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MENSAGEM DA DIREÇÃO 

Com mais de 13 anos de atividade, a Raízes – Associação de Apoio a Crianças e Jovens (criada 

em 2004) tem a missão estatutária de promover e dinamizar projetos / iniciativas de natureza 

social que, nos domínios da formação profissional, cultural e económica, tenham como objetivo 

dar oportunidades de ascensão social a estratos da população mais vulneráveis. 

Dando cumprimento às atribuições estatutárias da direção estabelecidas na alínea c) do artigo 27º 

dos novos 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, o 

presente Relatório de Atividades e Contas de 2017. 

Na área de projetos, a Raízes manteve três dos projetos de três anos (2016 - 2018) da 6ª geração 

do Programa Escolhas a que se candidatou e que foram aprovados início de 2016, a saber: 

• Loja Mira Jovem.E6G! 

• Passaporte.E6G! 

• Claquete.E6G! 

O âmbito desta intervenção mantém-se centrado em crianças, jovens e familiares residentes nas 

freguesias da Encosta do Sol do Município da Amadora e do Lumiar e Santa Clara, no Município 

de Lisboa, sendo cerca de um milhar de utentes que são acompanhados. 

O alcance destas atividades que pretendem melhorar a inserção social e o desempenho escolar, 

que visam incentivar a formação e a qualificação profissional, abrindo caminhos para uma mais 

vida mais digna e uma mais ágil empregabilidade, encontram na música, no desporto e nas 

tecnologias de informação importantes aliados à motivação dos jovens. 

O trabalho desenvolvido, com vista ao cumprimento dos objetivos a que se propõe, tem um 

elevado grau de exigência para cada equipa, uma necessidade de persistência e uma capacidade 

de dinamismo, só possíveis pelos excelentes profissionais que têm vindo a crescer com a 

associação. Essa evolução tem permitido a alguns deles serem catapultados para instituições de 

maior envergadura (ex. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) sendo motivo de orgulho e 
valorização para a nossa associação. 

Na área dos projetos de sustentabilidade, a Raízes manteve em atividade, no ano de 2017, a 

iniciativa Espaços para Crescer em que participam um conjunto alargado de parceiros das mais 
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diversas áreas profissionais e que contribuem para a manutenção e vivificação do nosso espaço 

sede. 

O projeto Centro de Apoio ao Estudo que vinha sendo uma aposta nos últimos anos, operou 

durante o ano letivo de 2016 – 2017, mas pese embora ter alcançado resultados positivos nas 

notas escolares dos educandos, esteve longe da procura necessária à sua manutenção como 

projeto sustentável. Tendo a associação recursos limitados para esta atividade, tomou esta 

direção a difícil decisão de descontinuar o projeto. 

Em sua substituição avançou novo projeto na área da sustentabilidade, a Loja Solidária, que 

através de vendas de produtos novos e usados conseguiu angariar alguns fundos. 

Na área da comunicação institucional, foi desenvolvido um trabalho apreciável no que toca a 

reformulação da newsletter, tornando-a mais acessível, dinâmica e atual. Também no que diz 

respeito ao tratamento da informação nas redes sociais foi possível ter uma divulgação constante 

das várias notícias e eventos que promovem o reflexo do trabalho da associação. 

Também ao nível de reportagens para canais públicos e privados ou convites para diversas 

participações em eventos, este foi um ano ímpar na divulgação da Raízes.  

Na área financeira, 2017 fica marcado pela inversão dos resultados negativos dos últimos anos 

como resultado das medidas de reestruturação desenvolvidas. Os donativos representam ainda 

um peso determinante nos resultados o ano. O resultado positivo de 2017 eleva-se a 2.443 € 

Encerrando mais um ano, a Direção expressa o seu público obrigado a todos os envolvidos nas 

atividades da associação, colaboradores, voluntários e parceiros (públicos e privados), e reitera 
a vontade de manter a exigência, transparência e rigor no trabalho desenvolvido. 

Aos nossos Associados, uma palavra de agradecimento pela confiança, sabendo que são a 

vitalidade e o bem mais precioso na vida desta instituição. 

 

O nosso Bem-Haja! 

A DIREÇÃO 
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1. PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

Todos os projetos de intervenção social da 6ª geração do Programa Escolhas (xxx.E6G!) têm 

neste momento cerca de 1 ano e meio de atividade (de uma duração total de 3 anos) e o presente 

relatório pretende-se desenvolver uma reflexão crítica e construtiva sobre a implementação dos 

mesmos, bem como uma projeção do que se pretende para o restante tempo dos programas. 

1.1. Loja Mira Jovem.E6G! 

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

Amadora (antiga Brandoa), a Raízes intervém na referida urbanização há já 13 anos, tendo 

começado na 2ª geração do Programa Escolhas e está atualmente na 6ª geração (Loja Mira 

Jovem.E6G! – Geração Desporto). 

Desde a sua génese e após 11 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 Programa 

Escolhas –janeiro de 2013 até dezembro de 2015, foram criadas as bases para a introdução de 

uma nova metodologia de intervenção.  

Perante os bons resultados alcançados no sucesso escolar no ano letivo transato, onde 70 jovens 

transitaram de ano e participaram em pelo menos 30 sessões de atividades de promoção do 

sucesso escolar, e face à crescente procura por parte dos jovens e restante comunidade do bairro 

Casal da Mira, durante esta geração, decidimos dar continuidade ao Desporto, enquanto 

ferramenta basilar para promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, das 

crianças e jovens do projeto. 

 

Tendo como vantagem o conhecimento local e usufruindo da parceria consolidada com o 

Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires, envolvemos os jovens de ambas as escolas básicas 
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do Casal da Mira (José Garcês e Brito Pais), em atividades que contribuíram para o 

desenvolvimento de competências individuais, bem como na promoção do sucesso escolar. 

Articulou-se, periodicamente, reuniões com professores e auxiliares de educação e também com 

encarregados de educação e familiares dos jovens, bem como parceiros locais (Pressley Ridge e 

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

 

O projeto 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 o projeto e suas crianças e jovens. Tivemos a oportunidade de incluir vários jovens 

nos treinos, que se realizaram regularmente no Campo do Belas – Regimento de Artilharia 

Antiaérea Nº1, permitindo-lhes não só conhecer e praticar um desporto inclusivo, mas também 

contactar com jovens de diferentes realidades. Esta parceria revelou-se importante no 

envolvimento de crianças e jovens em atividades que promovem estilos de vida saudáveis. 

Destacamos ainda a sempre assídua presença nos treinos de futsal realizados, mas desta vez e 

em particular nos do sector feminino. 

Também a modalidade de ténis de mesa esteve em destaque no projeto, 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.  
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Conseguimos assim, aproximar do projeto jovens que são referências positivas para os mais 

novos, bem como outros que necessitam de um acompanhamento distinto.  

A Loja Mira Jovem.E6G!, no ano de 2017 teve o privilégio de ser o vencedor do concurso 

#onossofutsal, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol e pela SportZone, através da 

criação de um vídeo de 1 minuto, pelos jovens do projeto, com o apoio da equipa técnica. Assim, 

o projeto beneficiou do evento #seleçãonomeubairro que teve inúmeras atividades, com destaque 

para os cortes de cabelo; photo point; desafios de futsal; graffitis e muitos prémios e brindes. 

Acresce referir, que o ponto alto do evento foi o jogo com os craques da seleção de futsal que se 

envolveram com bastante simpatia e fairplay.  

 

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

Projeto 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. 

No ano de 2017 foram desenvolvidas 1980 sessões e a equipa trabalhou com um universo de 

665 participantes descriminados da seguinte forma: 

• 556 crianças / jovens; 

• 75 familiares; 

• 34 outros (técnicos, professores e auxiliares). 
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As campanhas de sensibilização e atividades com impacto foram: 

✓ Treinos de Rugby com o Belas Rugby Clube; 

✓ Evento #seleçãonomeubairro; 

✓ Escola de Verão – Raízes 2017; 

✓ Dia Mundial da Dignidade na EB José Garcês; 

✓ Colónia de Férias da Páscoa; 

✓ MirAdrenalina; 

✓ Oficinas Anti-Rumores | “Qual a verdadeira cor das nuvens?” (Plano Municipal para a 

Integração dos Imigrantes da Câmara Municipal da Amadora); 

✓ Atividades do Projeto Like ME II (Associação Médicos do Mundo). 

1.2. Passaporte.E6G! 

O Passaporte.E6G! é um projeto da 6ª Geração de Programas do Escolhas em que a Raízes figura 

como entidade promotora. O seu palco de intervenção é o espaço escolar (EB1 Eurico Gonçalves, 

EB2/3 Professor Lindley Cintra e ES do Lumiar) e as instalações do projeto localizado na 

Ameixoeira, freguesia de Santa Clara, município de Lisboa. 

A parceria com o Agrupamento Escolas Prof. Lindley Cintra, possibilitou a intervenção ao nível do 

1º, 2º e 3º Ciclo, e Secundário.  

Na EB1 Eurico Gonçalves demos continuidade aos “Recreios Divertidos”, atividade potenciadora 

de competências que facilitam a aprendizagem em sala de aula.  
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Ao nível do 2º e 3º ciclo, realizámos o acompanhamento às turmas de currículo alternativo (7º ano) 

e de ensino vocacional (9º ano), através de sessões semanais para o desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e escolares.  

 

Na escola secundária do Lumiar, implementámos iniciativas como a Rádio e o Grupo de Dança, 

que visam uma reaproximação e valorização da escola, bem como a adequação de atitudes e 

comportamentos entre pares.  

Através da ação Coaching Escolar, acompanhámos os percursos escolares de 4 dezenas de 

jovens, com contatos diários na escola e em reuniões com os Diretores de Turma, onde aferimos 

questões de assiduidade, comportamento e aproveitamento. Esta atividade em muito serve de 

estratégia para estreitamento da relação com encarregados de educação na atividade Família 

Sinfónica, no sentido de responsabilização dos mesmos no percurso dos seus educandos.  
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Nas atividades projetadas para o espaço do projeto no bairro, o apoio escolar manteve o seu cariz 

prioritário. Nesta atividade, designada Performance Escolar, contámos com a colaboração da 

AHEAD, parceiro de consórcio que recruta voluntários universitários para o apoio ao estudo. Este 

trabalho resultou no sucesso escolar alcançado no ano letivo transato, por 177 crianças e jovens 

que transitaram de ano escolar e tiveram 24 ou mais presenças em atividades promotoras do 

sucesso escolar. Este resultado representa 91% dos participantes que beneficiam destas 

atividades no projeto. Será ainda de salientar o progressivo reconhecimento e valorização das 

aquisições escolares por parte dos participantes.  

A realização de atividades lúdico-pedagógicas de desenvolvimento de competências deu-se 

através da música e dança, confirmando-se que estas artes são elementos facilitadores da relação 

entre os jovens. 

 

No que se refere a saídas, a atividade Check-In possibilitou um trabalho de cidadania e 

participação cívica com elevado impacto no ser, saber e estar dos participantes, concretizando-se 

nas pausas letivas: na Páscoa, reforçando a dinâmica de “Padrinhos e Afilhados”; no Verão, o 

Intra-rail premiando os resultados escolares dos jovens mais velhos; no Natal, um campo aventura, 

promovendo a sociabilidade e autoconfiança dos mais novos.  
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Com elevado destaque, concretizou-se a participação e envolvimento dos jovens mais velhos, pela 

atividade Grupo Jovem, em iniciativas de cidadania. Os desafios às suas capacidades através da 

diversidade de momentos de participação cívica, assumiram um grande impacto no projeto e 

desencadearam o desenvolvimento de novas formas de sociabilidade, pelo conhecimento e 

interação com públicos e contextos diferentes dos habituais.  

 

Ao nível da informática o projeto concretizou todas as atividades previstas e ainda criou uma nova 

resposta, em escola, dirigida aos 4º anos por forma a prevenir as dificuldades das crianças do 2º 

ciclo na utilização proficiente das tecnologias de informação (TIC). Também neste âmbito, 

promovemos uma formação em DJ, respondendo às motivações dos jovens mais velhos.  

A Big Band Escolhas, destacou-se pela sua transversalidade, pois as suas atividades acontecem 

em diversos contextos de sociabilidade dos jovens e agregam participantes dos 11 aos 20 anos. 

As aulas de grupo complementaram o trabalho individual e consolidaram o grupo, resultando na 

apresentação pública da BBE, onde verificámos o potencial da inclusão através da música.  
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As parcerias desenvolvidas neste ano, merecem um destaque, pois surgem como resposta a 

necessidades detetadas no território. Deste modo, cooperando com o Grupo da Escolaridade da 

Comissão Social de Freguesia de Sta. Clara, dinamizámos uma formação não qualificante para 

técnicas operacionais das escolas da Freguesia, e colaborámos na organização da I Caminhada 

da Família e do I Seminário deste grupo.  

 

Com o estabelecer de novas formas de sociabilidade, acreditamos no desenvolvimento da 

expressão e comunicação, no despertar da curiosidade e criatividade dos nossos participantes, 

conduzindo-os à harmonia pessoal e ao desenvolvimento global necessários para a sua 

integração e inclusão social. 
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No ano de 2017 foram desenvolvidas 1650 sessões e a equipa trabalhou com um universo de 

483 participantes descriminados da seguinte forma: 

• 419 crianças / jovens; 

• 38 familiares; 

• 26 outros (técnicos, professores e auxiliares). 

As campanhas de sensibilização e atividades com impacto foram: 

✓ Organização da iniciativa no âmbito do “Dia Internacional para a Eliminação da 

Discriminação Racial”; 

✓ Acantonamento da Páscoa – “Padrinhos e Afilhados”; 

✓ Participação em iniciativas de cidadania e formação cívica: “XVI Hospital da Bonecada”; 

Fórum Territorial de Crianças e Jovens de Santa Clara; 4º Fórum da Cidadania de Lisboa; 

✓ Apresentação Pública da Big Band; 

✓ Escola de Verão – Raízes 2017; 

✓ I Seminário do Grupo da Escolaridade da Comissão Social de Freguesia de Santa Clara 

✓ Organização da iniciativa no âmbito do “Global Dignity Day”; 

✓ Jantar de Natal do Projeto. 

1.3. Claquete.E6G! 

O Claquete.E6G! é outro projeto financiado pelo Programa Escolhas em que a Raízes figurou 

como entidade promotora. Foi implantado no Bairro da Quinta Grande na freguesia de Santa Clara, 

Município de Lisboa.  
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O projeto manteve o foco da geração passada, ou seja, continuamos a apostar nas aptidões e 

motivações que os jovens revelam pela imagem, som e outras tecnologias de suporte digital.  

A estratégia de envolvimento passa pela dinamização de uma produtora juvenil que permite aos 

participantes estarem envolvidos na produção de conteúdos audiovisuais, sendo este o principal 

veículo de capacitação e desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

 

Neste âmbito temos feito um esforço suplementar para criar estratégias apelativas que reforcem 

e promovam o envolvimento dos jovens. No presente ano, o foco passou por melhorar as suas 

estratégias de divulgação, para que estas nos permitam chegar ao maior número possível de 

pessoas. Temos 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 

cada vez a mais pessoas.   

Durante este ano 2017 conseguimos pela primeira vez vender duas coberturas de evento. A 

Associação Portuguesa de Professores de Francês (APPF) solicitou que fizéssemos a cobertura 

de duas iniciativas, nomeadamente o seu Congresso Anual e atividade que promovem a nível 

nacional – La Chanson en Scène. A verba conseguida no âmbito destes trabalhos é repartida em 

duas partes iguais: 50% é dividida pelos jovens envolvidos na cobertura de evento e os restantes 

50% revertem a favor do projeto.  

Durante este ano o projeto conseguiu outros passos que consideramos importantes para o seu 

crescimento e consolidação de resultados, abrangendo um total de 144 jovens que frequentaram 

diversas atividades, tais como: apoio ao estudo, gabinete de “Orienta.Te”, para encaminhamento 

para cursos profissionais ou emprego, multimédia e mundo atual, tecnologias de informação e 

comunicação na escola, entre outras. 
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Sendo o sucesso escolar uma das áreas de grande investimento por parte do projeto, no ano letivo 

2017/2018, a escola E.B2/3 Pintor Almada Negreiros cedeu uma sala ao projeto Claquete, para 

realizar a atividade de Apoio ao Estudo. Esta sala foi requerida uma vez que as instalações do 

projeto são reduzidas e também por existirem atividades a decorrer simultaneamente, o que 

prejudica a atenção e concentração dos jovens.  

Este espaço é exclusivo para jovens que pertencem ao projeto Claquete e para casos sinalizados 

pelos Diretores de Turma. Em outubro, reforçamos a equipa com uma monitora de apoio ao estudo 

e às segundas-feiras, temos disponível uma voluntária que dá explicações de matemática e físico-

química. 

Conseguimos ter uma ideia aprovado no âmbito do Mundar – Concurso Anual de Ideias para 

Jovens. O projeto beneficiou de uma verba de 2.500€ e implementou um posto comunitário de 

bicicletas que poderão ser requisitadas, a titulo gratuito, pelas instituições locais e inaugurou uma 

oficina, onde os jovens aprendem a tratar das suas bicicletas de uma forma autónoma;  

 

Somos pela segunda vez, parceiros em um projeto BipZip aprovado e financiado pela CMLisboa, 

que tem como parceiros a Junta de Freguesia do Lumiar e a Associação PER11 (associação 

recente na Alta de Lisboa e que conta com elementos da comunidade nos seus orgãos sociais). 

Com esta participação iremos conseguir angariar cerca de 1000€. 

No âmbito da iniciativa UCAN apoiámos 4 estudantes universitários e pelo terceiro ano temos um 

jovem da comunidade que foi apoiado através deste programa de bolsas universitárias.  

O projetou estreou a sua terceira curta-metragem num evento comunitário realizado na Biblioteca 

Municipal Orlando Ribeiro que contou com a participação de mais de 160 pessoas e foi um enorme 

sucesso com bastante impacto junto dos seus destinatários”.   
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A curta-metragem tem argumento e realização dos jovens do projeto e conta a história de “…um 

grupo de amigos que decide fazer uma viagem ao Porto, no entanto esconde dos pais o verdadeiro 

motivo da mesma. Pouco depois de chegarem à cidade acontece um imprevisto… que se vai 

tornar numa enorme lição para todos.” 

 

A Gestifute, em parceria com a associação Raízes, lançaram candidaturas para as bolsas de 

estudo Renato Sanches e 8 dos nossos jovens foram selecionados, pelo que irão receber uma 

bolsa mensal que lhes irá permitir adquirir material escolar, entre outras necessidades.   

Nas férias de Natal o projeto iniciou um ciclo de workshops nas áreas de Dj e produção musical 

que continuarão em 2018.   

No ano de 2017 foram desenvolvidas 1938 sessões e a equipa trabalhou com um universo de 

282 participantes descriminados da seguinte forma: 

• 221 crianças / jovens; 

• 42 familiares; 

• 19 outros (técnicos, professores e auxiliares). 

As campanhas de sensibilização e atividades com impacto foram: 

✓ Escola de Verão Raízes; 

✓ Lançamento da 3º Curta- Metragem “A Mentira”; 

✓ Atividades Projeto Like Me; 

✓ Ideia aprovado no âmbito do Mundar – Concurso Anual de Ideias para Jovens, com o 

projeto “A todo o Pedal”; 

✓ Pic-Nic comunitário em parceria com o centro de dia da Santa Casa da Misericórdia; 
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✓ Festa de Natal na escola; 

✓ Colónia férias Natal; 

✓ Campanha anti-bullying no agrupamento de escolas Pintor Almada Negreiros; 

✓ Inicio de um ciclo de workshops nas áreas de Dj e produção musical. 

2. PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE 

2.1. Centro de Apoio ao Estudo 

O projeto Centro de Apoio ao Estudo foi durante os últimos anos uma das mais interessantes 

atividades desenvolvidas pela Raízes, prestando serviços de apoio a alunos no estudo de várias 

disciplinas do currículo oficial escolar e acompanhamento regular das suas obrigações escolares. 

A sua contribuição foi determinante para o desenvolvimento de dezenas de jovens e para 

consolidação das qualidades humanas e intelectuais, fundamentais para a sua realização pessoal 

e educativa que permitiu a sua progressão académica ou direcionamento para cursos técnicos 

adequados às motivações de cada um. 

O ano letivo 16/17 teve a procura de 14 jovens (apenas 8 deles com mensalidade e os outros 7 

sinalizados pelos projetos de intervenção social). O trabalho efetuado permitiu uma taxa de 

aprovação acima dos 80% e refletiu o investimento da Raízes e dos próprios educandos em 

matéria de esforço despendido nas matérias onde apresentavam maiores dificuldades. 

No entanto, e como referenciado antes, este nível de procura não permitiu a continuação desta 

atividade para os próximos anos letivos, mesmo tendo em conta o esforço da associação para 

inverter esta tendência. 

2.2. Espaços para Crescer 

A iniciativa Espaços para Crescer foi uma atividade da Raízes 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, em contrapartida da sua participação e apoio técnico a 

diversas iniciativas propostas pela Raízes e da sua comparticipação financeira nas despesas 

gerais da sede.  
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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 2017 havia 13 protocolos de parceria em curso, resultando num acréscimo de dois 

parceiros face ao ano anterior. 

2.3. Loja Solidária 

A meio do ano, quando terminou o projeto do centro de apoio ao estudo, entendeu-se promover 

uma nova iniciativa de sustentabilidade denominada Loja Solidária. Esta atividade consistiu em 

promover um espaço aberto ao público de venda de produtos oferecidos pelos associados e 

amigos da Raízes. 

Num primeiro momento, a Loja Solidária abriu com a venda de livros novos e usados, tendo 

conseguido um pouco mais de quatro meses vender mais 700 livros o que se pode traduzir por 

um êxito assinalável. 

Num segundo momento, optou-se por colocar à venda objetos de decoração e outros. Apesar do 

período de Natal, sempre propício a esse tipo de aquisições, as vendas foram menores que o 

estimado. Mesmo assim, algumas dezenas de objetos foram vendidos, angariando-se receitas 

extras para a associação. 

3. CANDIDATURAS 

Em 2017 foram apresentadas candidaturas a organismos nacionais e internacionais que 

permitiram planear o caminho para novas áreas de intervenção. Síntese: 

✓ Candidatura ao Programa Bip/Zip, da Câmara Municipal de Lisboa, centrada na temática 

da inter-geracionalidade; 

✓ Candidatura aos projetos Pontuais do Programa Escolhas sobre a Igualdade de Género; 

✓ Candidatura ao Prémio Melhor Iniciativa de Ação Social da Mapfre, com a atividade da Big 

Band; 

✓ Candidatura ao BPI focada na intervenção pela Arte; 

✓ Candidatura ao Prémio Fidelidade sobre o tema da Alimentação Saudável 

✓ Candidatura ao Programa EEAGrants (Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 

Europeu) centrado na empregabilidade jovem, nomeadamente os jovens NEET (“not in 

education, employment, or training”).  
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Ainda que as candidaturas não tenham sido bem-sucedidas facilitaram novas parcerias, 

designadamente com instituições fora de Portugal. A par das candidaturas estreitou-se a relação 

com a Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia do Lumiar, com a realização de reuniões 

com os Vereadores dos Assuntos Sociais e Habitação e com o Presidente da Junta. 

4. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS 

4.1. 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. 

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 regulamento 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 2016, a alteração dos estatutos 

da Raízes. 

São as seguintes as áreas orgânicas da Raízes: 

• Órgãos sociais 

• Áreas Operacionais 

o Área dos Projetos de Intervenção Sociais 

o Área das Atividades de Sustentabilidade 

o Serviços Administrativos, Instalações e Equipamentos 

 

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

• A Assembleia Geral 

• A Direção 

• O Conselho Fiscal 

Os órgãos sociais da Raízes são eleitos, nos termos dos novos estatutos, para mandatos 

quadrienais em eleições a realizarem-se de quatro em quatro anos, não sendo, os seus membros, 

remunerados pelo desempenho das suas funções. 
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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 dois suplentes e tem 

a seguinte composição:  

• Presidente 

• Vice-Presidente 

• 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, 

muito embora a Raízes tenha desenvolvido, nos últimos três anos, um projeto apoiado 

financeiramente por instituições privadas, na forma de donativos. A intervenção social, outrora 

financiada praticamente a 100% por recursos públicos, tem vindo a exigir, nos anos mais recentes, 

crescentes recursos próprios da Raízes ou angariados junto de privados. 

4.2. Recursos Humanos 

No que diz respeito a recursos humanos que colaboram nas atividades da instituição distinguem-

se os que são contratados, os que são estagiários ou voluntários. Neste momento, esta estrutura 

compreende 18 colaboradores formados nas mais diversas áreas e que em conjunto formam um 

corpo técnico e administrativo de nível apreciável.  

4.2.1. Colaboradores Contratados 

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

Existem, no entanto, colaboradores que, em regime de contrato de prestação de serviços, 

participam regularmente nas atividades desenvolvidas nos projetos. 

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

sempre que necessidades específicas e pontuais dos projetos assim o exigem.  

Em 2017, a associação contou com um total de 15 contratados como colaboradores regulares e 

que desenvolvem a sua participação em atividades desenvolvidas pelos projetos de intervenção 

social e projetos sustentáveis em várias funções: 
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• Por cada projeto de intervenção social existe um coordenador, um técnico, um monitor de 

informática e um dinamizador comunitário, ou seja, cada projeto tem uma equipa de 4 

elementos em permanência.  

o 3 Coordenadores – responsáveis pela gestão global do projeto; 

o 3 Técnicos – responsáveis pela dinamização das atividades específicas de cada 

projeto; 

o 3 Técnicos Informática – responsáveis pelas atividades de cariz tecnológico; 

o 3 Dinamizadores Comunitários – responsáveis pela dinamização de atividades, 

bem como, a ligação com os jovens e famílias dentro de cada comunidade; 

o 1 Psicóloga que se encontra a realizar o estágio para a OPP (Ordem dos Psicólogos 

Portugueses) e que reforçou a equipa do projeto Claquete-E6G, nomeadamente ao 

colaborar no desenvolvimento da atividade de apoio ao estudo que é uma dimensão 

na qual se registou um enorme investimento durante 2017. 

• Nos projetos sustentáveis o total representa-se por 2 Técnicos: 

o 1 Coordenador – gestão da iniciativa Centro de Apoio ao Estudo (até jun.17); 

o 1 Coordenador – gestão da iniciativa Espaços para Crescer. 

Em 2017, a Associação fez um esforço para manter o o seu corpo técnico, sendo que registamos 

apenas duas novas contratações: 

o Vânia Lopes – psicóloga que assumiu a coordenação do projeto Claquete.E6G!; 

o Vitor Mendes – responsável pelo Centro de Inclusão Digital do projeto 

Passaporte.E6G!. 

4.2.2. Estagiários e Voluntários 

A Raízes recorre ainda, desde a sua criação, ao trabalho de voluntários para o cumprimento das 

responsabilidades sociais que assume pelos seus estatutos. 

Em 2017, a Associação contou com um total de 21 voluntários com participação ativa e empenho 

em atividades desenvolvidas em várias áreas a saber: 

• 5 na Direção da Associação, com funções relacionadas com a coordenação técnica, gestão 

administrativa, gestão financeira, tesouraria e contabilidade, organização de eventos, 

angariação de apoios, comunicação e divulgação, apoio técnico a projetos; 

• 5 no Centro de Apoio ao Estudo (até junho 2017); 
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• 4 no projeto Loja Mira Jovem, 2 a apoiar a atividade de treinos de futsal feminino e outros 

2 a atividade de apoio ao estudo; 

• 1 no projeto Claquete, onde desenvolve atividades de apoio ao estudo, nomeadamente 

nas disciplinas de Matemática e Físico-Química; 

• 6 no projeto Passaporte, onde 1 dinamiza a atividade de dança na Escola Secundária do 

Lumiar, 4 na atividade de apoio ao estudo e 1 a desenvolver atividades relacionadas com 

pintura e arte. 

Quanto a estagiários, em 2017, foram integrados 9 estagiários, 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; 

• 5 Estagiários de cursos de aprendizagem, vocacionais e profissionais para a conclusão 

do 12º ano de escolaridade, integrados no projeto Loja Mira Jovem; 

• 1 Estagiário do Curso Vocacional para conclusão do 9º ano de escolaridade, integrado no 

projeto Passaporte; 

• 1 Estagiário do Curso Profissional de Animação Sociocultural para a conclusão do 12º 

ano de escolaridade, integrado no projeto Claquete. 

4.3. Comunicação 

Durante o ano de 2017 a equipa de comunicação institucional da Raízes ficou definida e 

constituída por: Manuel Vilaça; Inês Carapinha; Manuel António e Nuno Lourenço. Esta equipa 

tem como principal objetivo a atualização constante das atividades e eventos associados à Raízes, 

bem como a promoção e divulgação da imagem associada à mesma.  

Ao longo de 2017 a equipa de comunicação manteve atualizada, semanalmente, a página do 

facebook e site da Raízes com a partilha de notícias realizadas por intermédio dos projetos. Enviou 

mensalmente a newsletter designada por “BREVES da Raízes” que reúne as atividades, eventos 

e acontecimentos futuros da associação. 

Ainda neste âmbito, fizeram-se largos progressos ao nível da renovação do site e imagem. Através 

da parceria com a empresa The ADStore, foi criado um novo logótipo e um draft referente à nova 

página da Raízes.  
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A mesma encontra-se em construção, prevendo-se o lançamento para dia 22 de março de 2018 

num evento onde serão também renovadas as identificações dos espaços de cada projeto, da 

sede da associação e criados materiais de merchandising para divulgação e promoção da nova 

imagem. 

5. INSTALAÇÕES 

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

seguradora. É o epicentro da gestão da Associação, sendo 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.  

A Raízes desenvolve atividades de intervenção social em instalações cedidas por entidades várias 

em quatro territórios distintos, umas a título oneroso outras gratuitamente. 

A sede, para além albergar os serviços gerais da Raízes e o Centro de Apoio ao Estudo, partilha 

também o espaço com várias outras entidades parceiras. 

No Casal da Mira, a Raízes 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 três anos, foi o espaço de trabalho do projeto Passaporte. 

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

cedidos pela Raízes à Congregação das Irmãs do Bom Pastor - entidade parceira promotora do 

projeto -, utiliza instalações próprias da Congregação. 

6. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

O Plano estratégico de intervenção social da Raízes assenta, preferencialmente, numa cultura de 

trabalho em rede, potenciando as características de cada um dos parceiros com quem colabora. 

Uma metodologia de trabalho que envolve aliados com competências diversificadas, não só 

permite reter uma visão mais ampla e completa dos problemas dos territórios de intervenção, como 

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

Para além dos parceiros de excelência que temos integrados nos consórcios dos projetos de 

intervenção social que promovemos e que nos têm acompanhado ao longo da última década, a 
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Raízes participou de forma regular, em 2017, 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 diversas 

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

permitiram potenciar ainda mais a intervenção realizada nos diversos territórios de intervenção. 

7. EVENTOS 

#ESCOLA DE VERÃO 2017  

A Escola de Verão 2017 realizou-se entre os dias 3 e 9 de julho com um formato itinerante através 

de um “INTRA_RAIL XPlore”. 

Durante estes 7 dias, os jovens tiveram oportunidade de conhecer 4 cidades históricas de Portugal 

(Porto, Viana do Castelo, Coimbra e Aveiro) e 1 Vila (Vila Nova da Cerveira) com o seguinte 

itinerário: Lisboa – Porto – Viana do Castelo – Vila Nova de Cerveira – Coimbra – Aveiro – Lisboa. 

Esta atividade permitiu a participação de 15 jovens entre os 14 e os 17 anos, divididos em 3 

equipas. 

A atividade teve como imaginário uma “viagem no tempo”, o que permitiu a realização de pequenos 

desafios que envolveram a parte histórica de cada cidade ou missões futuristas, traduzidas em 

pequenos jogos de equipa. O comboio foi utilizado enquanto simbologia da máquina do tempo que 

possibilitou a realização de uma experiência itinerante e de contato com outras realidades 

culturais. 
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A Escola de Verão é sempre uma atividade de grande dimensão, que envolveu uma preparação 

conjunta com a participação dos três projetos. Esta preparação integrou também a organização 

de angariações de fundos onde cada projeto contribuiu com 50€. 

 

Entre as várias atividades realizadas durante a escola de Verão destacamos: ação de voluntariado 

Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel (serviço de refeições aos sem-abrigo); 

passeio de Moliceiro e visita à oficina do doce; espetáculo de Fado no Centro Cultural Fado ao 

Centro; visita a Espanha; visita ao AquaMuseu do Rio Minho; Visita ao Navio Gil Eanes e 

intercâmbio com o projeto Catapulta.E6G, no Porto.   

 

#EVENTO SELEÇÃONOMEUBAIRRO 

O dia 11 de setembro ficou marcado no Casal da Mira com um encontro inesquecível entre a 

Seleção Nacional de Futsal e a equipa de Futsal da Loja Mira Jovem.e6g. Foi um dia memorável 

para a Raízes. Recordamos que este evento foi um prémio ganho pela Raízes através da Loja 

Mira Jovem.E6G! com a realização de um vídeo que espelhou a forma como se “respira futsal no 

bairro”. 
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O ponto alto do dia foi o grande jogo com os craques da seleção, marcado pela presença da 

Câmara Municipal da Amadora; da Junta de Freguesia da Encosta do Sol; da direção da Raízes; 

do diretor do futsal da Federação Portuguesa de Futebol; da diretora de marketing da Sport Zone. 

#CAMPANHA “POUPA&PANÇA” 

Em dezembro de 2016, a Raízes foi eleita pela Agência de Comunicação GCI e pelo Novo Banco 

como uma instituição social com relevância na área da música. 

 

Este reconhecimento traduziu-se, ao longo de 2017, numa recolha de donativos no âmbito da 

campanha “Poupa&Pança”, fortalecendo as raízes da inclusão social e desenvolvimento pessoal 

através da música no projeto Passaporte.E6G! 

#GESTO SOLIDÁRIO 

Os incêndios, que devastaram muitos milhares de hectares na região centro do país com as 

consequências que são conhecidas em perdas de vidas humanas, animais, bens, equipamentos 

e muito mais, criaram uma onda de solidariedade nacional bem expressiva e sentida onde a 

Raízes não ficou indiferente. 

A direção da Raízes foi recebida no Palácio de Fronteira pelo Sr. Marquês, Dom José de 

Mascarenhas, e para além da simpatia e cordialidade que nos dispensou, o Sr. Marquês 

disponibilizou-se para apoiar as dificuldades enunciadas. E, sem mais, no dia seguinte, chegou a 
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Oliveira do Hospital uma viatura (podem ver nas imagens) da Herdade da Torre, com rolos de feno 

destinados à alimentação dos rebanhos locais. 
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CONTAS 2017 - ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Tal como enunciado no orçamento, 2017 seria um ano de inversão da tendência de resultados 

negativos registados nos anos anteriores. 

Os resultados de 2017 refletem o efeito das opções previstas e evidenciam já resultados positivos. 

Ao nível dos projetos de intervenção, em 2017 o esforço foi superior a 7 mil euros. 

Por outro lado, os projetos de sustentabilidade apresentam um resultado positivo, resultado da 

contenção de custos e do incremento nos resultados dos espaços para crescer (EPC). As perdas 

com o centro de apoio ao estudo durante o primeiro semestre do ano levaram à sua não reabertura 

no início do ano letivo, em setembro. 

A atividade associativa gerou resultados positivos no valor superior a 5 mil euros devido, 

essencialmente, ao volume de donativos que se elevaram a mais de 26 mil euros. 

 

Formação do resultado
Unid.: € 2017 2016 var.

Rendimentos

Gerais 30 758 31 164

Espaços para Crescer 26 663 17 917

Centro de apoio ao estudo 2 157 19 192

Livraria 708

Formação

Sustentabilidade 60 286 68 273 -12%

Projetos em curso

LMJ 63 028 54 719

Passaporte 63 732 54 368

Roots Big Band 4 250

Projetos 126 760 113 337 12%

Total rendimentos (1) 187 046 181 610 3%

Gastos

Pessoal -84 889 -89 844 -6%

FSE -94 019 -99 280 -5%

Outras perdas -2 895 -136

Mercadorias

Gastos exploração (2) -181 803 -189 260 -4%

Margem bruta de exploração (1) - (2) 5 243 -7 650

Gastos Financeiros 0 -308

Correções de anos anteriores -2 252 -7 660

Imputação de subsídio ao investimento 3 045 2 943

Depreciações -3 593 -3 616

Resulta líquido 2 443 -16 291
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Estes factos traduzem-se nas seguintes evidências: 

• Aumento dos rendimentos de exploração em 3% 

• Redução dos gastos de exploração em 4% 

• O efeito conjugado destas variações contribuíram para que a margem bruta de exploração 

apresente uma inversão face a 2016, passando de um valor negativo para um valor positivo 

de 5.243€ 

• O resultado líquido de 2017 é positivo devido à margem de exploração positiva 

A análise dos resultados pode ainda ser detalhada por projeto: 

 

 

O quadro por projeto justifica algumas observações: 

• Os projetos de sustentabilidade contribuíram já com um resultado positivo em 2017 com 

consequência da restruturação realizada nestes projetos. 

• Os espaços para crescer (EPC) apresentam um resultado positivo em 2017 resultado do 

incremento de rendimentos e da redução dos custos diretos associados. 

Demonstração Previsional dos Resultados 2017 por centros de custo
Unidade:

EPC CAE Livraria Escolhas
Encargos c/ 

Projetos

Ganhos

Vendas de serviços 25 953 0 23 088 2 157 708

Subsídios e Donativos 154 192 26 075 1 357 126 760

Quotas 4 530 4 530

Imputação de Subs. ao investimº 5 175 2 130 3 045

Correções de anos anteriores 430 303 88 39

Outros 153 153

Total Ganhos 190 433 33 191 24 533 2 157 708 126 760 3 084

Perdas

Pessoal 84 889 11 716 72 73 101

FSE 94 019 14 201 15 680 5 740 53 655 4 743

Outras perdas 2 896 69 8 708 4 2 107

Correções de anos anteriores 2 593 1 535 714 36 308

Depreciações 3 593 548 3 045

Total Perdas 187 990 28 069 15 760 6 454 744 126 760 10 203

Resultado 2 443 5 122 8 773 -4 297 -36 0 -7 119

5 122

TOTAL Geral

Sustentabilidade Projetos

4 440 -7 119
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• A atividade geral associativa apresenta um resultado positivo em linha com os anos 

anteriores. 

• A reestruturação que decorreu até final de 2017 permitiu inverter a tendência de resultados 

negativos dos anos anteriores. 

• O volume de donativos de aplicação geral (26.075€) teve um impacto fundamental nos 

resultados globais. 

• Ao nível dos projetos, temos a destacar os encargos suportados pela Raízes (sem 

financiamento) que se elevam a 7.119€; 

Do ponto de vista financeiro há a destacar: 

• Um aumento do ativo (7%) e do passivo (19%) 

• Uma redução acentuada das dívidas a fornecedores (-37%) 

• Estas variações devem-se essencialmente ao valor do projetos Bolsas Renato Sanches 

cujo valor do apoio já foi recebido realizando-se a sua atribuição ao longo de 2018. 

• Os recebimentos no final do ano permitem apresentar uma situação financeira muito mais 

desafogada do que a vivida durante o ano. 

• Não existem dívidas bancárias no final de 2017, no entanto, os atrasos nos pagamentos 

do Programa Escolhas e dos projetos encerrados obrigaram a uma gestão de tesouraria 

bastante apertada durante grande parte do ano. 
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Conclusões: 

O ano de 2017 evidencia já os resultados das medidas de reestruturação desenvolvidas durante 

o mesmo com o objetivo reverter o ciclo de resultados negativos. 

Os resultados positivos devem-se ao volume de donativos recebidos, no entanto, em 2018 espera-

se que as medidas de reestruturação tenham um impacto pleno ao longo de todo o ano. 

A situação financeira no final do ano beneficia de recebimentos substanciais em dezembro, no 

entanto, ao longo do ano os atrasos nos recebimentos provocaram situações de eminente rutura 

de tesouraria.  

Balanço em 31 de dezembro
€ 2017 2016 Var.%

Ativo
Ativo não corente 10 773 14 103 -24%

Ativos fixos tangíveis 9 851 13 444 -27%

Ativos Intangíveis

Investimentos financeiros 922 659

Ativo Corrente 82 393 73 132 13%

Inventários 561 1 526

Clientes 572 1 274 -55%

Adiantamentos a fornecedores
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/
Associados/Membros 101 897 -89%

Outras contas a receber 33 327 30 724 8%

Caixa e depósitos bancários 47 832 38 711 24%

Total do Ativo 93 166 87 235 7%

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais

Fundos 19 041 19 041

Resultados transitados 148 16 439

Outras variações de fundos patrimoniais 31 166 34 212

Resultado líquido do exercício 2 443 -16 291

Total do Fundo de Capital 52 798 53 401 -1%

Passivo

Passivo não corrente 0 0

Passivo corrente 40 368 33 834 19%

Fornecedores 4 804 7 638 -37%

Adiantamento de clientes

Estado e Outros Entes Públicos 4 721 4 029 17%

Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores
/Associados/Membros

Financiamentos obtidos 17 014 17 015

Diferimentos 13 119 4 553 188%

Outras contas a pagar 710 599

Total do Passivo 40 368 33 834 19%

Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo 93 166 87 235 7%
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ANEXOS 

I. Balanço a 31 de dezembro de 2016 e de 2017 

II. Demonstração de Resultados de 2016 e 2017 

III. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raizes-Associação de apoio à criança e ao jovem
  Contribuinte: 507057406

  Moeda: EUR

BALANÇO em 31 de Dezembro de 2017

Rubricas Notas 2017 2016

A C T I V O 

 Activo não corrente

     Activos fixos tangíveis 5 9.850,34 13.444,10

     Activos Intangíveis 6 0,00 0,00

     Investimentos financeiros  922,23 659,13

Subtotal 10.772,57 14.103,23

 Activo corrente

     Inventários 7 561,00 1.525,93

     Clientes  572,70 1.273,38

     Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 101,00 896,65

      Outras contas a receber 13 33.327,15 30.723,97

     Caixa e depósitos bancários  47.831,86 38.711,34

Subtotal 82.393,71 73.131,27

Total do activo 93.166,28 87.234,50

F U N D O S  P A T R I M O N I A I S  E  P A S S I V O

 Fundos Patrimoniais

    Fundos 11 19.040,67 19.040,67

    Resultados transitados 11 148,24 16.438,85

    Outras variações de fundos patrimoniais 11 31.166,38 34.211,78

Subtotal 50.355,29 69.691,30

    Resultado líquido do exercício 11 2.442,62 -16.290,61

Total do capital próprio 52.797,91 53.400,69

Passivo

  Passivo não corrente   

Subtotal 0,00 0,00

  Passivo corrente  

    Fornecedores  4.803,82 7.637,61

    Estado e outros entes publicos 10 4.720,80 4.029,12

    Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 0,00

    Financiamentos obtidos 12 17.014,64 17.014,64

     Diferimentos 12 13.118,96 4.552,69

    Outras contas a pagar 12 710,15 599,75

Subtotal 40.368,37 33.833,81

Total do Passivo 40.368,37 33.833,81

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 93.166,28 87.234,50

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direção ____________________________

O Contabilista Certificado ____________________________



Raízes - Associação de apoio à criança e ao jovem
Contribuinte: 507057406

Moeda: EUR

Demonstração de resultados por naturezas em 31 de Dezembro 2017
(ESNL)

Rendimentos e Gastos Notas 2017 2016

  Vendas e serviços prestados 8 5.237,55 5.220,00

  Subsídios, doações e legados à exploração 9 154.190,19 136.264,92

  Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7 -707,55 -2.234,44

  Fornecimentos e serviços externos 15 -94.019,45 -99.281,14

  Gastos com o pessoal 14 -84.888,81 -89.841,88

  Outros rendimentos e ganhos  31.004,31 43.538,74

  Outros gastos e perdas  -4.779,78 -6.036,10

 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 6.036,46 -12.369,90

  Gastos / reversões de depreciação e de amortização 5 e 6 -3.593,76 -3.615,51

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  2.442,70 -15.985,41

 

  Juros e rendimentos similares obtidos  0,00 0,00

  Juros e gastos similares suportados  -0,08 -305,20

Resultado antes de impostos  2.442,62 -16.290,61

 

  Impostos sobre o rendimento do período  0,00 0,00

Resultado líquido do período 11 2.442,62 -16.290,61

A Direção ____________________________

O Contabilista Certificado ____________________________



 

 

RAÍZES – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM 

 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(valores expressos em euros) 

1. Identificação da entidade 

A Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, criada em Julho de 2004, com sede na Rua Leopoldo de Almeida, nº 9 A/B, em Lisboa, 

vocacionada para a luta contra a pobreza e a exclusão social, em particular de crianças e jovens sem 

suporte familiar e/ou institucional adequado. 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

 

2.1. As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL) previstas 

pela Normalização Contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) . 

2.2. A Associação segue o princípio da especialização dos exercícios relativamente à generalidade das 

rubricas das demonstrações financeiras à exceção do diferimento de gastos - remunerações a liquidar, 

onde este princípio é derrogado com o objetivo de facilitar a prestação de contas a algumas entidades 

financiadoras da Associação. 

2.3. O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável, em todos os aspetos 

significativos com o do ano anterior.  

3. Principais políticas contabilísticas  

 

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demonstrações 

financeiras anexas são as seguintes: 

3.1 – Bases de apresentação 

3.1.1. – Pressuposto da continuidade 

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas 

expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da Entidade prosseguir com a sua atividade. Da 

avaliação resultou que a Entidade tem condições de prosseguir as suas atividades presumindo-se a sua 

continuidade.  
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3.1.2. – Pressuposto do acréscimo 

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os 

critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento 

do pagamento ou do recebimento. 

3.1.3.- Consistência de apresentação 

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período 

para o outro.  

3.1.4. – Materialidade e agregação 

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas 

circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são 

materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões tomadas por 

parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras.  

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de movimentos que são 

agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e 

classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face 

do balanço, na demonstração dos resultados, e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo. 

3.1.5. – Compensação 

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido 

ou permitido pela NCRF-ESNL.  

3.1.6. – Informação comparativa 

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas 

demonstrações financeiras.  

3.2.– Políticas de reconhecimento e mensuração 

3.2.1.– Ativos Fixos Tangíveis 

 

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de 

compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na 

localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.  

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e 

eventuais perdas por imparidade acumuladas. 
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As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser 

utilizado, de acordo com o método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado 

para cada grupo de bens.  

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a 

diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do 

ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em quota anual durante as vidas úteis estimadas: 

   Equipamento básico - entre 3 e 8 anos 

Equipamento de transporte - 4  anos 

Equipamento administrativo - entre 5 e 8 anos 

Outros ativos fixos tangíveis - entre 3 e 8 anos 

3.2.2. – Ativos Intangíveis 

Os ativos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade 

acumuladas, sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como gastos no período em 

que são incorridos. 

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a sua vida útil 

estimada.  

As respetivas amortizações foram calculadas de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas: 

Outros ativos intangíveis - 3  anos 

3.2.3. – Imposto sobre o rendimento 

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do período. O lucro tributável difere do 

resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis 

ou tributáveis em outros períodos, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou 

tributáveis.  

3.2.4. – Instrumentos financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das 

correspondentes disposições contratuais. 

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo. 
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A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de 

caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos 

financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos. 

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja 

liquidada, cancelada ou expire. 

3.2.5. – Reconhecimento do rédito 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços 

decorrentes da atividade normal da Entidade.  

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável e que a 

Entidade obtenha benefícios económicos futuros. 

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando 

incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método do 

lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de 

serviços. 

3.2.6. – Subsídios 

Os subsídios associados à aquisição de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos 

patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às 

amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos 

com os quais se relacionam.  

Outros subsídios são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática 

durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem.  

Subsídios que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm gastos futuros 

associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis. 

 

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

Não se verificaram quaisquer alterações nas políticas contabilísticas, nas estimativas contabilísticas nem 

se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores. 

5. Ativos fixos tangíveis 

5.1. Divulgações gerais 

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração 

subsequente baseou-se no modelo do custo. 
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As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes utilizando-se 

para o efeito as taxas definidas no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro, que se 

consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. O processo de depreciação 

inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.  

Até ao exercício de 2009, as taxas anuais utilizadas foram as constantes no Decreto Regulamentar 2/90 

de 12 de Janeiro. Nos exercícios de 2010 e 2011, as taxas praticadas foram as constantes no Decreto-Lei 

n.º 78/89 de 3 de Março (PCIPSS). 

5.2. Movimentos nos ativos fixos tangíveis 

Durante o período findo em 31/12/2017, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos 

tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:  

Saldo Trans- Saldo
inicial Aumentos Abates ferências final

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Equipamento básico 46 375 - - - 46 375 
Equipamento de transporte 25 909 - - - 25 909 
Ferramentas e utensílios 2 419 - - - 2 419 
Equipamento administrativo 73 575 - - - 73 575 

TOTAL 148 278 - - - 148 278 

Saldo Regula- Trans- Saldo
DEPRECIAÇÕES inicial Reforço rizações ferências final

Activos tangíveis
Equipamento básico 41 337 1 466 - - 42 803
Equipamento de transporte 25 909 - - - 25 909
Ferramentas e utensílios 1 603 - - 1 603
Equipamento administrativo 65 985 2 128 - - 68 113

TOTAL 134 834 3 594 - - 138 428  

6. Ativos intangíveis 

6.1. Divulgações gerais 

Os ativos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade 

acumuladas. As amortizações de ativos intangíveis são calculadas segundo o método das quotas 

constantes utilizando-se para o efeito as taxas definidas no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de 

Setembro que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. 
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6.2. Movimentos nos ativos intangíveis 

Durante o período findo em 31/12/2017 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos 

intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi o seguinte: 

Saldo Trans- Saldo
ACTIVOS INTANGÍVEIS inicial Aumentos Abates ferências final

Outros activos intangíveis 1 075 - - - 1 075 

Saldo Regula- Trans- Saldo
AMORTIZAÇÕES inicial Reforço rizações ferências final

Outros activos intangíveis 1 075 -   - - 1 075

TOTAL 1 075 -   - - 1 075  

 

7. Mercadorias  

 

A movimentação nesta rubrica resulta essencialmente da contabilização de notas de crédito emitidas por 

fornecedores da Livraria (sem atividade durante o ano) e algumas vendas residuais, relativas a livros no 

regime de consignação, cuja demonstração do custo das mercadorias vendidas se apresenta: 

Movimentos Mercadorias
Existências iniciais 1 526
Compras -257
Autoconsumos
Regularização de 
existências
Existências finais 561

Custos do exercício 708
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8. Rédito 

 

O rédito reconhecido no exercício findo a 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 apresenta a seguinte 

decomposição: 

    2017     2016 
            

Vendas   708      0  
Prestação de serviços 4.530      5.220  

 

 

9. Subsídios e outros apoios  

 

Os subsídios associados à aquisição de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos 

patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às 

depreciações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos 

com os quais se relacionam.  

Outros subsídios são reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos 

necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem.  

Os principais subsídios à exploração obtidos durante o ano de 2017 pela Associação foram concedidos 

pelo Programa Escolhas. 

A Associação recebeu também alguns donativos, incluindo o que respeita à consignação de 0,5 % do IRS 

liquidado. 

10. Estado e Outros Entes Públicos 

 

Em 31 de Dezembro de 2017, os saldos com estas entidades eram como se segue: 

    

Saldos 
devedores   Saldos credores 

    2017     2017 
            

Imposto sobre o rendimento pessoas singulares -     883  
Segurança Social -     2 806  
IVA   -     986  
IRC    -     - 
FCT/FGCT -     46  

    0      4 721  
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11. Movimentos nos Fundos Patrimoniais 

Saldo Aumentos/ Saldo
inicial Diminuições final

Fundos 19 041 - 19 041 
Resultados transitados 16 439 (16 291) 148 
Outras variações de fundos patrimoniais 34 213 (3 045) 31 167 
Resultado líquido do exercício

2016 (16 291) -
2017 - 2 443 2 443 

53 402 (16 893) 52 798  

12. Financiamentos obtidos, Diferimentos e Outras contas a pagar 

 

A rubrica “outras contas a pagar” inclui credores diversos e a rubrica “financiamentos obtidos” 

valores a devolver a financiadores da Associação. 

A rubrica de “diferimentos” inclui o valor recebido relativo a atribuição das Bolsas de Estudo “Renato 

Sanches” cujo rendimento será reconhecido durante o ano de 2018. 

13. Outras contas a receber 

 

Esta rubrica inclui devedores diversos e valores a receber quer de financiadores quer de parceiros da 

Associação. 

 

14. Gastos com Pessoal 

Os gastos com o pessoal, em 31 de dezembro de 2017 e 2016 apresentam a seguinte composição:  

2017 2016

Remunerações 68 999 73 973 
Outros gastos com pessoal 1 558 644 

70 557 74 617 

Encargos sociais
    Segurança social 14 332 15 225 

14 332 15 225 

Total 84 889 89 842  
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15. Fornecimentos e serviços externos 

Os fornecimentos e serviços externos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 apresentam a seguinte 

composição:

2017 2016

Trabalhos especializados 7.456 9.961
Vigilância e segurança 2.028 0
Honorários 48.633 58.275
Conservação e reparação 37 1.324
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 7 14
Material de escritório 998 1.204
Materiais para as actividades 1.525 1.044
Materiais diversos 3.205 1.855
Electricidade 5.546 4.737
Combustíveis 828 1.001
Água 1.357 1.182
Deslocações, estadas e transportes 3.180 714
Rendas e alugueres 10.314 10.395
Comunicação 540 540
Seguros 141 1.424
Limpeza, higiene e conforto 712 955

7.514 4.658

Total 94.019 99.281

 

 

16. Benefícios dos empregados 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2017 foi de 5 pessoas (8 em 31/12/2016). 

O número de membros dos órgãos diretivos em 2017 foram 5, não tendo sido obtida qualquer 

remuneração pelos cargos exercidos. 

 

- : - : - : - : - : - : - : - : - 


