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1.  MENSAGEM DA DIREÇÃO 
 

Dando cumprimento às atribuições estatutárias da Direção estabelecidas na alínea c) do 

artigo 27º dos Estatutos da Raízes – Associação de Apoio a Crianças e Jovens, aprovado 

em novembro de 2015, a Direção submete à apreciação e aprovação da Assembleia Geral 

de Associados, o presente Relatório de Atividades e Contas de 2016. 
 

No ano que findou, a Raízes deu início a três dos quatro projetos quadrianuais da 6ª 

geração do Programa Escolhas a que se candidatou no final de 2015, a saber: 
 

• Loja Mira Jovem – Geração Desporto - E6G; 

• Passaporte “Pa” Música - E6G;  

• Claquete – Produtora Juvenil de Audiovisuais e Multimédia - E6G 
 

Entre crianças, jovens e familiares residentes nas freguesias da Encosta do Sol do 

Município da Amadora e de Santa Clara no Município de Lisboa, foram cerca de seiscentos 

os indivíduos que, em 2016, foram acompanhados pelas equipas da Raízes, num árduo 

trabalho para melhorar a inserção social, o desempenho escolar, incentivar a formação e 

a qualificação profissional e abrir caminhos para uma mais fácil e efetiva inserção dos 

jovens no mercado de trabalho. 
 

Criada em 2004, a Raízes - Associação de Apoio a Crianças e Jovens tem a missão 

estatutária de promover, dar corpo e dinamizar projetos e atividades de natureza social 

que, nos domínios da formação profissional, cultural e económica, prossigam objetivos 

de melhoria das condições de vida de estratos da população vulneráveis ao risco social, 

em particular as crianças e jovens com deficiente suporte familiar e, mais recentemente, 

populações idosas carentes de um adequado apoio institucional. 
 

Na sua ação diária, os nossos técnicos combatem todas as formas de comportamentos 

desviantes que conduzem ao abandono escolar e à exclusão social. Animada de um 
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espírito cristão, a Raízes faz do desenvolvimento intelectual e humano a sua bandeira, 

disponibilizando aos jovens e crianças de hoje as ferramentas fundamentais para que 

tenham percursos de vida dignos, com autonomia e em ascensão social. 
 

Na área dos projetos de sustentabilidade, a Raízes reforçou a atividade, no ano de 2016, 

dos projetos Centro de Apoio ao Estudo e Iniciativa Espaços para Crescer. 

 

O Centro de Apoio ao Estudo foi reestruturado ao longo do ano, tendo havido a 

preocupação de o tornar mais amplo e acessível aos jovens estudantes que o frequentam. 

Em complemento, uma nova coordenadora responsável pelo Centro entrou em funções 

no passado mês de setembro.   
 

Com a transferência do Centro de Apoio ao Estudo para o piso 0 do edifício sede, ficou 

liberta a área das antigas instalações do Centro no piso um, permitindo cedê-las a novos 

parceiros no âmbito da Iniciativa Espaços para Crescer. 
 

No âmbito da reestruturação funcional a Raízes passou a contar com um diretor técnico 

a tempo parcial e com uma técnica responsável pelas candidaturas a novos projetos.  

Nove técnicos especializados deram vida aos projetos da 6ª Geração do Programa 

Escolhas. Nas instalações da sede uma técnica assegura os projetos de sustentabilidade, 

apoiado por dois colaboradores com funções administrativas e por outros colaboradores 

indiferenciados, em regime de trabalho parcial. 
 

O plano comunicacional para o desenvolvimento da Raízes tem sido sustentado na 

utilização das ferramentas sociais disponíveis, a web, o facebook e o email. Nas 

ferramentas de internet procedeu-se a uma uniformização dos seus conteúdos e a uma 

aposta focalizada em notícias que tenham maior impacto.  
 

A newsletter teve uma alteração do seu esquemático (permitindo a sua divulgação no 

corpo do mail ao invés de ser como anexo) que trouxe uma maior facilidade de leitura.  
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Para o ano 2017, é objetivo reforçar todas as apostas nas redes sociais, com uma mais 

sustentada análise de dados que permita entender o alcance de cada notícia. Existe ainda 

a necessidade de efetuar um “rebranding” do site para uma conexão cada vez maior em 

todos os veículos de divulgação da Raízes. 
 

Do ponto de vista económico-financeiro, 2016 fica marcado pelo decréscimo nos 

proveitos da instituição, em consequência da diminuição das atividades de formação do 

Departamento Formar Raízes e da venda de livros pela Livraria Crescer a Ler, em 2015, 

bem como da redução da atividade que o Centro de Apoio ao Estudo apresentava no ano 

que findou. No exercício económico de 2016, a Raízes apresentou prejuízos económicos 

num valor que se situa em 16.291euros.  
 

Encerrado mais um ano de trabalho, a Direção expressa o seu público apreço e 

reconhecimento a todos os colaboradores em atividade pelo excelente trabalho 

desenvolvido ao longo do ano. Para aqueles que no ano transato cessaram a sua 

colaboração com a Raízes, a Direção deixa igualmente uma sentida palavra de 

reconhecimento e agradecimento. 
 

Aos nossos associados, o nosso permanente sentimento de gratidão. São, e serão 

sempre, o principal suporte e incentivo para os árduos desafios que a Associação enfrenta 

diariamente. 
 

Aos voluntários o nosso muito obrigado. O vosso trabalho desinteressado é uma 

importante mais-valia na vida da Raízes. 
 

Uma última palavra para as entidades parceiras e para os fornecedores de serviços - 

públicos e privados - que ao longo de muitos anos nos acompanham e em nós confiam 
 

A todas agradecemos e responderemos sempre com mais trabalho, sério e honesto. 
 

O nosso bem-haja! 

A DIREÇÃO 
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2.  PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

Todos os projetos de intervenção social da E6G têm, em 2016, apenas 10 meses de 

duração, contudo o presente relatório pretende desenvolver uma reflexão crítica e 

construtiva sobre o primeiro ano da implementação dos novos projetos promovidos e 

desenvolvidos pela Raízes bem como uma projeção do que se pretende que sejam os 

próximos dois anos de intervenção. 
 

De referir que cada um dos projetos encontrou a sua própria vocação que é como quem 

diz a melhor estratégia para motivar os jovens para um primeiro momento de adesão e 

para noutro posterior acolherem as mensagens de valorização do saber, do saber estar e 

do saber fazer que os técnicos das equipas lhes transmitem diariamente. 

 

Loja Mira Jovem – Geração Desporto - E6G 
 

Localizado na Urbanização do Casal da Mira, freguesia da Encosta do Sol no Município da 

Amadora, o projeto Loja Mira Jovem – Geração Desporto, E6G, financiado pelo Programa 

Escolhas intervém na referida urbanização há já 13 anos. 
 

Desde a sua génese e após 8 anos de intervenção (até final de 2012), o projeto Loja Mira 

Jovem progrediu para uma nova geração, a Geração Desporto. Assim, durante a 5ª 

Geração do PE – de janeiro de 2013 até final de 2015, foi criado um projeto baseado numa 

nova metodologia de intervenção, o Desporto. Perante os bons resultados alcançados e 

face à crescente procura por parte dos jovens e restante comunidade do bairro Casal da 

Mira durante esta geração, a Raízes – AACJ decidiu dar continuidade ao Desporto, 

enquanto ferramenta basilar para promover o desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais das crianças e jovens do bairro, nascendo assim a Loja Mira Jovem – Geração 

Desporto – E6G. 
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Acompanhando essa vontade, a imagem e a equipa também foram renovadas. Além de 

um novo logótipo, todo o espaço foi remodelado, contando com a colaboração de vários 

jovens que apoiaram a equipa.  
 

As atividades do projeto tiveram um início gradual, com a adaptação dos novos membros 

da equipa técnica. Tendo como vantagem o conhecimento local e usufruindo da parceria 

consolidada com o Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires, envolveram-se os jovens 

de ambas as Escolas Básicas do Casal da Mira (José Garcês e Brito Pais) em atividades 

que contribuíram para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, bem como 

na promoção do sucesso escolar. Articulou-se, periodicamente, com professores e 

auxiliares de educação, tendo-se ainda reunido com encarregados de educação e 

familiares dos jovens, bem como parceiros locais (Pressley Ridge e Ludoteca São João 

de Deus), com o objetivo de partilha de informação relevante.  
 

A atividade diária do apoio ao estudo foi também peça fundamental para o sucesso deste 

objetivo. 
 

A Raízes continua a ser uma referência para jovens, familiares e outros elementos da 

comunidade do Casal da Mira, enquanto espaço de procura ativa de emprego e cursos de 

formação profissional. A inclusão do parceiro Belas Rugby Clube nesta geração tem-se 

revelado muito promissora e proveitosa para as crianças e jovens.  
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Houve a oportunidade de incluir vários jovens nos treinos que se realizaram regularmente 

no Campo do Sabugo, permitindo-lhes não só conhecer e praticar um desporto inclusivo, 

mas também contactar com jovens de diferentes realidades. Beneficiou-se de reuniões 

com a equipa do Belas Rugby Clube, onde nos foram transmitidas dinâmicas de grupo e 

pequenos exercícios de rugby, que foram adaptados em atividades, bem como de uma 

demostração realizada no campo do Casal da Mira e outra em contexto escolar, na EB 1 

José Garcês. Foram momentos cruciais, uma vez que permitiram aproximar os jovens da 

modalidade.  
 

Esta parceria revelou-se importante no envolvimento de crianças e jovens em atividades 

que promovem estilos de vida saudáveis.  

 

Destacou-se, ainda, a forte participação nos treinos de futsal realizados, em particular os 

femininos. Também a modalidade de ténis de mesa esteve em destaque, tendo uma forte 

participação por parte das crianças e jovens da comunidade.  
 

Esta atividade já se tinha revelado muito positiva na geração anterior, uma vez que 

consegue reunir jovens de idades bastante diferentes, em convívio desportivo. Conseguiu-

se, assim, aproximar do projeto jovens que são referências positivas para os mais novos, 

bem como outros que necessitam de um acompanhamento distinto.  
 

Como foi referido em diagnóstico, aquando da candidatura à presente geração, a Raízes, 

através do projeto Loja Mira Jovem, é a única resposta local para crianças e jovens, 

relativamente a atividades diárias estruturadas. Esta realidade verifica-se também 

analogamente à oferta em contexto informático. 

 

Assim, o espaço da Raízes é diariamente procurado por muitos jovens para realização de 

pesquisas livres, trabalhos escolares, e/ou jogos lúdicos. Esta procura expande-se a 

jovens mais velhos, familiares e outros elementos da comunidade, no que concerne à 

atualização de currículos, pesquisa de empregos online e envio de candidaturas.  
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A equipa trabalhou com um universo de 502 participantes descriminados da seguinte 

forma: 

§ 452 crianças; 

§ 24 familiares; 

§ 26 outros. 
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Foram dinamizadas 1.602 campanhas de sensibilização/atividades com impacto, 

distribuídas da seguinte maneira: Campanhas de Sensibilização | Atividades com Impacto; 

Escola de Verão – Raízes 2016; treinos de Rugby com o Belas Rugby Clube | Liga 

Masterfoot | MirAdrenalina. 
 

A equipa técnica do projeto contou com um coordenador, uma técnica, um monitor de 

informática (centro de inclusão digital) e um dinamizador comunitário.  
 

 

Passaporte “Pa” Música - E6G 
 

O Passaporte “Pa” Música - E6G é um projeto da 6ª Geração de Programas do Escolhas 

em que a Raízes – AACJ figura como entidade promotora. O seu palco de intervenção é o 

espaço escolar (EB 1 Eurico Gonçalves, na EB 2,3 Prof. Lindley Cintra e na Escola 

Secundária do Lumiar) e as instalações da Raízes localizadas na Ameixoeira, freguesia de 

Santa Clara, município de Lisboa. 
 

O projeto tem como objetivo promover o sucesso escolar, fomentar a empregabilidade e 

desenvolver o espírito de cidadania em jovens residentes na grande área da Ameixoeira. 
 

Como objetivo primordial figura a constituição da Big Band Escolhas, através da 

sinalização, feita tanto em escola como na sede do projeto, de crianças e jovens com 

interesse e motivação para a aprendizagem de um instrumento musical. A inclusão pela 

música significa uma alteração estratégica significativa que começa a apresentar 

resultados prometedores para o futuro. 

 

No contexto escolar procurou-se intervir no sentido da valorização da escola e dos 

percursos escolares, através da parceria com o agrupamento de escolas Prof. Lindley 

Cintra, promovendo a atividade “Recreios Divertidos” na escola Eurico Gonçalves, dirigida 

às turmas do 1º ao 4º ano.  
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No 2º e 3º ciclo, na EB 2/3 Prof. Lindley Cintra, manteve-se o acompanhamento da turma 

de currículo alternativo (7º ano) com a dinamização de sessões semanais de 

desenvolvimento de competências pessoais, sociais e escolares e iniciou-se o 

acompanhamento da turma de ensino vocacional.  
 

Na escola Secundária do Lumiar, a aposta motivacional aos jovens recaiu sobre a rádio 

escolar e a dança, criando ambições por uma vida melhor e enobrecendo a vontade de 

ascensão social, motivando melhores desempenhos escolares. 
 

O acompanhamento e a supervisão dos percursos escolares dos participantes do projeto 

pela atividade “coaching escolar” foi um enfoque que em muito serviu de estratégia para 

estreitamento da relação com os encarregados de educação no sentido de 

responsabilização dos mesmos no percurso escolar dos seus educandos. 
 

Na sede, o apoio escolar manteve o seu cariz prioritário como o “visto” para aceder às 

outras atividades que decorrem no projeto.  
 

 
 

 A manutenção dos voluntários oriundos do nosso parceiro AHEAD, tem sido fulcral na 

promoção do sucesso escolar dos nossos participantes. Os momentos lúdico-

pedagógicos mantiveram-se e ampliaram-se a uma área mais relacionada com música e 

a dança suportando uma estratégia facilitadora da relação entre os jovens. Neste sentido, 
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a BBE assumiu também um cariz prioritário pela implementação de aulas individuais ou 

em pequenos grupos, para aprendizagem de um instrumento e teoria musical.  
 

Através da atividade “Grupo de Opinião” os participantes do Projeto reconheceram o 

propósito das assembleias de jovens a validade e relevância das mesmas para eles e para 

o projeto deles. 
 

O espaço CID manteve o seu posto de interesse concretizando todas as suas atividades, 

como previsto em candidatura. 

 

 
 

A dinamização de atividades nas pausas letivas, como “Check-In”, “Residências Artísticas” 

e a “Cultura em Movimento”, assumiu uma elevada importância no desenvolvimento de 

novas formas de sociabilidade, através do conhecimento de outras realidades e da 



                                              
 Relatório de Atividades e Contas 2016  

 

 12  

interação com jovens provenientes de outros contextos. Entre participantes diretos e 

indiretos, nestes 10 meses de Projeto, contabilizámos 474 participantes únicos. 
 

Nestes primeiros meses, foram desenvolvidas 1.296 sessões, amplamente participadas 

por um universo de 452 crianças/jovens, 24 familiares e 26 outros. 
 

As campanhas de sensibilização/ e atividades com impacto foram: 

§ Escola de Verão – Raízes 2016; 

§ Acantonamento – Góis; 

§ Constituição da Big Band; 

§ Implementação da Rádio Escolar; 

§ Ações conjuntas formativas com entidades parceiras da Comissão Social de 

Freguesia para Técnicas Operacionais das escolas da freguesia de Santa Clara 

 

A equipa técnica do projeto contou com um coordenador; uma técnica, um monitor de 

informática (Centro de Inclusão Digital) e um dinamizador comunitário.  
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Claquete – Produtora Juvenil de Audiovisuais e Multimédia - E6G 

 

O Claquete é, também, um projeto financiado pelo Programa Escolhas em que a Raízes 

figurou como entidade promotora. Foi implementado há mais de 7 anos no bairro da 

Quinta Grande, na freguesia de Santa Clara, município de Lisboa.  

 

A Raízes manteve neste projeto o foco da geração passada, ou seja, continuou-se a 

apostar nas aptidões e motivações que os jovens revelam pela imagem, som e outras 

tecnologias de suporte digital.  

 

A estratégia de envolvimento passou pela dinamização de uma produtora juvenil que 

permitisse aos participantes estarem envolvidos na produção de conteúdos audiovisuais, 

sendo este o principal veículo de capacitação e desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais. Ao nível do planeamento conseguimos eliminar alguns dos 

constrangimentos do projeto, que, na geração anterior, acabaram por não resultar tão bem 

quanto esperado.  

 

Ao contrário do financiamento anterior, não foi efetuado qualquer corte orçamental, o que 

permitiu ter, pela primeira vez, uma equipa com a tipologia normal dos projectos 

financiados pelo Programa Escolhas (coordenador, técnico, dinamizador comunitário e 

monitor CID). Nos últimos meses do ano, acrescentaram-se mais dois elementos à equipa: 

uma técnica que apoia a atividade “trata a sexualidade por tu” e outra que contribuiu para 

que a atividade “apoio escolar” aconteça de forma mais estruturada e consequentemente 

tenha um maior impacto junto dos jovens.  

 

O impacto foi praticamente imediato, nomeadamente com a técnica que dinamiza a 

atividade de “apoio escolar”, uma vez que colabora mais horas semanais com a equipa. A 

regularidade/ envolvimento de jovens do sexo feminino aumentou e esta situação refletiu-

se na dinâmica global do projeto, nomeadamente ao nível do comportamento. 
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Fazem parte das intenções da Raízes manter estes dois elementos na equipa em 2017. 

Estes novos elementos tiveram uma adaptação bastante positiva, nomeadamente ao 

conseguirem interiorizar a dinâmica do projeto e do próprio programa Escolhas.  

 

A Raízes continua focada em continuar a explorar a construção de um produto audiovisual 

enquanto estratégia de capacitação. Neste âmbito, tem-se feito um esforço suplementar 

para continuar a criar estratégias apelativas que continuem a promover o envolvimento 

dos jovens. Continua-se, igualmente, focado em melhorar as estratégias de divulgação, 

para que estas permitam chegar ao maior número possível de pessoas.  

Tem-se constatado que é uma forma bastante eficaz de “alimentar” o interesse dos 

jovens, uma vez que, o seu empenho é maior quando percebem que as suas produções 

chegam a mais e mais pessoas.  
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Durante 2016, foi dinamizado um conjunto de iniciativas que, apesar de integradas no 

plano de atividades, “fogem” à normal regularidade do mesmo, a saber: 
 

§ Sessão de informação realizada pela Casa Pia que teve como objetivo dar a 

conhecer toda a oferta educativa (cursos profissionais) aos jovens que concluíram 

o 9º ano de escolaridade;  

§ Sessão de apresentação dos 6 trabalhos multimédia realizados pelos alunos de 

curso vocacional;  

§ Visita às instalações da Escola Superior de Educação de Lisboa; 

§ Visita à JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados; 

§ Visita ao Departamento de Doenças do Comportamento Alimentar do Hospital de 

Santa Maria; 

§ Entrevistas/ reportagens ao Renato Sanches, Diogo César e Bruno Borges (atletas 

de alta competição), sendo que 2 deles são jovens que cresceram na comunidade 

e são enormes referências positivas junto de jovens mais novos.  

A entrevista ao Renato Sanches teve mais de 38.000 visualizações no canal que a Raízes 
tem no youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao segundo semestre concretizaram-se algumas iniciativas que se 

consideram bastante interessantes e com impacto junto dos jovens nomeadamente a 

Raízes ser parceira num projeto BipZip – financiado pela CMLisboa – que permitiu 
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angariar 1.500€ e dar um novo input ao projeto, uma vez que, há jovens que são 

remunerados através de “cheques prenda”, pelo facto de darem formação ao nível dos 

audiovisuais, a jovens de outras instituições locais.  

 

Escola de Verão 2016  

 

No período das férias escolares de verão, a Raízes-AACJ organizou uma atividade de 

grande dimensão, que já vai na 8ª Edição. 

 

Esta atividade teve a duração de 5 dias - de 11 a 15 de Julho - e contou com a participação 

de 26 jovens dos projetos Loja Mira Jovem E6G, Claquete E6G e Passaporte E6G, com 

idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos.  
 

Os jovens promoveram três ações de voluntariado a saber: 

 

1. Lar de idosos, com uma manhã de exercício físico e muita conversa com os 

utentes; 

2.  Na associação “O Ninho” onde entrevistaram jovens com necessidades especiais; 

3. Na Loja Social onde realizaram Kits Escolares e decoraram o espaço de forma 

criativa. 
 

Foram dias intensos de emoções e de novas aprendizagens, onde o trabalho em equipa 

imperou. 
 

Um agradecimento especial à Câmara Municipal de Rio Maior pelas atividades lúdicas 

(piscina, salinas, visita à casa senhorial e gimnodesportivo); à equipa de “O Ninho” pelo 

acolhimento do grupo e instalações oferecidas; ao CLDS pela organização das atividades 

de voluntariado. Os objetivos traçados para a Escola de Verão foram amplamente 

atingidos, segundo a avaliação feita ao evento pela equipa coordenadora do projeto, pelos 

seis técnicos e pelas 26 crianças e jovens participantes nesta iniciativa.  
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3. PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

A Raízes – AAJC para além dos projetos de intervenção, desenvolve outros de 

sustentabilidade que tem como finalidade a obtenção de recursos financeiros e logísticos 

em ordem a garantir um apoio regular a um maior número de jovens e a implementar 

estruturas que possam ser um suporte efetivo as ações materializadas no terreno. 

 

Centro de Apoio ao Estudo 
 

O Centro de Apoio ao Estudo (CAE) da Raízes-AACJ é uma das atividades desenvolvidas 

pela Raízes no âmbito dos projetos de sustentabilidade, prestando serviços de apoio no 

estudo aos alunos de várias disciplinas do currículo oficial escolar e acompanhamento 

regular das suas obrigações escolares.  

 

A contribuição do CAE é muito importante para o desenvolvimento e consolidação das 

qualidades humanas e intelectuais das crianças e dos jovens, fundamental para a sua 

realização pessoal e profissional futura e para a plena integração na sociedade. 

 

Em 2016, o CAE sofreu uma profunda reestruturação face ao funcionamento irregular e 

casuístico das atividades aí desenvolvidas, incumprindo no papel que lhe estava atribuído 

pela Direção. Assim, para além da mudança de instalações para duas salas do piso 0 que 

possibilitaram um acesso mais fácil e direto aos encarregados de educação e outras 

condições para o acolhimento dos alunos, contratou-se uma nova monitora e entregou-se 

a coordenação do CAE a uma professora reformada com dezenas de anos de experiência 

no ensino. 

Ainda, foi possível abrir as portas do CAE a 4 alunos não pagantes que assim podem 

usufruir de condições ótimas para melhorarem os seus desempenhos escolares com o 

apoio de técnicos qualificados e voluntários que prestam o suporte de que carecem.  
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Iniciativa “Espaços para Crescer” 
 

 A iniciativa “Espaços para Crescer” foi iniciada há já seis anos. Traduz-se no 

estabelecimento de parcerias com entidades com responsabilidades sociais 

complementares à da Raízes, tendo o objetivo de reforçar e valorizar a intervenção social 

da Associação.  

 

Às entidades parceiras são cedidas salas da sede para o desenvolvimento das suas 

atividades e prestados serviços vários de apoio, e em contrapartida aquelas participam no 

apoio técnico a diversas iniciativas propostas pela Raízes e comparticipam 

financeiramente nas despesas gerais da sede.  

 

A iniciativa “Espaços para Crescer” é formalizada através do estabelecimento de 

protocolos semestrais de parceria, prorrogáveis no tempo. É uma fonte muito importante 

de recursos necessários à sustentabilidade financeira da Associação. 

 

No final de 2016, havia 13 protocolos de parceria em curso, tendo havido um acréscimo 

de dois parceiros face ao ano anterior. A consolidação destas novas parcerias tem 

permitido à Raízes a sustentabilidade da ocupação da sede. 

 

Todos os recursos extraordinários que provenham desta iniciativa são canalizados para a 

intervenção junto do público-alvo da associação. 
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4. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS 

Organização 
 

A Raízes - Associação de Apoio a Crianças e Jovens é uma instituição de solidariedade 

social, nascida em junho de 2004, ao abrigo do artigo 2º, número 1, alínea a) do Decreto-

Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro. 
 

A Associação destina-se a promover a melhoria da qualidade de vida de populações 

vulneráveis ao risco social, em particular de crianças e jovens sem suporte familiar e/ou 

institucional adequado, através da dinamização de projetos e atividades de âmbito social, 

educativo, profissional, cultural e económico. 
 

Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de novembro - 

diploma que impôs a todas as IPSS a adequação dos estatutos ao novo Estatuto das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social – e das exigências do Programa Portugal 

2020 em matéria de financiamento de alguns tipos de projetos de intervenção social 

usualmente promovidos pela Associação, a Assembleia Geral aprovou, em 16 de 

novembro de 2015, a alteração dos estatutos da Raízes – AACJ. 
 

São as seguintes as áreas orgânicas da Raízes – AACJ: 

§ Órgãos sociais 

§ Áreas Operacionais 

§ Área dos Projetos de Intervenção Social 

§ Área dos Projetos de Sustentabilidade 

§ Serviços Administrativos, Instalações e Equipamentos 
 

Nos termos do artigo 13º do Novo Estatuto, são os órgãos sociais da Raízes-AACJ: 

§ A Mesa da Assembleia Geral 

§ A Direção 

§ O Conselho Fiscal 
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Os órgãos sociais da Associação Raízes são eleitos, nos termos do novo estatuto, para 

mandatos quadrienais, não sendo, os seus membros, remunerados pelo desempenho das 

suas funções. 

 

A Direção – órgão a quem compete dirigir e tomar decisões de gestão para o cumprimento 

dos fins estatutários da Associação - é composta por cinco membros efetivos e tem a 

seguinte composição:  

 

§ Um Presidente 

§ Um Vice-Presidente 

§ Um Tesoureiro 

§ Dois vogais. 

 

As áreas operacionais para os projetos de intervenção social enquadram-se, nos termos 

do artigo 5º, no objetivo principal da Associação.  

 

Pode, porém, a Raízes, desenvolver igualmente atividades de sustentabilidade a título de 

objetivos secundários. A área dos projetos de intervenção social é basicamente 

comparticipada por fundos públicos: 

 

§ Apoio à infância e juventude;  

§ Apoio a crianças e jovens em perigo;  

§ Apoio à família; apoio a pessoas idosas;  

§ Apoio à integração social e comunitária;  

§ Promoção e proteção da saúde;  

§ Educação e formação profissional de cidadãos;  

§ Resolução de problemas habitacionais de populações carenciadas;  

§ Proteção social de cidadãos;  

§ Promoção de igualdade de oportunidades e prevenção de todas as formas de 

violência. 
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A intervenção social, outrora financiada praticamente a 100% por recursos públicos, tem 

vindo a exigir, nos anos mais recentes, crescentes recursos próprios da Raízes. 

 

Recursos Humanos 
 

A maioria dos colaboradores tem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo. Há, 

porém, neste corpo de colaboradores alguns que trabalham em regime de contrato de 

prestação de serviços atendendo à especificidade das tarefas que lhes estão cometidas. 

 

Para além destes, a Associação recorre ainda à contratação ocasional de técnicos 

especializados sempre que necessidades específicas e pontuais dos projetos ou outras 

assim o exijam.  

 

Em 2016, a Raízes tinha sob a sua responsabilidade 1 diretor técnico a tempo parcial, 1 

técnico responsável por novos projetos a tempo parcial, 16 colaboradores nos diversos 

projetos e ainda mais de 12 formadores e professores ocasionais de diversas áreas com 

especial incidência na música, no desporto e nos audiovisuais. 

 
 

Estagiários e Voluntários 
 

A Raízes-AACJ recorre ainda, desde a sua criação, ao trabalho de voluntários para o 

cumprimento das responsabilidades sociais que assume pelos seus estatutos. 

 

Em 2016, a Associação contou com um total de 15 voluntários com participação ativa e 

empenho em atividades desenvolvidas em várias áreas a saber: 
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§ 5 no Centro de Apoio ao Estudo; 

§ 5 na Sede em diversas funções; 

§ 3 no projeto Loja Mira Jovem, 1 a apoiar a atividade de treinos de futsal feminino, 1 

na atividade de apoio ao estudo e 1 a apoiar outras atividades do projeto; 

§ 1 no projeto Claquete na elaboração e implementação da candidatura à iniciativa 

MUNDAR do Programa Escolhas; 

§ 1 no projeto Passaporte onde dinamiza a atividade de dança na Escola Secundária 

do Lumiar, designada por Conservatório de Artes. 

 

Quanto a estagiários, em 2016, foram integrados quatro, todos de âmbito curricular: 

 

§ 3 Estagiárias do 3º ano de Ciências de Educação, integradas com vista ao apoio na 

construção de um produto pedagógico da Raízes; 

§ 1 Estagiário do curso de aprendizagem de tecnologias de informação para a 

conclusão do 12º ano de escolaridade, integrado no projeto Loja Mira Jovem. 

 

 

Instalações 

 

A Raízes - AACJ desenvolve atividades de intervenção social em instalações cedidas por 

entidades várias em quatro territórios distintos, umas a título oneroso outras 

gratuitamente. 

 

A sede, situada na rua Leopoldo de Almeida, no Lumiar, está arrendada a uma empresa 

seguradora. É o “quartel-general” da Associação, sendo o centro onde diariamente 

colaboradores, associados e utentes debatem projetos, partilham experiências e ideias, 

consolidam o espírito da família Raízes e lançam as bases para o crescimento da 

instituição.  



                                              
 Relatório de Atividades e Contas 2016  

 

 23  

A sede, para além de acolher os órgãos sociais, os serviços da Raízes, o Centro de Apoio 

ao Estudo e os ensaios da “Big Band”, é onde funciona a “Iniciativa espaços para crescer” 

que envolve mais de uma dezena de parceiros.  

 

No Casal da Mira, a Raízes-AACJ ocupa instalações cedidas a título gratuito pela Câmara 

Municipal da Amadora, sendo o espaço de trabalho do projeto “Loja Mira Jovem”.  

 

Na freguesia de Santa Clara, em Lisboa, a Associação dispõe de um espaço localizado na 

rua Fernanda Alves - Ameixoeira, cedido pela Gebalis na forma de arrendamento. Foi a 

primeira sede da Associação. Nos últimos quatro anos, foi o espaço de trabalho do Projeto 

Passaporte. 

 

Ainda na freguesia de Santa Clara, na Charneca, o projeto “Claquete” desenvolvido por 

técnicos da Raízes utiliza instalações próprias da Congregação do Bom Pastor, parceira 

da associação. 

5. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

A intervenção social da Raízes-AACJ assenta, preferencialmente, numa cultura de 

trabalho que desenvolve em parceria ou associada em rede. Uma metodologia de trabalho 

que envolve parceiros com competências diversificadas, não só permite reter uma visão 

mais ampla e completa dos problemas dos territórios da intervenção, como ajuda a definir 

ações e estratégias mais adequadas que conduzem ao sucesso das intervenções.  

 

De todos os parceiros relevamos a Congregação de Nossa Senhora da Caridade das Irmãs 

do Bom Pastor que há mais de 5 anos é a entidade gestora do projeto Claquete, 

assegurando a gestão financeira do mesmo e articulando com a nossa associação em 

todas as questões prementes num funcionamento que se pode classificar de exemplar. 
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Para além dos parceiros (integrados em consórcios) que nos acompanham, há já anos, 

nos projetos de intervenção, a Raízes-AACJ participou de forma regular, em 2016, nos 

seguintes grupos de trabalho, na qualidade de membro ativo: 

 

§ Comissão Alargada de Proteção de Crianças e Jovens em Risco da Zona Norte - 

Lisboa  

§ Grupo de Trabalho para a Escolaridade, do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa 

(GCAL) 

§ Grupo de Trabalho para a Empregabilidade, do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa 

(GCAL) 

§ Grupo de Trabalho Emergência Social – Alimentação da Comissão Social de 

Freguesia de Santa Clara 

§ Grupo de elaboração do 1º Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência 

Doméstica e de Género do Município de Lisboa 2014-2017 

§ Rede Social de Lisboa - Conselho Local de Ação Social de Lisboa (CLAs) 

 

No último ano foram, para além disso, estreitadas ou reforçadas relações de parceria com 

entidades do sector privado, de quem a Raízes recebeu, muitas vezes, donativos em 

géneros ou em dinheiro. Destacam-se, em particular, a Staples, a PT, a Lifeway Healthcare 

Products, o Continente Telheiras, o BPI – balcão Lumiar, o Grupo Jerónimo Martins, BNP 

e Clube Ana Lisboa. 

 

Estas instituições juntam-se à Companhia de Seguros Fidelidade, à Multicare, à EAPS, à 

Cares e à Cetra que concederam importantes apoios financeiros que viabilizaram o projeto 

Roots Big Band. 
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6. EVENTOS 
 

Em 2016, a Raízes foi convidada pela Opart, empresa que gere os teatros S. Carlos e 

Camões para ser uma das entidades beneficiadas com a iniciativa dos ensaios gerais 

solidários promovidos por aquela entidade. 

 

Tendo sido acordada a participação da Raízes, em 7 de Dezembro, no espetáculo 

produzido pela Companhia Nacional de Bailado que na ocasião interpretou a conhecida 

peça “La Bayadére”. A associação em poucos dias conseguiu vender mais de 250 

ingressos, superando a meta que lhe foi solicitada e ficando com a respetiva receita. 

 

Foi notável o trabalho desenvolvido por muitos associados e amigos da Raízes e a pronta 

adesão das pessoas a quem foi proposto a presença neste espetáculo. No final, todos 

estavam satisfeitos com a agradável noite que lhes foi proporcionada. 

 

7.  COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 

A Raízes tem ao longo dos anos evoluído muito no plano comunicacional, sustentado na 

utilização das ferramentas socias disponíveis, a Web, o Facebook e o Mail. As notícias, as 

atividades e os pedidos de colaboração fluem por através das pessoas e nesse contexto 

o marketing desempenha hoje um papel central na vida da associação com cada vez mais 

relevancia, sobretudo nas parcerias e solicitudes que vão surgindo de forma espontânea.  
 

O cariz da informação mantém desde a sua génese a preocupação de transmitir com 

clareza todas as atividades da Raízes aos associados, tanto de um ponto de vista 

operacional, como de um ponto de vista financeiro. É objetivo assumido pela direção que 

exista um comprometimento de todos na divulgação das notícias que vão sendo 
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espelhadas com relevância nas vidas comunitárias de cada projeto e de cada família. Esta 

associação tem como visão a necessidade de tentar ocupar um pequeno espaço social 

na atarefada vida de cada um, como são exemplos os casos de voluntariado. 

 

Nas ferramentas de internet procedeu-se a uma uniformização dos seus conteúdos e a 

uma aposta focalizada em notícias que tenham maior impacto. 

 

A newsletter teve uma alteração do seu esquemático (permitindo a sua divulgação no 

corpo do mail ao invés de ser como anexo) que trouxe uma maior facilidade de leitura.  

 

Outra forma de divulgação foi a realização de um evento não planeado que permitiu dar a 

conhecer a associação através de uma parceria com a Opart, reforçando a vontade de 

anualmente se promover algo semelhante para acrescentar valor no reforço dos meios de 

comunicação mais usuais. 

 

Para o ano 2017 é objetivo reforçar todas as apostas nas redes sociais, com uma análise 

mais sustentada de dados que permita entender o alcance de cada notícia. A parte 

analítica está a assumir-se como core em todos os meios que se querem eficientes e 

eficazes. Sendo as instituições particulares de solidariedade social entidades que não 

visam o lucro, mas antes a rentabilidade dos meios ao dispor, torna-se ainda mais 

relevante ter uma visão clara sobre este ponto. 

 

É ambição da associação sustentar na comunicação, sobretudo digital, o suporte, a 

eficiência e a dinâmica dos projetos e das atividades da mesma. 
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8. RELATÓRIO DE CONTAS 2016 

 

Análise às demonstrações financeiras 
 

A expressão económica da atividade desenvolvida pela Raízes ao longo de 2016 evidencia 

a reorientação ao nível dos projetos de sustentabilidade, com o encerramento da livraria 

e da área de formação, e as alterações dos projetos em curso ao longo do ano face a 

2015. 

 

Ao nível dos projetos de intervenção, em 2016, apresenta pela primeira vez expressão 

económica o projeto Passaporte que passou a ser liderado pela Raízes também na 

vertente financeira. Por outro lado, alguns dos projetos desenvolvidos em 2015 não 

tiveram continuação em 2016. 

 

Estes factos traduzem-se nas seguintes evidências: 

 

§ Redução dos rendimentos de exploração em 36%; 

§ Redução dos gastos de exploração igualmente em 36%; 

§ A margem bruta de exploração manteve-se negativa embora de valor inferior à do 

ano anterior em 33% (de -11.479€ para -7.650€); 

§ O resultado líquido de 2016 é negativo devido à margem de exploração negativa, 

agravado pelo contributo de correções de exercícios anteriores no valor de -7.660;  

§ As correções de anos anteriores têm origem essencialmente em perdas com um 

projeto já encerrado (-4.043 €) e com custo de mercadorias vendidas em 2015 (-

2.234). 

 



                                              
 Relatório de Atividades e Contas 2016  

 

 28  

 

Formação do resultado
Unid.: € 2016 2015 var.

Rendimentos
Gerais 31 164 36 504
Espaços para Crescer 17 917 17 659
Centro de apoio ao estudo 19 192 23 956
Livraria 37 030
Formação 15 864

Sustentabilidade 68 273 131 013 -48%

Projetos em curso
LMJ 54 719 53 539
Passaporte 54 368
Roots Big Band 4 250 11 435

Projetos encerrados
Entrelaços 45 788
JEPI 2 903
Raízes sem Fronteiras 29 186
Formar Raízes 11 454

Projetos 113 337 154 305 -27%

Total rendimentos (1) 181 610 285 318 -36%

Gastos
Pessoal -89 844 -147 381
FSE -99 280 -115 597
Outras perdas -136 -1 472
Mercadorias -32 347

Gastos exploração (2) -189 260 -296 797 -36%

Margem bruta de exploração (1) - (2) -7 650 -11 479 33%

Gastos Financeiros -308 -4
Correções de anos anteriores -7 660 1 642
Imputação de subsídio ao investimento 2 943 10 491
Depreciações -3 616 -11 246

Resulta líquido -16 291 -10 596 -54%
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A análise dos resultados pode ainda ser detalhada por projeto: 

 

  

 

O quadro por projeto justifica algumas observações: 

 

§ Destacam-se as perdas nos projetos de sustentabilidade que totalizam -14.162€. 

Destaque para os projetos da livraria e da formação que, apesar de não 

apresentarem rendimentos por se encontrarem encerrados, evidenciam ainda o 

reconhecimento de gastos relacionados com o processo de encerramento; 

§ Destaque ainda para o EPC (Espaços para Crescer) cujo resultado é influenciado 

essencialmente por uma desadequação de gastos com pessoal cujas medidas de 

contenção ainda não têm expressão no ano de 2016. O valor dos rendimentos pode 

ainda vir a ser otimizado em 2017, designadamente com a libertação de espaços, 

resultantes do encerramento da Livraria; 

§ É ainda de realçar que, face às reestruturações em curso, será necessário rever 

para 2017 os critérios de imputação das despesas gerais aos projetos de 

sustentabilidade; 

Unidade: Euros

EPC CAE Livraria Formação LMJ Passaporte Encerrados
Encargos c/ 

Projetos
RBB

Ganhos

Vendas de serviços 0 0
Subsídios 136 265 22 928 54 719 54 368 4 250
Quotas 5 220 5 220
Imputação de Subs. ao investimº 2 943 0 391 2 552
Correções de anos anteriores 471 355 116
Outros 40 125 3 016 17 917 19 192

Total Ganhos 185 024 31 519 17 917 19 192 0 0 55 110 54 368 2 552 116 4 250

Perdas

Pessoal 89 844 12 574 13 983 35 1 639 31 080 29 966 567
FSE 99 280 11 735 13 728 17 857 1 094 23 638 24 402 2 941 3 885
Outras perdas 136 130 6
Gastos Financeiros 308 305 1 2
Correções de anos anteriores 8 131 785 2 245 559 4 092 450
Depreciações 3 616 548 125 391 2 552

Total Perdas 201 315 26 077 27 711 17 898 2 370 3 292 55 110 54 368 2 552 7 602 4 335

Resultado -16 291 5 442 -9 794 1 294 -2 370 -3 292 0 0 0 -7 486 -85

5 442

TOTAL Geral

ProjetosSustentabilidade

-7 571-14 162
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§ Ao nível dos projetos, temos a destacar os encargos suportados pela Raízes (sem 

financiamento) que se elevam a 7.486€; 

§ Deste valor será de destacar que 4.092€ dizem respeito a correções de anos 

anteriores. 
 

Do ponto de vista financeiro há a destacar: 
 

§ Uma redução do ativo (-32%) e do passivo (-39%); 

§ Uma redução acentuada das dívidas a fornecedores (-51%); 

§ Uma redução das contas a receber (-67%), devido essencialmente ao recebimento, 

junto ao final do ano, das verbas finais de alguns projetos transitadas de 2015; 

§ Este último fator permitiu, no final do ano, apresentar uma situação financeira 

muito mais desafogada do que a vivida durante o ano; 

§ Não existem dívidas bancárias no final de 2016, no entanto, os atrasos nos 

pagamentos do Programa Escolhas e dos projetos encerrados obrigou no 4 

trimestre à utilização de linha de financiamento contratada junto da CGD ( cerca de 

5 mil €) que foi possível amortizar nos últimos dias do ano. 

 

Balanço em 31 de dezembro
€ 2016 2015 Var.%

Ativo
Ativo não corente 14 103 15 095 -7%

Ativos fixos tangíveis 13 444 14 728 -9%
Ativos Intangíveis 125
Investimentos financeiros 659 242

Ativo Corrente 73 132 113 123 -35%
Inventários 1 526 1 526
Clientes 1 274 2 357 -46%
Adiantamentos a fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/
Associados/Membros 897 3 327 -73%

Diferimentos
Outras contas a receber 30 724 94 453 -67%
Caixa e depósitos bancários 38 711 11 460 238%

Total do Ativo 87 235 128 218 -32%

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais

Fundos 19 041 19 041
Resultados transitados 16 439 27 035
Outras variações de fundos patrimoniais 34 212 37 043
Resultado líquido do exercício -16 291 -10 596

Total do Fundo de Capital 53 401 72 523 -26%

Passivo
Passivo não corrente 0 0
Passivo corrente 33 834 55 695 -39%

Fornecedores 7 638 15 437 -51%
Adiantamento de clientes
Estado e Outros Entes Públicos 4 029 6 120 -34%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores
/Associados/Membros
Financiamentos obtidos 17 015 17 015
Diferimentos 4 553 13 768 -67%
Outras contas a pagar 599 3 355

Total do Passivo 33 834 55 695 -39%

Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo 87 235 128 218 -32%
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Conclusões 
 

Apesar dos resultados negativos se manterem e até agravarem 2016 há que ter em 

consideração o seguinte: 

 

§ Uma parte substantiva dos resultados negativos deriva de correções de anos 

anteriores (47%); 

§ Existe um conjunto de medidas, de contenção de gastos, já implementadas para 

2017; 

§ A situação financeira no final de 2016 é substancialmente melhor do que no final 

de 2015, o saldo de caixa e bancos (38.711€) é superior ao passivo corrente 

(33.834€) quando no final de 2015 apenas cobria 21%. 

 

Balanço em 31 de dezembro
€ 2016 2015 Var.%

Ativo
Ativo não corente 14 103 15 095 -7%

Ativos fixos tangíveis 13 444 14 728 -9%
Ativos Intangíveis 125
Investimentos financeiros 659 242

Ativo Corrente 73 132 113 123 -35%
Inventários 1 526 1 526
Clientes 1 274 2 357 -46%
Adiantamentos a fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/
Associados/Membros 897 3 327 -73%

Diferimentos
Outras contas a receber 30 724 94 453 -67%
Caixa e depósitos bancários 38 711 11 460 238%

Total do Ativo 87 235 128 218 -32%

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais

Fundos 19 041 19 041
Resultados transitados 16 439 27 035
Outras variações de fundos patrimoniais 34 212 37 043
Resultado líquido do exercício -16 291 -10 596

Total do Fundo de Capital 53 401 72 523 -26%

Passivo
Passivo não corrente 0 0
Passivo corrente 33 834 55 695 -39%

Fornecedores 7 638 15 437 -51%
Adiantamento de clientes
Estado e Outros Entes Públicos 4 029 6 120 -34%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores
/Associados/Membros
Financiamentos obtidos 17 015 17 015
Diferimentos 4 553 13 768 -67%
Outras contas a pagar 599 3 355

Total do Passivo 33 834 55 695 -39%

Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo 87 235 128 218 -32%
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ANEXOS ÀS CONTAS 2016 
 

§ Balanço a 31 de dezembro de 2015 e de 2016 

§ Demonstração de resultados de 2015 e 2016 

§ Anexo ao balanço e à Demonstração de Resultados 
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