Relatório de atividades
e contas 2019
0

RAÍZES - AACJ
Relatório de Atividades e Contas 2019

UM ANO A INICIAR EM GRANDE... ............................................................................................................... 2
1. A INTERVENÇÃO E OS PROJETOS ......................................................................................................... 4
1.1. A “Mira Jovem-Eco Embaixadores.E7G!” ............................................................................................. 4
1.2. O “Passaporte de Sabores.E7G!” ......................................................................................................... 7
1.3. O “Alto Impacto - Galeria de Arte, E7G!” ............................................................................................ 12
1.4. “Entr’iguais.e7g” .................................................................................................................................. 14
1.5. “Musica Entre Nós” ............................................................................................................................. 16
1.6. “Mira Saudável” ................................................................................................................................... 17
2. A SUSTENTABILIDADE DE UMA PEQUENA ASSOCIAÇÃO ................................................................. 18
3. CANDIDATURAS APRESENTADAS ........................................................................................................ 19
4. ESTRUTURA E RECURSOS .................................................................................................................... 20
4.1. Organização Interna ........................................................................................................................... 20
4.2. Recursos Humanos ............................................................................................................................ 21
4.2.1. Colaboradores contratados .......................................................................................................... 21
4.2.2. Estagiários e Voluntários ............................................................................................................. 22
4.3. Instalações ............................................................................................................................................. 23
5. COMUNICAÇÃO ....................................................................................................................................... 24
6. OS PARCEIROS E AS PARCERIAS ........................................................................................................ 25

RELATÓRIO DE CONTAS 2019
7. ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS .................................................................................. 26
ANEXOS ........................................................................................................................................................ 32
I.

Balanço a 31 de dezembro de 2018 e de 2019 ................................................................................ 32

II.

Demonstração de Resultados de 2018 e 2019 ................................................................................. 32

III.

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados ....................................................................... 32

1

RAÍZES - AACJ
Relatório de Atividades e Contas 2019

UM ANO A INICIAR EM GRANDE...
O início de 2019 foi marcado por dois acontecimentos de crucial importância para a atividade da
Raízes-AACJ…
…o primeiro, refere-se à aprovação de 4 projetos pelo Programa Escolhas em outros tantos
territórios, nomeadamente na freguesia de Santa Clara, em Lisboa (2 projetos), na freguesia do
Parque das Nações, igualmente em Lisboa e na freguesia da Encosta do Sol, no concelho da
Amadora; esta decisão permitiu dar continuidade ao trabalho desenvolvido há mais de uma
década nestes territórios e aprofundar metodologias aplicadas à intervenção junto das crianças e
dos jovens com que cada projeto trabalha; a única exceção foi o projeto na freguesia do Parque
das Nações do qual falaremos em detalhe mais adiante
…o segundo, foi a eleição de novos corpos sociais, rejuvenescidos, que permitiram dar à
associação uma dinâmica diferente e envolver mais associados nas iniciativas e na nova imagem
que se pretende para a Raízes-AACJ.

Neste ano, foi ainda aprovado um projeto no âmbito do programa BIP-ZIP promovido pela Câmara
Municipal de Lisboa, “Música entre Nós”, que procurou reviver e recriar os sucessos conseguidos
pela “Roots Big Band” em anos atrás, proporcionando aos alunos do Agrupamento de Escolas
Pintor Almada Negreiros oportunidade de, através da música, se integrarem no contexto escolar
com maior sucesso e empenho.

No âmbito dos processos de alteração de comportamentos e hábitos, uma empresa privada, a
Auchan, apoiou meritoriamente um projeto no Casal da Mira, denominado “Mira Saudável”, que
procurou que os mais jovens fossem sensibilizados para a questão da alimentação saudável,
através da divulgação de informação e da promoção de práticas adequadas.

Neste balanço de 2019, temos de acentuar a nossa gratidão aos parceiros que desde sempre nos
têm apoiado sem reservas, fazendo da responsabilidade social uma obrigação em ordem a
reequilibrar a sociedade dos seus desajustamentos e criando um conjunto de oportunidades para
quem não as teve e não as têm, mesmo quando caminhamos já dentro do século XXI.
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Neste particular, referimos alguns dos nossos parceiros, a Auchan, a Galp, a Congregação de Nª
Sr.ª da Caridade do Bom Pastor, a Associação Checkin, a Associação Brigada do Mar, as Juntas
de Freguesia de Santa Clara e da Encosta do Sol, a CM Lisboa, os Agrupamentos de Escolas
Pintor Almada Negreiros, Lindley Cintra e José Cardoso Pires, e muitos outros, que seria fastidioso
estar a referenciar.

Duas palavras finais, uma para os nossos colaboradores, coordenadores, técnicos, monitores,
dinamizadores, estagiários e voluntários que, integrando as equipas da Raízes, têm transmitido
uma forma de estar e de fazer que os classifica em elevados padrões de qualidade, empenho,
disponibilidade e humanismo. São indiscutivelmente uma referência para os jovens com quem
quotidianamente trabalham.

A outra vai inteiramente para os nossos associados, nomeadamente os que durante estes 16 anos
se têm mantido fiéis ao projeto da nossa associação baseado em valores da solidariedade cristã,
da responsabilidade cívica e da filantropia. Embora o número de associados tenha decrescido nos
últimos anos, os resilientes são uma fonte inspiração e estímulo para que se mantenha bem viva
a chama que, em 2004, nos levou a levantar este projeto que é hoje uma referência consolidada
para muitas centenas de jovens.

Os jovens dos territórios abrangidos por estas candidaturas podem acreditar que as equipas
técnicas da Raízes e todos os apoios que conseguirmos mobilizar, trabalharão inteiramente para
lhes dar as oportunidades que lhes têm faltado em tempo e modo certo. No fundo são eles a razão
da existência desta associação.

O nosso Bem-Haja a todos!

A DIREÇÃO
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1. A INTERVENÇÃO E OS PROJETOS
Novas metodologias, para velhos problemas
A complexidade que a intervenção carece em contextos sociais e territoriais de risco, impele-nos
para a realização de diagnósticos o mais precisos e profundos possíveis, mas que acabam que
estar limitados à pouca informação oficial disponível e à ausência de outros meios de recolha de
elementos estatísticos pertinentes. É assim recorrente que os problemas que persistem nos
territórios intervencionados acabam por ser identificados muito similarmente de ano para ano e as
soluções apontadas continuam a repetir-se, pese embora a criatividade e a inovação que as
equipas técnicas sempre procuram dar às iniciativas que promovem junto do seu público-alvo.
Falar de absentismo e abandono escolar, falta de competências pessoais e sociais, negligência
parental e outros tornou-se um “cliché” que pode dizer muito ou não dizer nada. Para sermos
consistentes temos de ser suficientemente analiticamente profundos para conseguirmos
especificar os parâmetros que estamos a abordar.
A Raízes-AACJ tem procurado dentro deste quadro de referência introduzir metodologias diversas
designadamente incentivando os seus técnicos a definirem formas de intervenção inovadoras que
permitam alcançar os objetivos traçados e que rentabilizem os recursos e os meios que cada
intervenção dispõe.
Se é verdade que nos últimos anos temos conseguido envolver cada vez mais crianças, jovens
adolescentes e jovens adultos nos nossos projetos, essencialmente devido à muita experiência
acumulada, não é menos verdade que os casos mais complexos carecem de uma atenção e uma
concentração de esforços, só possível com um reforço de meios que até agora não tem sido
possível.
1.1. A “Mira Jovem-Eco Embaixadores.E7G!”
O projeto ‘Mira Jovem | Eco Embaixadores – E7G’ intervém junto da população do bairro do Casal
da Mira, na freguesia da Encosta do Sol, no concelho da Amadora, há mais de 15 anos. O projeto
continua a ser a única resposta às necessidades das crianças e jovens, dos 8 aos 25 anos, com
atividades estruturadas na comunidade. Nas gerações passadas (5ª e 6ª geração), o desporto foi
o principal meio para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais, emocionais e morais.
Com o início da 7ª geração houve uma mudança da metodologia e da temática. O ‘Mira Jovem |
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Eco Embaixadores – E7G’ baseia a sua intervenção na educação ambiental e na ecologia, através
de uma metodologia de educação de pares, em contexto de sede do projeto e em contexto escolar.
Graças à parceria formal com o Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires foi-nos possível a
realização de atividades promotoras de competências pessoais, sociais, emocionais, morais e
ambientais junto das turmas de 1º, 2º e 3º ciclo do agrupamento. Relativamente ao 1º ciclo, foram
realizadas sessões de atividades desportivas nas escolas EB 1/JI José Garcês e EB 1/JI Brito Pais
com as turmas do 3º e 4º ano, com vista ao desenvolvimento de competências como o respeito
pelo outro, a cooperação e o cumprimento de regras.
As sessões da atividade ‘Tu És!’, realizadas com o 2º ciclo, visaram o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais, consoante o diagnóstico realizado junto da equipa
multidisciplinar de apoio à comunidade escolar. No que diz respeito ao 3º ciclo, foram realizadas
sessões da atividade ‘EscolaVerde’, com o objetivo de desenvolver competências ambientais junto
de uma turma de 7º ano. De todas as sessões realizadas, destacamos o manifesto, entregue à
direção do agrupamento, com um conjunto de soluções para o desperdício de recursos (luz, água,
papel, etc.) que existe no agrupamento e que foram identificados pela turma.
Ao longo do ano de 2019, o ‘Mira Jovem | Eco Embaixadores – E7G’ participou na atividade
EntrEscolhas, uma iniciativa da Câmara Municipal da
Amadora, que juntou todos os projetos financiados
pelo Programa Escolhas no concelho da Amadora. O
objetivo

desta

atividade

era

a

partilha

de

conhecimentos entre os projetos, com a realização de
atividades baseadas nas suas temáticas. De destacar
o workshop ‘Mira Recicla’, onde, numa atividade
desenvolvida na sede do projeto ‘Mira Jovem | Eco
Embaixadores - E7G’, foram construídos instrumentos
musicais com materiais recicláveis.
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Um dos momentos mais marcantes do ano 2019 foi a
ação de limpeza de praia, promovida pela Associação
Brigada do Mar, parceira formal do projeto, na praia da
Amora. Esta ação foi realizada por um grupo de Eco
Embaixadores que tiveram a oportunidade de observar
na primeira pessoa as consequências da poluição nas
praias nacionais, um espelho do resto do mundo, o que
permitiu

o

desenvolvimento

de

uma

consciência

ecológica.

No ano de 2019, foram desenvolvidas 1.249 sessões,
tendo a equipa trabalhado com um universo de 441
participantes distribuídos da seguinte forma:
•

368 Crianças / Jovens

•

41 Familiares

•

32 outros (técnicos, professores e auxiliares).

Importa referir que 61 destes participantes (13,83%) eram participantes diretos e 380 (86,17%)
eram indiretos.
As atividades com maior impacto foram:
•

‘EntrEscolhas’, o intercâmbio dos
projetos Escolhas do concelho da
Amadora, momento importante para
partilha de experiências entre os
jovens dos projetos financiados pelo
Programa Escolhas, com a realização
de uma visita cultural ao Parque dos
Monges, em Alcobaça;

•

A

iniciativa

‘Sorrisos

do

Meu

Bairro’, uma exposição itinerante pelos bairros dos projetos financiados pelo Programa
Escolhas no concelho da Amadora. As fotografias presentes nesta exposição fizeram parte
6

RAÍZES - AACJ
Relatório de Atividades e Contas 2019

do concurso fotográfico, onde os jovens de cada projeto captavam o seu ponto de vista do
bairro, desenvolvendo competências digitais através de um workshop com um fotografo
profissional;

•

Acantonamento ‘Natal em Castelo Novo’, no Centro de Atividades Escolhas, no Fundão,
onde, em conjunto com mais 2
projetos

promovidos

Raízes-AACJ

e

pela

financiados

pelo Programa Escolhas, foi
desenvolvida

a

cooperação

entre os jovens, e foi fomentado
o

reconhecimento

da

diversidade

sociocultural

no

contexto

geográfico

da

atividade.

1.2. O “Passaporte de Sabores.E7G!”
O projeto “Passaporte de Sabores-E7G”
beneficiou da continuidade da nova
geração

do

Programa

Escolhas

retomando a sua intervenção a 1 de
Março de 2019. O projeto manteve a sua
intervenção
atividades

na

Ameixoeira

decorrentes

da

com

geração

anterior e implementando novas nos
diversos contextos de intervenção. O
“Passaporte de Sabores-E7G” centrou a
sua intervenção tanto em contexto escolar como na sede do projeto, situada na zona 3 da
Ameixoeira.
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Em contexto escolar, através da parceria com o
Agrupamento Escolas Prof. Lindley Cintra, procurou-se
intervir no sentido da valorização da escola e dos
percursos escolares. Ao nível do 1º Ciclo, deu-se
continuidade à atividade “Recreios Divertidos” na Escola
Eurico Gonçalves, dirigida às turmas do 1º ao 4º ano.
Através de atividades estruturadas em “pátio” procurouse facilitar a aquisição de comportamentos estruturados
e facilitadores de aquisição de competências em sala;
manteve-se, também, o acompanhamento semanal
dirigido às turmas de 4º ano, com a dinamização de
sessões de desenvolvimento de competências, em sala
de

aula,

com

vista

à

melhoria

de

atitudes

e

comportamentos em sala e entre o grupo de pares, bem
como o apoio e preparação para a transição de ciclo;
iniciou-se, no ano letivo 2019/2020, o acompanhamento semanal, em sala de aula, das turmas de
1º ano como resposta à necessidade reportada pelo nosso parceiro no sentido de promover
competências básicas pessoais e sociais num grupo que se revelava imaturo e com dificuldades
no saber ser e estar.
Na EB 2/3 Prof. Lindley Cintra e Secundária do Lumiar,
manteve-se

o

acompanhamento

e

supervisão

de

destinatários do projeto e articulação com docentes numa
ação preventiva sobre comportamentos de risco, através da
atividade “Coaching Escolar”.
Esta atividade, em muito, serviu de estratégia para
estreitamento da relação com encarregados de educação no
sentido de responsabilização dos mesmos no percurso
escolar dos seus educandos; em Junho de 2019 terminou o
acompanhamento da turma de currículo alternativo (9ºano)
apoiando, parte dos alunos, encaminhando-os e integrandoos em respostas alternativas e profissionais com vista à
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continuidade dos seus percursos escolares; a Rádio Escolar e a Horta mantiveram-se como
atividades promotoras da participação cívica, que congregam as relações de sociabilidade.
Nas atividades projetadas para o espaço do Projeto, no bairro, houve prossecução do nosso
trabalho mantendo a dinâmica de funcionamento com possibilidade de inovação pela premissa de
intervenção da inclusão pela gastronomia. O apoio escolar manteve o seu cariz prioritário,
concretizado pela atividade, “Saberes Vaporizados”, na qual se continuou a beneficiar da
colaboração da AHEAD, parceiro de consórcio, que recruta voluntários universitários afetando-os
no apoio ao estudo e na concretização de mentores.

A

realização

de

atividades

lúdico-pedagógicas

de

desenvolvimento de competências também se manteve,
através das “Competências Light” e “Performances”, bem
como as atividades informáticas com vista à melhoria de
competências
gastronómicos

nesta

área

específica.

concretizados,

Os

“Encontros

momentos
Gourmet”,

“PassaPrato” e “ShowCooking”, confirmaram ser uma
estratégia válida e influente na promoção da vivência entre
culturas, igualdade e prevenção de comportamentos de
violência.

Nestes

10

meses

de

projeto

destacaram-se as atividades “CheckIn” e “Sabura”. A primeira decorreu no
Centro de Atividades Escolhas, no
Fundão,

durante

5

dias,

num

intercâmbio com jovens de outros 2
projetos Escolhas, e possibilitou a
aquisição de conhecimentos e troca de
experiências com outras comunidades
e

realidades,

promovendo

a

participação e cidadania.
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Com destaque, concretizou-se a participação e envolvimento dos jovens na atividade “Sabura”,
que teve um grande impacto no ser, saber e estar dos participantes. Esta foi a atividade que
desafiou as capacidades dos participantes pela diversidade dos momentos, pelas necessidades
de interação com públicos diferentes e assunção de comportamentos pró-sociais.
No ano de 2019 foram desenvolvidas 1.231 sessões e a equipa trabalhou com um universo de
372 participantes distribuídos da seguinte forma:
• 326 Crianças / Jovens
• 24 Familiares
• 22 Outros (técnicos, professores e auxiliares)
As iniciativas e atividades com maior impacto neste ano foram:
✓ Workshop de Rádio conjuntamente com a Fundação Gonçalo da Silveira e o Fumaça;
✓ ShowCooking com a Tia Cadija na confeção de Sigá (prato típico da Guiné Bissau);
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✓ As duas edições do nosso Sabura, atividade prática de restaurante que resultou dos
Encontros Gourmet by Chef Chakall, um realizado com o Chef António Mauritti e outro com
o Chef George D’Almeida;
✓

✓

✓ Workshop de Pizza no “Refeitório do Sr. Abel” by Chakall onde se colocou as mãos na
massa e se aprendeu os ensinamentos do Pizzaiolo Roberto Mezzapelle;

✓ Acantonamento de Natal no Centro de Atividades Escolhas, no Fundão, onde durante 5
dias promoveu-se competências pessoais, sociais e espírito de grupo em 27 crianças e
jovens oriundos dos 3 projetos da Raízes.
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1.3. O “Alto Impacto - Galeria de Arte, E7G!”
O “Alto Impacto-Galeria de Arte.e7g” deu continuidade ao projeto "Claquete", 5ª e 6ª Geração do
Programa Escolhas, que teve o propósito de promover competências digitais e a produção de
conteúdos
geração,

audiovisuais.
o

projeto

“Alto

Nesta

7ª

Impacto”

ambicionou criar oportunidades para a
criação de produtos e peças das
designadas “artes plásticas”: desenho,
pintura, fotografia e multimédia. Este
projeto intervém no bairro da Quinta
Grande, freguesia de Santa Clara,
concelho de Lisboa. O projeto constitui
a

única

resposta

estruturadas

na

com

atividades

comunidade

às

necessidades das crianças e jovens
desta faixa etária, entre os 10 e os 25 anos.

A parceira formal com a escola E.B. 2/3 Pintor Almada
Negreiros permitiu a realização, em contexto escolar, de cinco
atividades promotoras de competências emocionais, sociais e
empreendedoras destinadas a alunos do 2º e 3º ciclo.
Destaque para as sessões realizadas no espaço cedido pela
escola, “o Espaço do Futuro”, e das sessões desenvolvidas em
contexto de sala de aula, na experimentação de novas
técnicas de desenho e pintura, no conhecimento de si e do
outro e no planeamento de iniciativas benéficas para toda a
comunidade escolar.

Ao nível do apoio escolar foram desenvolvidas estratégias de incentivo dos jovens para hábitos e
práticas de estudo que potenciassem um melhor desempenho escolar nas atividades “Apoio ao
Estudo” e “TIC Escola”. Uma das atividades que se revelou de grande interesse para os jovens é
o “Quiz Escolar”, implementada semanalmente em sessões de apoio ao estudo. Esta atividade foi
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realizada em grupo, com máximo de 4 elementos por equipa e, para além de servir como uma
forma de diagnóstico das dificuldades académicas, permitiu a partilha de conhecimentos e o
desenvolvimento de relações interpessoais.

O

desenvolvimento

de

competências

empreendedoras foi possível através da criação de
peças de arte e da organização da galeria. No total
foram criadas 43 peças de arte. Tendo em conta as
dificuldades dos participantes nas artes plásticas,
foram delineadas as estratégias como: pesquisa
prévia

de

técnicas

apresentação

da

de

desenho

corrente

e

pintura,

artística

do

Abstracionismo e criação de grupos de trabalho
orientados para o planeamento e concretização
coletiva de um produto artístico. De referir, ainda, a crescente curiosidade deste público para a
fotografia, procurando os técnicos para esclarecer dúvidas e para, assim, melhorar o seu
conhecimento e técnica para capturar momentos.

No ano de 2019, foram desenvolvidas 1.123 sessões e a equipa trabalhou com um universo de
165 participantes distribuídos da seguinte forma:
• 148 Crianças / Jovens;
• 12 Familiares;
• 5 Outros (Técnicos, Professores e Auxiliares).

Como momentos marcantes do projeto, surgem as seguintes atividades:
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- “Saídas Empreendedoras” com as visitas ao MAAT,
importantes no desenvolvimento das competências de
autoconfiança e o uso de estratégias de influência.

- O Acampamento de Verão PASSA Sabi, os
participantes tiveram a oportunidade de ter aulas de surf,
passear por Lisboa, participar num jogo de orientação e
aproveitar a piscina do parque de campismo.

- O acantonamento “Natal em Castelo Novo”, em
parceria com mais dois projetos promovidos pela Raízes
e financiados pelo Programa Escolhas, pela descoberta,
abertura de horizontes e experimentação, em conjunto

1.4. “Entr’iguais.e7g”

O projeto “Entr’Iguais.E7G” iniciou a sua intervenção a 1 de
março de 2019 e teve o seu término em janeiro de 2020. A
área de intervenção integrou a freguesia do Parque das
Nações, com foco nos bairros Casal dos Machados e Quinta
das Laranjeiras. Este projeto, reconhecido pela intervenção
da Raízes na 3ª, 4ª e 5ª Geração do Programa Escolhas, teve
um acolhimento e receção ímpar pela comunidade. No
entanto, e contrariamente ao previsto em candidatura,
deparou-se com a inexistência de um espaço físico que
possibilitasse a concretização das atividades previstas em
candidatura.
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Efetivamente, desde o início que estranhamente a junta de freguesia do Parque das Nações,
através do seu executivo, não apoiou esta candidatura, criando entraves à sua concretização
nomeadamente no âmbito das parcerias e na disponibilização de um espaço para trabalho com
os jovens. A Raízes-AACJ sempre mostrou toda a disponibilidade para acolher quaisquer
propostas da Junta de Freguesia ou doutro parceiro que as quisesse propor.

No entanto, depois de aprovada a candidatura e apesar da junta de freguesia do Parque das
Nações não ter aderido ao consórcio, sempre se deu como adquirido que os recursos que o projeto
ia trazer para o território dos bairros do Casal dos Machados e da Quinta das Laranjeiras seriam
bem-vindos.

Qual engano! Desde logo, foram criados obstáculos à partilha do espaço disponível e até então
completamente fechado, sem qualquer fundamento. Contrariamente, os serviços da Câmara
Municipal de Lisboa foram inexcedíveis na tentativa de obter um local onde o projeto pudesse ser
implementado. Infelizmente, a maioria dos espaços disponíveis estavam alocados à junta de
freguesia do Parque das Nações, embora muitos não tivessem qualquer utilização.

Depois da equipa do projeto ter estado várias semanas a correr de local para local e a passar
parte do tempo na rua, muitas vezes à chuva e ao frio, a Raízes-AACJ decidiu suspender o projeto
com o acordo do Programa Escolha que foi atempadamente informado de tudo quanto ocorreu
naquele território.
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Destaque para as atividades “Ser no Recreio” e “Passa a
Palavra” destinadas aos alunos da Escola Básica Infante
D. Henrique, parceiro do consórcio. Estas atividades
permitiram promover a valorização da escola e o sucesso
escolar, e contribuir para a mudança de atitudes e
comportamentos por relações saudáveis entre géneros.
Neste sentido, o plano de ação foi cumprido com grande
envolvimento do parceiro de consórcio, Agrupamento de
Escolas Fernando Pessoa. No espaço da Biblioteca David
Mourão, recorrendo aos computadores de acesso ao
público, foi possível a equipa responder às solicitações
dos seus participantes, pelas atividades “Activa-te!”,
“Hora d’estudo” e “Como Unidade”.

É importante ainda referir que ao nível das parcerias, o projeto integrou o grupo comunitário Rede
L&M, que conta com a presença e participação de várias instituições dos dois bairros e que visa
o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população residente nestas zonas. Apesar
das dificuldades, o compromisso da equipa e consórcio com a comunidade fica expresso nos 163
indivíduos únicos com os quais se procurou contribuir para a melhoria das suas condições
pessoais, sociais, escolares e ou profissionais com vista a uma melhor inclusão na sociedade.
1.5. “Musica Entre Nós”
O projeto “Música Entre Nós” teve início em outubro de 2019, sendo dirigido a jovens do
Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros.

Foi objeto de uma candidatura à edição de 2019 do programa BIP/ ZIP que foi aprovada pelo júri
do concurso. Tem como objetivo a criação de um grupo de jovens para participar nas atividades
artísticas e de sociabilidade do projeto a partir do desenvolvimento de competências pessoais,
sociais e musicais com impacto no aproveitamento escolar, na coesão social e sentimento de
pertença em contexto escolar e no bairro dos moradores da Quinta Grande (território 67 – Alta de
Lisboa Centro).
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No ano final de 2019 as atividades centraram sobretudo na organização do arranque do projeto.
Foi possível executar as atividades de divulgação e comunicação, bem como a identificação de
potenciais participantes, junto de professores do agrupamento e de planeamento de sessões
presenciais de divulgação. Foi igualmente possível o trabalho de inventariação e de
reencaminhamento para arranjo de instrumentos musicais, tal como previsto em candidatura.
O projeto tem continuidade em 2020, esperando-se a adesão dos alunos do Agrupamento e a
realização de diversos espaços musicais com a participação destes.

1.6. “Mira Saudável”
O projeto ‘Mira Saudável’, com início em novembro de 2019, foi implementado no Bairro do Casal
da Mira, na Amadora.
Decorreu de uma candidatura da Raízes a um programa promovido pela Auchan tendo como
objetivo a promoção de estilos e hábitos de vida saudáveis, sendo dirigido às crianças e jovens do
Casal da Mira, bem como aos seus familiares.
Durante os dois meses de implementação, as atividades centraram-se sobretudo na identificação
de potenciais participantes, em workshops sobre alimentação saudável e ainda na realização de
treinos de futsal, nos quais foram disponibilizados a todos os participantes lanches, com o objetivo
de promover estilos de vida saudáveis.
Este projeto irá continuar em 2020, prevendo-se uma intensificação das atividades e a divulgação
de hábitos alimentares diferentes daqueles que as famílias do Casal da Mira estão habituadas.
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2. A SUSTENTABILIDADE DE UMA PEQUENA ASSOCIAÇÃO
Não é fácil a sustentabilidade de uma pequena associação que, embora detenha um vasto leque
de competências e experiência em áreas da intervenção junto de públicos-alvo socialmente
fragilizados, depende de apoios casuísticos canalizados por programas públicos ou entidades
privadas.

Para colmatar esta situação, a Raízes-AACJ desde os primeiros momentos da sua existência que
procurou ser pelo menos, parcialmente autossuficiente através de iniciativas empreendedoras que
angariassem fundos para melhor poder reforçar os projetos que ambicionava implementar. Foi
nesse sentido que criámos um centro de apoio ao estudo que funcionou durante 4 anos, uma
livraria que esteve aberta 3 anos, a iniciativa “espaços para crescer”, a loja solidária e muitos
outros mais ou menos temporários e casuísticos.
Em 2019, continuou a desenvolver-se a iniciativa “Espaços para Crescer”, uma atividade iniciada
há já seis anos. Traduz-se no estabelecimento de parcerias com outras entidades em áreas
complementares à da Raízes, tendo o objetivo de reforçar e valorizar a intervenção social da
Associação.

Alguns dos parceiros são associações ou empresas de jovens em início de atividade que
encontraram na nossa sede, o espaço apropriado para desenvolverem os seus projetos.

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.

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.

Em 2019, havia 10 protocolos de parceria em curso.
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3. CANDIDATURAS APRESENTADAS
A Raízes-AACJ apresentou nos últimos anos candidaturas a diversos programas que foram
surgindo, abertos por entidades públicas e privadas, sempre que as temáticas dos concursos de
coadunassem com as áreas em que a associação tem competências e experiência comprovadas.

E se tivemos o privilégio de ver várias candidaturas aprovadas, é facto que algumas instituições
têm rejeitado reiteradamente as candidaturas de qualidade que a Raízes elaborou. É estranho,
mas é verdade.Em 2019, foram apresentadas candidaturas a organismos nacionais que
permitiram planear o caminho para novas áreas de intervenção.

Síntese:
• Candidatura ao Prémio REN 2019, em abril, com a candidatura “EducarEmbaixadores”;

não foi aprovada;
• Candidatura ao Frota Solidária - Fundação Montepio, em abril, com a candidatura “Raízes

sobre Rodas”; ausência de notificação de resultados;
• Candidatura ao Prémio Futebol para Todos, em maio, com a candidatura “Raízes para a

Igualdade”; não foi aprovada;
• Candidatura ao Small Grant Scheme#2, financiado pelo EEA Grants e gerido pelo CIG, em

maio, com a candidatura “EducAção”; não foi aprovada.
• Candidatura ao programa BIP ZIP 2019 financiado Câmara Municipal de Lisboa, em junho,

com a candidatura “Música Entre Nós”; foi aprovada;
• Candidatura ao RAAML da Câmara Municipal de Lisboa, em julho, com a candidatura

“Raízes sobre Rodas”; não foi aprovada;

• Candidatura ao UEFA Foundation for Children, em julho, com a candidatura “Active Mira

Futsal”; não foi aprovada.
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4. ESTRUTURA E RECURSOS
4.1. Organização Interna

A Raízes - Associação de Apoio a Crianças e Jovens é uma instituição de solidariedade social,
nascida em 22 de julho 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 Social

o

Área das Atividades de Sustentabilidade

o

Serviços Administrativos, Instalações e Equipamentos

Nos termos do artigo 13º dos Estatutos, os órgãos sociais da Raízes-AACJ são:
•

A Mesa da Assembleia Geral

•

A Direção

•

O Conselho Fiscal

Os órgãos sociais da Raízes são eleitos, nos termos dos 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.

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:
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•

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 objeto 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 anos, projetos apoiados 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 entidades privadas.

4.2. Recursos Humanos

No que diz respeito aos 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 19 colaboradores, mais 1 estagiário e 10 voluntários, 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 a termo certo ou incerto. 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 2019, a associação contou com um total de 19 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 e
um dinamizador comunitário, ou seja, cada projeto tem uma equipa de 4 elementos em
permanência;
o

4 coordenadores – responsáveis pela gestão global do projeto;

o

4 técnicos – responsáveis pela dinamização das atividades específicas de cada
projeto;

o

4 monitores – responsáveis pelas atividades de cariz tecnológico;

o

4 dinamizadores comunitários – responsáveis pela dinamização de atividades, bem
como, a ligação com os jovens e famílias dentro de cada comunidade;

•

•

Aos outros projetos estão afectois 2 técnicos:
o

1 técnico – projeto “Música Entre Nós”;

o

1 técnico – projeto “Mira Saudável”.

Na área técnica/administrativa – 1 colaborador

A associação criou, ainda a figura do “supervisor” dos projetos com a função de acompanhar,
monitorizar e aconselhar as equipas dos projetos. Estes são geralmente antigos coordenadores
que continuam ligados à associação e nela se empenham através de trabalho voluntário. Em 2019,
houve 4 supervisores em funções nos projetos apoiados pelo Programa Escolhas.

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 2019, a Associação contou com um total de 10 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, angariação de apoios,
comunicação e divulgação, apoio técnico a projetos;
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- 4 supervisores dos projetos financiados pelo Programa Escolhas;

- 1 no projeto Loja Mira Jovem, a apoiar a atividade de apoio ao estudo.

4.3. Instalações

A sede, situada na rua Leopoldo de Almeida, no Lumiar, estava arrendada à Fidelidade que,
entretanto, vendeu o seu património imobiliário ao Fundo Apollo e às empresas por ele criadas.
No caso da Raízes-AACJ foi a empresa Meritpanorama que passou a ser a proprietária do imóvel
que estava arrendado à Raízes. Como aconteceu com outros arrendatários destas empresas, a
Raízes-AACJ foi informada que o contrato de arrendamento que terminava em julho de 2020 não
seria renovado, terminando um período de mais de 10 anos de arrendamento.

A Raízes desenvolve atividades de intervenção social em instalações cedidas por várias entidades
em quatro territórios distintos, umas a título oneroso, outras gratuitamente.

A sede, para além albergar os serviços gerais da Raízes, 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 “Mira Jovem – Eco Embaixadores.E7G”.

Na freguesia de Santa Clara, em Lisboa, a associação dispõe de um espaço localizado na
Ameixoeira, cedido pela Gebalis na forma de arrendamento. Foi a segunda sede da associação.
Em 2019, foi o espaço de trabalho do projeto “Passaporte de Sabores.E7G”.
Ainda na freguesia de Santa Clara, na Charneca, o projeto “Alto Impacto - Galeria de Arte.E7G”
desenvolvido por técnicos cedidos pela Raízes à Congregação das Irmãs do Bom Pastor entidade parceira gestora do projeto, utiliza instalações próprias da Congregação.
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5. COMUNICAÇÃO

Durante o ano de 2019, a equipa de comunicação institucional da Raízes manteve a parte mais
rotineira de manutenção dos vários meios de comunicação ao dispor, agregados à renovação de
imagem da Raízes concretizada nos anos anteriores.

No decurso do ano anterior e no âmbito da renovação dos equipamentos de suporte aos projetos
foi também bastante importante estabelecer uma parceria com a Microsoft para catalogar a Raízes
como uma IPSS e consequentemente obter acessos a software e suporte que visam melhorar a
gestão do dia a dia da organização.

Não foi possível no ano 2019 promover um evento com a participação dos associados da Raízes
em temas de cariz de intervenção social, mas manteve-se uma contínua comunicação com
enfoque nos projetos/iniciativas desenvolvidas.

Contínua a existir a necessidade de ter uma dinâmica recorrente de atualização das redes sociais,
para estar mais próximos e de forma mais sistematizada junto do nosso público alvo dos projetos
de intervenção, sendo hoje o Instagram a rede mais utilizada.
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6. OS PARCEIROS E AS PARCERIAS
Desde o início da Raízes-AACJ foi entendimento comum e aceite que a cultura de parceria era
fundamental para que se pudessem criar sinergias e rentabilizar e partilhar os recursos existentes.

Uma metodologia de trabalho que envolve parceiros com competências diversificadas, não só
permite reter uma visão mais ampla e completa dos problemas dos territórios de intervenção, como
ajuda a definir estratégias e ações mais adequadas para a obtenção de resultados e sucesso nas
intervenções.

Para além dos parceiros de excelência que têm integrado os consórcios dos projetos de
intervenção social que promovemos e que nos têm acompanhado ao longo da última década, a
Raízes-AACJ participou de forma regular, em 2019, 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 Escolaridade, da Comissão Social da Freguesia de Santa Clara

•

Rede Social de Lisboa - Conselho Local de Acção Social de Lisboa (CLAS)

•

Rede Social da Amadora – Conselho Local de Acção Social da Amadora (CLAS)

Para além destes, a Raízes-AACJ procurou no sector privado apoios e parcerias para as iniciativas
que tinha em projeto. Nem sempre foi possível concretizar essas intenções devido ao
entendimento que o sector empresarial ainda mantém em relação à responsabilidade social. Ao
contrário do que acontece noutros países onde o financiamento do sector social é visto como um
investimento com rentabilidade assegurada, em Portugal ainda se permanece algumas décadas
atrás, em que os apoios para a integração das populações mais frágeis são escassos e têm como
objetivo a promoção e a visibilidade pública de quem os disponibiliza. Pelo contrário, a exigência
de resultados e metas é praticamente inexistente e pouco concludente.
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RELATÓRIO DE CONTAS 2019
7. ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A manutenção dos rendimentos das operações de sustentabilidade em níveis próximos dos de
2018, a par de uma contenção de gastos permitiram reforçar o equilíbrio económico da
associação.

A tendência de recuperação dos resultados, iniciada em 2017, foi mantida em 2019, sendo
possível quase anular os resultados negativos verificados em 2015 e 2016.

Em 2019, foi ainda registado um menor envolvimento financeiro com os projetos, face a 2018,
menos 17%.

A margem de exploração apresenta um crescimento de mais de 8 mil euros, mais do dobro da
verificada em 2018.
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Formação do resultado
Unid.: €
Rendimentos
Gerais
Espaços para Crescer
Sustentabilidade
Projetos em curso
LMJ
Passaporte
Bolsas Renato Sanches
Somos PER 11
Outros projetos
Projetos

Total rendimentos (1)
Gastos
Pessoal
FSE
Outras perdas

Gastos exploração (2)

2019

2018

14.775
22.449
37.224

15.320
24.068
39.388

44.054
45.246
2.265
25.068
3.211
119.844

64.007
62.617
12.715
4.724

157.068 183.451
-98.662
-36.166
-6.920

Resulta líquido

-82.384
-93.730
-185

-141.748 -176.299

Margem bruta de exploração (1) - (2) 15.320
Gastos Financeiros
Correções de anos anteriores
Imputação de subsídio ao investimento
Depreciações

144.063

7.152

0
370
2.260
-3.919

0
0
4.802
-3.021

14.031

8.933

Consolida-se a reversão iniciada em 2017, quer da margem de exploração, quer dos resultados,
criando-se condições para uma situação mais sustentável.
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As medidas adotadas após 2016, designadamente quanto a alguns projetos de sustentabilidade
vem contribuindo para os resultados alcançados.
Após dois anos de resultados positivos e crescentes, podemos afirmar que se encontra concluído
o processo de reestruturação financeira.

A análise dos resultados pode ainda ser detalhada por projeto:

Demonstração Previsional dos Resultados 2019 por centros de custo
Unidade:

Projetos
TOTAL

Geral

Sustentabilidade

Bolsa Loja Mira
Outros
Passaporte
Renato S. Jovem
projetos

Somos
PER 11

Encargos c/
Projetos

Ganhos
Vendas de serviços
Subsídios e Donativos
Quotas
Imputação de Subs. ao investimº
Correções de anos anteriores
Outros
Total Ganhos

24.714
127.352
4.885
2.260
370
117

0
9.773
4.885
0
370
117

22.449

2.265

159.698

15.145

22.449

2.265

44.054

45.246

3.211

25.068

2.260

98.662
36.166
6.920
0
3.919

0
5.652
25
0
548

15.884

2.265

40.297
2.646

41.512
3.549
185

1.982
1.229

14.871
4.941
5.256

1.454

145.667

6.225

15.884

2.265

44.054

45.246

3.211

25.068

3.714

14.031

8.920

6.565

0

0

0

0

0

-1.454

44.054

45.246

3.211

25.068
2.260

Perdas
Pessoal
FSE
Outras perdas
Correções de anos anteriores
Depreciações
Total Perdas
Resultado

8.920

1.111

6.565

2.260

-1.454
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O quadro por projeto justifica algumas observações:
•

A atividade geral associativa teve um resultado positivo superior ao do ano anterior devido
essencialmente à contenção dos gastos;

•

As atividades de sustentabilidade contribuíram, tal como é desejável, de forma positiva para
os resultados do ano;

•

Ao nível dos projetos, temos a destacar os encargos suportados pela Raízes (sem
financiamento) que se elevam a 1.454€, valor em linha com o ano anterior embora
ligeiramente inferior.

A evolução dos resultados por projetos nos últimos quatro anos permite verificar uma recuperação
das áreas geral em 2019 e a manutenção de um contributo expressivo dos projetos de
sustentabilidade que deram uma contribuição decisiva para os resultados desde 2017.

Do ponto de vista financeiro há a destacar:
•

O ativo aumenta 13% devido essencialmente ao aumento das contas a receber,
compensado pela redução das disponibilidades;

•

Uma redução do passivo em 3%, cerca de menos mil euros;
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•

A redução do passivo resulta essencialmente da variação dos diferimentos, para mais, e
dos financiamentos obtidos, para menos;

•

O aumento das dívidas a fornecedores (+ 4 mil €) é compensado pela redução de contas
a pagar (-5 mil €);

•

A situação financeira no final do ano apresenta-se equilibrada.

Balanço em 31 de dezembro
€

2019

2018

Var.%

Ativo
Ativo não corente
Ativos fixos tangíveis
Ativos Intangíveis
Investimentos financeiros

Ativo Corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doa
dores/Associados/Membros
Diferimentos
Outras contas a receber
Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

6.071
5.782

7.580
6.829

-20%
-15%

289
104.195
561
1.676

751
89.759
561
1.022

-62%
16%
0
64%

101

101

0%

878
51.638
49.341
110.266

823
21.523
65.729
97.339

0
140%
-25%
13%

19.041
11.524
26.395
14.031
70.991

19.041
2.591
28.693
8.933
59.258

20%

0
39.275
7.476

0
38.081
3.408

3%
119%

4.408

4.999

-12%

9.896
15.990
1.505
39.275

18.752
4.516
6.406
38.081

-47%
254%
-77%
3%

110.266

97.339

13%

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais
Fundos
Resultados transitados
Outras variações de fundos patrimoniais
Resultado líquido do exercício

Total do Fundo de Capital
Passivo
Passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e Outros Entes Públicos
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/D
oadores/Associados/Membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar

Total do Passivo
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo
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Conclusões:
•

O ano de 2019 veio reforçar a trajetória de recuperação económica e financeira iniciada
em 2016;

•

Os valores acumulados de resultados do triénio 2017/18/19 já quase que compensam os
resultados negativos de 2015 e 2016;

•

A expressão económica e financeira dos projetos foi menor em 2019;

A situação financeira no final do ano de 2019 é bastante confortável.
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ANEXOS

I.

Balanço a 31 de dezembro de 2018 e de 2019

II.

Demonstração de Resultados de 2018 e 2019

III.

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
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