Plano de Acção 2022
No âmbito dos fins delineados no Artigo 3.2º dos estatutos da ASBAL ("Dos fins
e do âmbito de acção"), a ASBAL tem como objetivo para 2022 concretizar os
seguintes projetos:
a) Prestar auxílio material e moral a alemães em Portugal, bem como aos seus
descendentes, cônjuges ou pessoas com quem vivam em condições análogas às
dos cônjuges.
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6
a.7
a.8

Apoio financeiro.
Subsidiar pessoas em situação precária durante um prazo definido.
Suportar os custos de viagem de retorno à Alemanha.
Suportar os custos de tratamentos médicos.
Financiar equipamento doméstico a pessoas necessitadas.
Financiar de forma regular o encontro entre pessoas idosas.
Organizar e financiar o transporte de pessoas com dificuldade motora.
Suportar os custos de uma voluntária, que durante um período de 10
meses acompanhará de forma regular idosos da comunidade alemã no
distrito de Lisboa.

b) Fomentar o ensino da língua alemã, e prestar auxílio material a crianças com
ligações com a educação e cultura alemã.
b.1
b.2
b.3
b.4

Prestar apoio financeiro às escolas alemãs em Lisboa (EAL), Porto
(EAP) e no Algarve (EAA).
Comparticipar no pagamento de propinas de alunos da EAL (em casos
excepcionais).
Atribuir prémios aos melhores alunos portugueses da língua alemã, e
aos melhores alunos alemães da língua portuguesa.
Dar bolsas a quatro estudantes de mestrado ou doutoramento.

c) Apoiar lares para pessoas idosas, hospitais, infantários, escolas e centros de
cultura e recreio.
c.1
c.2
c.3
c.4

Financiar o estágio de pelo menos 5 jovens professores alemães em
escolas públicas portuguesas.
Comparticipar o financiamento da formação contínua de professores de
língua alemã nas escolas públicas portuguesas.
Comparticipar no financiamento do projeto "Alemão em Cena".
Financiar o projeto "Alemão a Caminho" (motivação para o estudo da
língua alemã nas escolas públicas portuguesas).
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d) Contribuir para a continuidade dos cultos religiosos de língua alemã em Lisboa.
d.1
d.2
d.3
d.3

Contribuir para obras na Igreja Protestante Alemã em Lisboa.
Contribuir para obras na Igreja Católica Alemã em Lisboa.
Contribuir para obras sociais das duas congregações.
Organizar e financiar o transporte de pessoas com dificuldade motora
para cerimónias religiosas e lúdicas.

e) Contribuir para a conservação do cemitério alemão em Lisboa.
e.

-------

f) Promover quaisquer organizações atinentes aos fins da Associação e subsidiar
nos campos da saúde, educação, cultura e dos cultos religiosos, actividades e
empreendimentos de interesse para os alemães no Distrito de Lisboa.
f.1
f.2

f.3
f.4
f.5
f.6
f.7

f.8
f.9
f.10

f.11
f.12
f.13
f.14

Apoiar a Fundação Manuel Violante (FMV) na capacitação (gestão) de
IPSS’.
Promover, participar e financiar juntamente com a Câmara Municipal de
Cascais e a FMV, os SPAS (Serviços Partilhados na Área Socia), com
o objetivo de melhorar a interacção entre as instituições de caráter
social no concelho de Cascais.
Apoiar estudos de "best practices" na área do trabalho e gestão de
IPSS’.
Apoiar IPSS´ em projetos que visam garantir e melhorar os serviços
prestados à comunidade.
Apoiar Instituições Particulares de Solidariedade Social no combate ao
COVID-19.
Apoiar instituições na integração de crianças e jovens em situação
precária.
No âmbito do programa "Portugal Inovação Social", apoiar, como
investidor social nas "Parcerias para o Impacto", IPSS´ no
desenvolvimento de projetos que têm como objetivo promover uma
comunidade mais inclusiva.
Promover e comparticipar financeiramente num projeto "Housing First"
para os sem-abrigo.
Comparticipar no financiamento de uma cozinha para os sem-abrigo
em Lisboa.
Promover e financiar debates sobre temas relacionados com a
integração europeia, com a participação de palestrantes portugueses e
alemães.
Financiar o "Prémio de Jornalismo Luso-Alemão".
Financiar o intercâmbio de jornalistas entre Portugal e a Alemanha.
Apoiar projetos culturais de cariz alemão em Portugal.
Comparticipar no financiamento do festival de cinema "KINO".
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f.15

Financiar a edição de um livro sobre relações históricas entre Portugal

e
f.16
f.17
f.18

Alemanha.
Promover e financiar um estudo científico sobre "As Instituições Alemãs
em Portugal nos anos 1933-45".
Comparticipar na organização de concertos de beneficência com
músicos portugueses e / ou alemães.
Atribuir prémios aos melhores alunos portugueses da língua alemã e
aos melhores estudantes alemães da língua portuguesa.

entre outros,
f.17
f.18
f.19
f.20
f.21

Portal de Literatura Alemã Contemporânea.
Remapping Memories Lisboa – Hamburg / LUGARES DE MEMÓRIA
(PÓS-COLONIAIS)
Diversos eventos relacionados com os "60 anos GOETHE-INSTITUT
em Portugal''.
Financiar a substituição da iluminação do armazém da ENTRAJU'DA.
Financiamento de um sistema de refrigeração para o Banco Alimentar.

