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Fundação Luís Figo renova o apoio aos cam pos de férias inclusivos prom ovidos pelo
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LI SBOA - O Espaço I nFér ias BI PP j á com eçou, cont ando com o apoio da Fundação Luís Figo, ent r e
out r as ent idades. Desde 6 de j ulho que a Escola Secundár ia de Car cav elos r ecebe est e pr ogr am a de
ocupação de fér ias let iv as, e pelo sex t o ano consecut iv o, a Fundação Luís Figo dá opor t unidade a
cr ianças com necessidades especiais, por t ador as de deficiências e car enciadas socioeconom icam ent e,
de poderem brincar sem diferenças ao frequent arem , a cust o zero, est es Cam pos de Férias I nclusivos
pr om ov idos pelo BI PP - Ban co de I n f or m ação de Pais par a Pais - du r an t e os m eses de Ver ão. O
calendár io est á r eplet o de at iv idades: idas à pr aia, passeios no cam po, despor t o, fest as t em át icas e
art es plást icas e visit as cult urais e de lazer, com a supervisão da equipa m ult idisciplinar de m onit ores
e t écnicos do BI PP. " At ravés dest e apoio dado pela Fundação Luís Figo ao BI PP há j á seis anos, t ornase possív el a in t egr ação de cr ian ças car en ciadas econ om icam en t e e com n ecessidades especiais
nest es cam pos de fér ias inclusiv os, dando- lhes a opor t unidade de beneficiar de um as fér ias lúdicas
com at iv id ad es est im u lan t es d esen v olv id as à m ed id a d e cad a u m a, aj u d an d o- as a u lt r ap assar
b ar r eir as p ar a q u e t od as p ossam b r in car sem d if er en ças" , r ef er e Sar a Sou t o, Dir et or a- Ger al d a
Fundação Luís Figo. Dest inado a crianças e j ovens com idades com preendidas ent re os 6 e os 18 anos,
est es cam pos de férias t êm com o grandes obj et ivos o desenvolvim ent o de at ividades que prom ovam a
inclusão de t odas as cr ianças em cont ex t os r egular es e dar r espost as qualificadas e desenv olv er as
com pet ências cognit iv as e de socialização de cr ianças e j ov ens, at r av és de at iv idades r ecr eat iv as e
despor t iv as. Joana Sant iago, Pr esident e do BI PP, r efer e que " o gr ande obj et iv o do Espaço I nFér ias
BI PP é dar respost a de ocupação durant e as pausas let ivas, prom ovendo a inclusão social de pessoas
com def iciên cia, at r av és da con v iv ên cia en t r e cr ian ças e j ov en s dif er en t es n a su a or igem , m eio
am bien t e, car act er íst icas e capacidades, gar an t in do a su a segu r an ça e o seu bem - est ar . "
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Os campos de férias inclusivos, promovidos pelo BIPP – Banco de Informação de Pais para Pais –
voltam a ter o apoio da Fundação Luís Figo. Pelo sexto ano consecutivo, a instituição do exfutebolista dá a possibilidade a crianças com necessidades especiais, portadoras de deficiências e
carenciadas economicamente, a frequentarem a custo zero estes campos de férias durante o verão.
São 50 as crianças que a Fundação apoia, dando-lhes a oportunidade de fazerem parte de
inúmeras atividades, como idas à praia, passeios no campo, desporto, festas temáticas, visitas
culturais e de lazer. Desde 6 de julho que a Escola Secundária de Carcavelos recebe este
programa de ocupação de férias, destinado a crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos,
promovendo a inclusão e o desenvolvimento cognitivo, bem como a socialização.
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