia em doentes corn EM. Estabelecirnento de 

possiveis parcerias corn entidades de saüde ou instituicOes universitárias 

c0MEM0RAcA0 DO DIA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL - 10 DE OUTUBRO 

Promoção da saüde mental através de campanha de sensibilizacao; realizacao de 

atividades no CAARPD e sessão de cinema corn urn tema direcionado a saUde mental. 

Orçamento: material de escritório 

COMEMORAcAO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAçA0- 16 DE OUTUBRO 

Promoçao de hábitos de vida saudável e informar sobre a irnportância de uma 

alimentaçao regrada; dar oportunidade aos doentes de refletirem sobre a temática; 

elaboraçao de uma sobremesa saudável para cornemoracao desse dia 
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ELABORAçAO DE UM MANUAL INTERNO COM ATIVIDADES DE EsTIMuLAçA0 E 

REABILITAçA0 COGNITIVA 

Elaboraçao e selecao de urn conjunto de atividades para estimulaçao/reabilitacao da 

atencao, da concentraçao, das dificuldades no raciocInio, do planeamento de atividades e 

da resoluçao de problemas através de exercicios. 0 objetivo deste manual é a 

aplicabilidade tanto na area da psicologia como da terapia ocupacional, e poder ser 

distribuido aos utentes via CTT. 

FORMAçAO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA COLABORADORES/ CUIDADORES 

Realizar esta formaçao através de parcerias corn os Bombeiros locais 

ESTABELECER PROTOCOLOS DE COLAB0RAcAO COM INsTITuIçOEs DE 

ENSINO SUPERIOR 

Criar protocolos corn alunos universitários para desenvolver atividades corno a 

musicoterapia, educaçao/reabilitaçao fisica para deficiência, sensibilizaçao de ternáticas 

CRIAçAO DE UM BANCO DE VOLUNTARIOS 

Através de urna entrevista inicial e formacao. Criar possiveis parcerias corn outros bancos 

de voluntariado para execucao de atividades 

ESTABELECER PARCERIAS PARA RECOLHA DE TAMPINHAS 

Estabelecer novas parcerias corn os espaços de comércio local e hoteleiro na zona de 

Gondomar e da Aguda 
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Para a conjunto destas açôes prevê-se a necessidade de uma vasta dotacão 

orçamental, envolvendo a possibilidade de anqariação de apoio financeiro de 

mecenas, parceiros e realização de apoio a projetos de financiamento. 

ATIVIDADES DIARIAS 

VISITAS DOMICILIARIAS 

A ANEM tern vindo a desenvolver visitas domiciliárias corn a Equipa Multidisciplinar aos 

doentes de EM e do Foro Neurolôgico. Visitas estas que pretende dar continuidade e, 

tendo em conta as necessidades da populacao, aumentá-las para o major nmero 

possIvel de necessitados. 

Durante o estado pandémico o nosso Servico de transporte encontra-se ao dispor dos 

doentes para levar refeicoes, realizar compras, levantamento de medicaçao e transporte e 

acompanhamento a consultas médicas e realizacao de exames. 

TERAPIA OCUPACIONAL 

Terapia Ocupacional visa a avaliacao, tratamento e habilitacao de indivIduos corn 

disfunçao fisica, mental, social ou outras, tendo como objetivo proporcionar-Ihes o major 

potencial de funcionalidade, autonomia e desempenho nas suas funcoes pessoais, sociais 

e profissionais. 0 Terapeuta Ocupacional ajuda a meihorar, manter ou recuperar o seu 

desempenho nestas atividades de forma mais funcional, eficiente e independente 

possIvel, utilizando técnicas e estratégias integradas em atividades terapêuticas. Estas 

atividades são selecionadas de acordo corn as necessidades e interesses da pessoa, 

contemplando a realidade social, cultural e econômica da mesma. Assim, na ANEM, o 

Terapeuta Ocupacional orienta atividades de estimulaçao cognitiva, de reabilitacao fisica, 
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treino de AVD'S, lüdicas, entreoutras, de forma a promover a saCide e o bem-estar dos 

utentes. 

E NOSSA MISSAO alargarmos o nosso trabalho desenvolvido no CAARPD numa area 

digital e de teleassistência. Criando urn projeto de assistência, corn o objetivo de elirninar 

as barreiras existentes para os doentes, corn lirnitaçoes de reabilitacao que no mornento 

em que o NI Pals se encontra, não Ihes permite usufruir de tratamentos. 

Queremos que os nossos utentes se sintam integrados e ativos na sociedade, o nosso trabalho 

passa por ai, dar-Ihes acessibilidade a várias vertentes, fazer corn que eles tenharn acesso a 

sessOes de reabilitaçao especIfico para a sua patologia de acordo corn o rnecanismo que 

dispoem no domicilio. 

- Agendarnos acompanhamento de "reabilitaçao Home" online. 

- Estamos a criar "videos aula" corn exercicios de reabilitaçao no domicilio que serão 

publicados nas redes sociais e enviados para quern as solicitar. 

- Desenvolvernos "oficinas digitais" de reabilitacao e estimulacao cognitiva/funcional 

potenciando capacidades intelectuais como: o aumento da concentracao; raciocinlo lógico 

e capacidade para resoluçao de problernas; meihoria do foco e da atençao; 

desenvolvimento da capacidade comunicaçao. Corn os cuidadores o objetivo é dotar de 

competencias e conhecimentos na area do saber-saber, a saber-fazer e a saber-ser. 

- Procedemos a distribuiçao frequentemente uma compilaçao de trabalhos terapëuticos e 

de estirnulacao cognitiva em suporte papel, bern como de equiparnentos de reabilitacao 

fisica fazendo-os chegar ao domicilio dos utentes. 

SESSAO DE FISIOTERAPIA - Sessöes de fisioterapia favorecendo a mobilidade e 

qualidade de vida dos nossos utentes do CAARPD, alargarmos o nosso trabalho 

desenvolvido numa area digital e de teleassisténcia. 

SESSOES DE HIDROOINASTICA- Segundas e quintas-feiras nas piscinas Municipais de 

Gondornar corn quern temos acordo estabelecido. 
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SESSOES DE HIPOTERAPIA- atividade desenvolvida no Centro Hipico de Gondomar 

corn quern estabelecemos protocolo. 

SESSOES DE TERAPIA DA FALA- SessOes a desenvolver corn parceiro favorecendo a 

meihoria de qualidade de vida dos utentes nas nossas instalacOes, necessitando da 

aquisiçao de equipamentos que permitirao meihorar as perturbacOes da fala, linguagern e 

voz. Implernentar a terapia da fala e electroestirnulaçao nos casos de disfagia, falta de 

motricidade orofacial, etc. 

Orcamento para electroestimulador e softwares de avaliaçao e terapia 3.500,00€ 

SESSOES DE MEDICINA TRADICIONAL CHINESA TAI CHI E QIGONG - Nas 

instalacOes da ANEM corn Dr. Luis Madeira e Luis Carvaiho- rnarcaçoes pelo telefone. 

SESSOES DE INFORMATICA- SessOes desenvovidas nas instalacoes da ANEM as 

quintas-feiras, necessitando para o efeito de novos equipamentos, visto que os flOSSOS já 

são bastante obsoletos. 

Apôs o estado pandémico este serviço cornecou a ser realizado telefonicamente ou por 

video charnada, no sentido de capacitar os doentes de conhecimentos informáticos paras 

e conseguirern mantar socialmente incluidos e ativos. 

0 grande constrangimento prende-se pela falta de equipamentos digitais e informáticos. 

CONSULTAS DE NuTRIcA0 

SessOes de Nutricao corn urn Nutricionista que pretende fornecer todo o apolo necessário 

para urn aconseiharnento nutricional personalizado sempre que solicitado 

presencialmente por telefone e video chamada. 

Anamnese Alimentar; Avaliacao Antropométrica; Avaliaçao das Necessidades Nutricionais 
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anem Corn unicacão 

Oficio n.°  
j Fax n.°  

x Decaracao I Aviso 
o Acordo de Cooperação 
o DecIaracáo Transporte 

Data: 03/11 / 2020 

Definiçao de Objetivos; Definicao de Piano Alimentar/Aconseihamento Personalizado: 

Esciarecimento de Dividas. 

APOIO PSICOLOGICO 

Consultas de Psicologia, Terapia de Grupo e Técnicas de Relaxamento destinadas a 

doentes, familiares e cuidadores. Este serviço tern como objetivo proporcionar o devido 

acornpanhamento psicolOgico aos associados, ajudando-os a aceitar a doenca e a char 

competéncias para se adaptarern a EM e a sua reahdade. 

Este serviço efetua uma intervencao mais ativa ao nivel do domicilio, e em situaçOes de 

crise que seja necessário apoio imediato- Consultas de psicologia ao doente e/ou 

familiares presencialmente via telefone ou rede sociais: 

REALIZAcA0 DE SESSOES DE TERAPIA DE GRUPO digitais: tern em vista promover 

aos doentes urn equilibrio emocional. 

APOIO SOCIAL 

Consultas de Serviço Social a todos os associados, corn especial incidência no apoio aos 

doentes de EM. 

Este serviço tern corno objetivo intervir nos problemas socioeconórnicos apresentados 

pelos sócios, através do atendirnento/acompanhamento social, da prestaçao de apoio 

psicossocial, do encaminhamento de situaçOes para os serviços competentes e da 

articulacao corn entidades parceiras. Paralelarnente, este serviço assume urn carácter 

informativo relativamente a direitos socials, deveres e normas processuais dos 

organismos oficiais. 

-Criarnos atendimento e acompanhamneto diãrio psicosocial presencial, via telefone 

email e rede sociais. 

- Criaçao de Newsletter de dicas, ideias e FAQs 

Pretende-se igualrnente efetuar uma intervençao mais ativa ao nivel do dornicilio. 

apoiando os agregados familiares corn dificuldades de deslocacao. 
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anem Comunicacao 

Oficio n.°  
Fax n.°  

x Declaração I Aviso 
- Acordo de Cooperação 
- Dec Iaracao Transporte 

Data: 03 Ill 12020 

APOIO NA DISTRIBUIAO DE BENS ALIMENTARES 

Parceria estabelecida corn Banco Alimentar Porto na distribuiçao de cabazes alimentares 

mensais pelas familias previamente sinalizadas e inscritas na plataforma do B.A. 

0 nümero de pedido de apoio tern subido drasticamente, tendo para o efeito solicitado 

inserçao de novas famIlias ac,  B.A para usufruIrem do apoio. 

LOJA SOCIAL 

Desejarnos que o funcionamento diário da nossa loja social se mantenha para 

continuarmos a disponibilizar artigos de vestuário e calcado a populacao carenciada. 

Encontramo-nos a realizar pedido de apoio de matérias de proteçao para disponibilizar.  

SERVIO DE EMPRESTIMO DE AJUDAS TECNICAS 

Este serviço está disponivel para todos os associados e comunidade ern geral, através do 

empréstimo de material ortopédico obtido pela campanha de recolha de "Tampinhas". 0 

seu principal objetivo consiste em disponibilizar o material ortopédico adequado as 
lirnitaçOes que apresentam, proporcionando assim uma melhoria da qualidade de vida dos 

doentes. 

APOIO JURIDICO 

Este serviço terá como objetivo informar e orientar os associados relativamente a 

questOes gerais de ordern juridica e sobre direitos e/ou deveres do cidadão corn 

deficiência. Atendimento realizado presencialmerite, via telefone, email e rede sociais. 

PROTOCOLOS DE COLABORAçAO 

Celebraçao de Protocolos de Colaboracao corn diversas entidades püblicas e privadas, 

corn o objetivo de disponibilizar novos servicos a favor da instituição para dar respostas 

diversas e adequadas as necessidades e interesses de todos os associados. 
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arilem Corn u nicaçao 

n Oficio n.°  
u Fax n.° _____ I 
x Declaracão / Aviso 
o Acordo de Cooperação 
o Declaracao Transporte 

Data: 03/11 / 2020 

ATIVIDADES COMEMORATIVAS 

FESTA DO DIA DOS REIS 

Encontro festivo ou realizacao de iniciativa virtual corn apresentacao da história do dia 

comemorativo 

FESTA DE CARNAVAL 

Encontro convivio, corn desfile de mascaras corn prémio para a melhor mascara ou se 

näo for permitido, apresentação de portefólio digital corn rnernórias fotográficas de 

cornemoraçOes anteriores. 

FESTA DA PASCOA 

Encontro convivio presencial ou virtual através de Video charnada corn partilhada de 
1. 

palavras de energia, coelhinhos de amizade e muitas amêndoas de esperanca'. 

FESTA DE SAO JOAO 

Encontro convivio presencial ou realizarmos a segunda ediçao do desafio de elaboraçao 

de quadras onde o vencedor receberá urn cabaz de alirnentos alusivos a quadra festiva. 

MAGUSTO 

Encontro convivio, na impossibilidade pretendemos char urn desafio alusivo a data onde o 

vencedor receberá urn cesto de castanhas. 
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anem Corn u nicacão 

Oficlo n.° 	I 
D Fax n.° 	/ 
x Declaração / Aviso 
o Acordo de Cooperacao 
n Declaraçào Transporte 

Data: 03/11 /2020 

FESTA DE NATAL 

Encontro convivio presencial ou atividade a realizar nas redes sociais através de urn 

grupo de troca de 'mensagens presente'. 

Os participantes corn major interacao no grupo de partilha de mensagens receberão urn 

miminho natalIcio da instituiçao. 

OBSERVA CÁO 

Salientamos que qua!quer projeto é aberto, dinâmico e passivel de softer alteracoes 

que poderão alterar esta estrutura formal. Desta forma, cumpre-nos informar que 

todas as alteracoes serão devidamente comunicadas aos sócios em Assembleia 

Geral. 

A Direcao: 

Presidente 	 L c 
Vice-Presidente Zci 	A 

Secretário (a) 

Tesoureiro (a) 

Vogal 
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Associaçào Nacional Escierose MüItipIa 	Orcamento 2024 

SNC DEscRIcAo TOTAL C. Convivio EDP Poise 

612 Mat. Primas - GenerosAlimentares 2.576,77 2.576,77 

6221 Trabalhos especializados 6.326,73 6.32673 

6223 Vigilancia e Seguranca 270,00 270:00 

6224 Honorários 3,146.67 3.146,67 

6226 Conservacao Reparacao 2.50000 2.500,00 

6227 Serv Bancarios 290.93 290,93 

6228 Outros (projetos) 94.010,36 0,00 35.000,00 59.01036 

6231 Ferramentas utens.desg.rapido 2.111,40 2111.40 

6233 Material escritôrio 423.07 423.07 

6235 Material Didatico 150.00 150.00 

6238 Outro material 1.750,00 1,750.00 

6241 Eletricidade 1.383,44 1.383,44 

6242 Combustiveis 10,800.00 10,800.00 

6243 Agua 1.20775 1,207.75 

6251 DeslocaçOes e estadas 2.923,67 2.92367 

6261 Rendas e Alugueres 5.40000 5.400 00 

6262 Comunicaçao 1.28659 1.286,59 

6263 Seguros 1.000 19 1,000.19 

6266 Despesa de representacao 1.000.00  1 .000.00 

6267 Limpeza, conforto e decoração 2.580 72 2.580 72 

6268 Outros servicos 25000 250.00 

6321 RemuneraçOes do Pessoal 48.904,07 48.904,07 

635 Encargos s/rernuneracOes 10.905,61 10.905,61 

636 Seguros Ac. Trabalho e D. Prof. 489.04 489.04 

638 Outros custos c/ pessoal 180.00 180.00 

642 Ativos fixos Tang iveis 600,00 - 600.00  

TOTAL DE GASTOS 202.467,00 

8.277,60 

- 108.456,64 35.000,00 59.010,36 

721/2 Quotas e mensalidades utentes 8.277,60 

7511 Acordo cooperaçao 59.611,68 59.611,68 

7514 Poise 59.010,36 0.00 59010.36 

752 EDP 35.000,00 0,00 35.000,00 

753 DoaçOes 20,000.00 20.000,00 

7885 Restituicao Impostos e consignaçäo IRS 15.000 00 15.000,00 

7888 Outros 7.640,01 7.640,01 

TOTAL DE RENDIMENTOS 204.539,65 - 110.529,29 35.000,00 59.010,36 

RESULTADO LIQUIDO PERIODO 2.072,6611  - - 2.072,66 0,00 0,00 

Porto, 	de Novembro de 2020 

A Direco 	(7 	 Contabilista Certificada 


