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A PANDEMIA E A INTERVENÇÃO SOCIAL... 

 

Inevitavelmente, o ano de 2020 ficou marcado pela pandemia a nível global gerada pela 

Covid19 e à qual a Raízes não podia ter sido alheia, tal o cariz de intervenção para o qual 

somos vocacionados e que realizamos com muita qualidade. Vieram por isso novos desafios, 

necessidades de adaptações e repensar de metodologias que permitissem colocar em 

prática os projetos que tínhamos em curso… 

…o desafio esteve de forma prática associado à capacidade de manter a dinamização juntos 

das crianças e jovens, alterando hábitos que passavam por um contacto físico de 

proximidade, para um contacto à distância e por meios tecnológicos. Tivemos neste cenário 

de garantir, numa primeira fase, o acesso ampliado a este público-alvo, garantido que tinham 

os meios e ferramentas para o fazer, garantido que, além da relação com as atividades dos 

projetos, mantinham o foco nos programas de suporte desenvolvidos pelo ministério da 

educação, nomeadamente as aulas online. 

…a adaptação foi direcionada para uma segunda fase da pandemia, já em jeito de 

desconfinamento, em que tivemos de rearranjar os espaços onde desenvolvemos as 

atividades dos projetos para receber estes jovens, garantir os meios e normas definidos pela 

direção geral da saúde e capacitar os jovens na prática de hábitos de marcação prévia e de 

sensibilização para os cuidados a ter nas relações interpessoais. 

…a metodologia esteve conectada com novas formas de desenvolvimento de atividades que 

careciam da ativação de dinâmicas de interação que promovessem exercício físico, 

atividades didáticas e de lazer, mas onde o compromisso passou a ser muito individual do 

que coletivo. Naturalmente, exige das crianças e jovens regras diferentes, meios diversos e 

um sentido de responsabilidade que não compromete as suas características individuais, 

mas que promove a capacidade de colocá-las ao serviço do grupo onde estão inseridos. 

 

Foi assim que demos continuidade a 3 dos 4 projetos financiados pelo Programa Escolhas 

nos territórios, da freguesia de Santa Clara, em Lisboa (2 projetos), e na freguesia da 

Encosta do Sol, no concelho da Amadora, trabalho este que desenvolvemos há mais de uma 

década junto das crianças e dos jovens. 

 

Mantivemos, ainda, os projetos BIP-ZIP no âmbito do programa promovido pela Câmara 

Municipal de Lisboa, “Música entre Nós”, proporcionando aos alunos a oportunidade de, 

através da música, se integrarem no contexto escolar com maior sucesso e o “Mira 
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Saudável”, que procura que os mais jovens sejam sensibilizados para a questão da 

alimentação saudável, através da divulgação de informação e da promoção de práticas 

adequadas.   

 

No meio de todo este cenário, tivemos ainda tempo para realizar a mudança de sede da 

Raízes, que se encontra num espaço mais ajustado às suas necessidades e que só foi 

possível graças à colaboração de todos quanto estão presentes na vida desta associação. 

 

O balanço é extremamente positivo, num contexto altamente adverso e desconhecido e que 

só foi possível de um ponto de vista motivacional pelos resultados que obtemos diariamente 

e no compromisso que temos com o trabalho de terreno que realizamos. Agradecemos a 

todos os nossos colaboradores, voluntários e parceiros.     

 

Uma palavra final para os nossos associados, reforçando os que durante estes 16 anos se 

têm mantido fiéis ao projeto da nossa associação e tenham presente que precisamos cada 

vez mais de promover os seus contributos, para que o futuro continue a permitir enfrentar e 

superar desafios como os tivemos a oportunidade de experienciar durante o último ano. Que 

continuem a ser 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. 

 

O nosso Bem-Haja a todos! 

 

A DIREÇÃO 

 

 

 

Lisboa, 20 de Junho de 2021  
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1. A INTERVENÇÃO E OS PROJETOS 

Novas metodologias, para novos problemas  

Como se a intervenção não fosse já complexa e difícil, a Raízes teve de enfrentar um 

problema diferente que desafia todas as metodologias e que obriga a um repensar sobre os 

caminhos pedregosos para resultados mínimos.  

A situação pandémica vivida em todo o Mundo no ano de 2020 e, em particular, em Portugal, 

resultou em largos meses de confinamento, deixando as ruas, as escolas e outros locais de 

socialização desertos, provocando ruturas nos sistemas sociais de inter-relacionamento, 

acentuando o isolamento e cavando mais o fosso da exclusão dos mais pobres e 

desfavorecidos.  

A alteração, a substituição de muitas atividades fundamentadas na proximidade, na 

confiança, no afeto e na persuasão por outras de distanciamento, de impessoalidade e de 

casualidade foram motivos só por si suficientes para colocar em causa pequenos sucessos 

que se vinham alcançando diariamente a custo, mas com continuidade e certeza. 

A retoma e recuperação do que foi perdido ainda no presente está por realizar. O ano de 

2020, para além das questões prementes e urgentes da saúde de cada um e de todos, foi 

ingrato e injusto para o trabalho do terceiro setor junto das comunidades mais desfavorecidas 

e dos territórios mais esquecidos.   

 

1.1. A “Mira Jovem-Eco Embaixadores.E7G!” 

O ‘Mira Jovem | Eco Embaixadores – E7G’ conclui a intervenção da 7ª geração do Programa 

Escolhas realizando uma reflexão crítica da sua implementação. No ano de 2020, o projeto 

deu continuidade à intervenção com a temática da Ecologia, utilizando uma metodologia de 

educação entre pares tendo por base a educação informal, contabilizando um total de 319 

participantes únicos, dos quais 18,18% são participantes diretos e 81,82% são participantes 

indiretos.  

Durante este ano, a implementação do projeto, tal como o resto do mundo, deparou-se com 

um desafio colossal, a pandemia de Covid-19 que, em meados de março, levou ao 

encerramento do projeto ‘Mira Jovem | Eco Embaixadores – E7G’, dadas as características 

de contaminação e a elevada perigosidade para certas faixas etárias.  
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Confrontado com esta nova realidade, o projeto foi obrigado a reinventar-se, com a 

realização de atividades nas diversas redes sociais, p.e. Instagram e Facebook, e através de 

aplicações móveis, p.e. WhatsApp, sem esquecer os contactos telefónicos.  

Neste período, os participantes do projeto foram igualmente confrontados com uma nova 

realidade escolar: a telescola, as 

aulas através do GoogleClassroom, o 

isolamento da comunidade escolar e 

o afastamento físico e emocional de 

colegas e professores, etc. Houve 

necessidade de o projeto 

desempenhar um papel muito 

importante na mediação entre a 

escola e os jovens/encarregados de 

educação.  

De modo a colmatar as necessidades 

ao nível escolar foram desenvolvidas 

sessões de Apoio ao Estudo, via 

WhatsApp e Instagram, um desafio 

bem-sucedido, mas no qual não foi 

possível envolver um grande número 

de jovens, dada a baixa literacia digital da maioria. O apoio psicossocial foi diário, quer com 

os jovens do projeto, quer com os seus familiares, auxiliando na resolução de questões dos 

mais variados níveis.  

Durante este período, foram desenvolvidos pelos jovens do grupo Eco Embaixadores alguns 

vídeos de sensibilização à Covid-19, bem como sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Foram dinamizadas atividades via insta-stories, um recurso da rede social 

Instagram e que permitiu a realização de diversos quizzes temáticos, que contavam 

diariamente com a participação de 10 jovens. Nos contactos telefónicos foram abrangidos 98 

participantes, dos quais, 72 eram crianças/jovens, 16 eram familiares e 10 professores, 

auxiliares, etc.  

Daí em diante, o funcionamento do projeto, em regime presencial, sofreu avanços e recuos, 

consoante as medidas impostas pela DGS, bem como as necessidades identificadas junto 

dos participantes do projeto. O regresso às atividades presenciais trouxe a implementação de 

novas regras de funcionamento no projeto, de entre as quais o limite ao número de 
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participantes dentro do espaço do projeto, o uso obrigatório de máscaras no interior do 

projeto, bem como a correta higienização das mãos e objetos utilizados nas atividades.  

Durante o período das férias de verão, foi possível realizar uma visita ao Jardim Zoológico de 

Lisboa com um pequeno grupo de jovens que, durante o ano letivo, sobressaiu no seu 

empenho e desempenho escolar, bem 

como no comportamento exemplar no 

projeto. Foram ainda organizadas 

algumas idas à praia, conjuntamente com 

os outros projetos financiados pelo 

Programa Escolhas e promovidos pela 

Raízes-AACJ, com o objetivo de 

desenvolver competências como a 

cooperação, o cumprimento de regras e o 

respeito pelo outro.  

Com o regresso às aulas, o projeto sentiu necessidade de ajustar as suas atividades à nova 

realidade, com a implementação de mais sessões de apoio ao estudo no período da manhã, 

para os participantes do projeto que frequentam as aulas durante o período da tarde e assim 

ficaram sem possibilidade de participar nas atividades durante a tarde.  

Devido à pandemia Covid-19, foram implementadas novas regras no Agrupamento de 

Escolas José Cardoso Pires, pelo que não foi possível ao projeto desenvolver as atividades 

em meio escolar, substituindo estas atividades pela atividade Saber +.  

Nos meses finais de 2020, foram realizadas várias atividades com foco na Ecologia e no 

meio ambiente, participando em atividades online promovidas pela GreenPeace, pela 

Amnistia Internacional, etc. Os trabalhos escolares práticos foram realizados no projeto com 

recurso a materiais reciclados, promovendo competências ambientais nos jovens.  

Numa visão global, foram realizadas 545 sessões de atividades, o que corresponde a 99% de 

sessões com presenças. Neste momento, o projeto é um dos principais recursos da 

comunidade, não apenas por ser a única resposta local para crianças e jovens que 

desenvolve atividades diárias estruturadas, mas ainda por assumir um papel importante no 

encaminhamento de jovens adultos para formação profissional e na procura de emprego, 

bem como, na resposta a diversas solicitações por parte da restante comunidade. 

1.2. O “Passaporte de Sabores.E7G!” 
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De janeiro a 13 de março, o Passaporte de Sabores.E7G manteve as suas atividades nos 

contextos de intervenção, escola e bairro. Em contexto escolar, através da parceria com o 

Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra, intervimos pela valorização da escola e dos 

percursos escolares, mantendo as atividades previstas em candidatura com as turmas de 1º 

ciclo da EB1Eurico Gonçalves e com uma vasta comunidade escolar pertencente às escolas 

EB2/3 Prof. Lindley Cintra e Escola Secundária do Lumiar.  

Em contexto de projeto, houve prossecução do nosso trabalho mantendo a dinâmica de 

funcionamento, onde o apoio escolar manteve o seu cariz prioritário, a par da premissa de 

intervenção da inclusão pela gastronomia. Mantiveram-se igualmente as atividades lúdico-

pedagógicas de desenvolvimento de competências e as atividades informáticas com vista à 

melhoria de competências nesta área específica.  

Em março, deu-se o crescimento 

exponencial do número de pessoas 

diagnosticadas por COVID-19 e são 

declarados o estado de emergência e, 

posteriormente, o estado de calamidade. 

Estas situações desafiaram todo um país 

a adotar novas formas de vivência 

pessoal e profissional. A equipa do 

projeto, à semelhança dos demais, 

cessou a sua atividade presencial de 

março a maio. Enfrentámos o desafio de 

manter, à distância, o melhor apoio 

possível aos participantes.  

Os contatos telefónicos e nas redes sociais passaram a ser a via de ligação e proximidade. 

Prioritariamente, capacitámo-nos digitalmente e fizemos o diagnóstico relativo aos recursos 

das nossas crianças e jovens. Concentrámos os nossos esforços em ações que 

melhorassem a suas situações de “isolamento”, à distância, por via telefone ou rede social: 

esclarecemos e informámos sobre a situação pandémica; criámos respostas de apoio à 

realização das tarefas escolares através de um grupo de apoio ao estudo no WhatsApp; e 

apoio individualizado dos mentores, voluntários da AHEAD; mantivemos a articulação com os 

diretores de turma - criámos ainda atividades lúdico-pedagógicas; e concretizámos 

diariamente conversas individuais ou em grupo, com os participantes, com vista ao seu bem-

estar.  
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Entre maio e junho, a ação presencial da equipa foi pautada por avanços e recuos 

decorrentes da situação pandémica no território onde intervém. Ainda que com limitações, foi 

possível apoiar presencialmente nas tarefas escolares até ao final do ano letivo, 8 jovens que 

se encontravam impedidos de o fazer por não terem recursos digitais.  

Em junho, a freguesia de Sta. Clara, área de intervenção do projeto, fica na “lista negra” da 

pandemia, vigorando o estado de calamidade até final de julho. Dada a situação, a equipa 

fixa-se novamente no modelo de trabalho à distância, sempre procurando manter o contato e 

proximidade com os participantes. Decorridos 90 dias de calamidade, a 1 de agosto, o nosso 

território passa ao estado de contingência, e cumprindo as regras de prevenção de 

propagação da pandemia, retomámos a nossa presença no projeto.  

O mês de agosto e parte de setembro são meses de férias, sinónimo de convívio e saídas, 

pelo que ultrapassando os constrangimentos de uma nova forma de estar, adaptámo-nos e 

concretizámos um plano de atividades que devolveu alento às relações interpessoais.  

Em setembro e com o início de mais um ano letivo norteado por um plano de contingência 

para prevenção da propagação do novo Coronavírus, teve a equipa que adaptar o plano de 

atividades do último trimestre de 2020, com a suspensão de atividades presenciais em 

contexto escolar, mantendo-se apenas as atividades “Coaching” e “Recreios Divertidos”com 

adaptações específicas. 

O desfasamento de horários escolares desencadeou a necessidade de o projeto estar aberto 

e a funcionar como recurso permanente. Assim, com rigor preventivo e concordante com a 

DGS, implementámos restrições na presença e participação. As atividades presenciais foram 

realizadas através de marcação e circunscritas a um número limitado de participantes em 

simultâneo e circunscritas a participantes crianças e jovens.  

Desta forma, nestes últimos 2 meses concentrámos a nossa intervenção no projeto com as 

atividades apoio ao estudo, lúdico pedagógicas, culinária e inclusão digital, fundamentais 

para o desempenho escolar e interação social das nossas crianças e jovens. O desafio às 

capacidades da equipa e dos participantes foi constante, intenso e feito em sintonia. Entre 

participantes diretos (56) e indiretos (254), contabilizámos 310 participantes únicos com os 

quais também aprendemos uma lição: perante as dificuldades, incertezas e imprevistos, a 

vida não pára e tem de continuar-adaptação e cooperação para “the show must go on!”. 



RAÍZES - AACJ 
 Relatório de Atividades e Contas 2020 

 10 

 

1.3. O “Alto Impacto - Galeria de Arte, E7G!” 

Nesta 7ª geração, o projeto teve como missão a dinamização de atividades associadas às 

“artes plásticas”: desenho, pintura, fotografia e multimédia. Na base desta proposta está o 

objetivo transversal de desenvolvimento de competências sociais, emocionais e 

empreendedoras das crianças e jovens do PER 6,7,10,11 e 13, da freguesia de Santa Clara, 

em Lisboa, bem como o envolvimento e compromisso deste público com o seu sucesso 

escolar e integração profissional. A execução destes últimos 11 meses correspondeu a um 

período atípico de intervenção social, que exigiu a adaptação e consequente transformação 

da metodologia e do tipo de sessões implementadas, com impacto no grau de envolvimento e 

motivação das crianças e jovens.  

No que diz respeito aos períodos nos quais foi possível implementar atividades presenciais, 

constata-se uma execução igual ou superior a 90% em todas as atividades da Medida I e o 

envolvimento de 131 indivíduos únicos.  

Quanto à medida II, verificou-se a participação presencial de 90 indivíduos únicos e uma 

execução igual ou superior a 90% na maioria das atividades, com exceção das atividades 

GERarte (64%) e HortoBairro (82%). Estes desvios estão relacionados com fatores externos 

de agendamentos de sessões com parceiros informais e, no caso do HortoBairro, com 

problemas no terreno de cultivo. Apesar disso, importa destacar o aumento da execução 

destas duas atividades em comparação à informação que foi reportada no relatório de 

avaliação de 2019.  
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O período de execução compreendido entre 14 de março e 30 de junho foi condicionado 

pelas medidas e orientações do Governo Português e da Direção Geral da Saúde, 

relacionadas com a pandemia COVID-19, nomeadamente o Estado de Emergência Nacional 

e das orientações de dever cívico de confinamento social.  

Num primeiro momento, entre 14 de março a 15 de maio, as atividades foram realizadas por 

registo telefónico e com recurso às redes sociais e plataformas digitais, através da execução 

da atividade “Vencer o COVID-19”. Este espaço temporal abrangeu o período de interrupção 

letiva das Férias da Páscoa, em que foi fundamental sensibilizar o nosso público-alvo para o 

isolamento social e para o uso de equipamento de proteção individual. Iniciamos formas de 

comunicação à distância e a preparação do apoio escolar para um 3º período distinto do 

habitual.  

Num segundo momento, entre 18 de maio e 30 de junho, realizámos, em simultâneo, 

atividades presenciais e em registo telefónico. Deu-se continuidade à atividade “Vencer o 

COVID-19” e foram executadas presencialmente as atividades de Apoio ao Estudo, TIC 

Escola e Oficina de Artes. Devido à necessidade de cumprimento das normas de higiene e 

segurança, e do limite de participantes por m2, estas sessões foram agendadas e realizadas 

individualmente.  

 

No total dos dois períodos, a atividade “Vencer o COVID-19” contou com 107 participantes 

únicos e teve como principal objetivo garantir o acompanhamento psicossocial e promover o 

desenvolvimento de competências socio emocionais.  
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O ano de 2020 foi um desafio exigente para toda a sociedade, e, particularmente, para as 

crianças e jovens devido ao seu perfil e proveniência socioeconómica. Como fatores 

positivos, destacamos o reforço de parceria com o Agrupamento de Escolas Pintor Almada 

Negreiros, através da identificação coletiva, em período de Emergência Nacional, de crianças 

e jovens com maior necessidade de acompanhamento e a posterior concretização de uma 

estratégia de articulação diária de acompanhamento escolar. Num contexto de incerteza e de 

receio quanto ao futuro, conseguimos envolver um número significativo de crianças e jovens 

e reforçámos a relação com os encarregados de educação.  

Em agosto e setembro, foram 

dinamizadas saídas e dinâmicas cruciais 

para o estado anímico, confiança e 

coesão grupal dos participantes. De 

ressalvar que apesar de todos os 

constrangimentos e superando várias 

limitações, inauguramos em julho a 

galeria online “A Comunidade Inspira”. 

Recebemos 512 visitantes e 37 

respostas ao livro de visitas com 

mensagens de apreço pelo trabalho 

desenvolvido “Muito interessante quer as 

obras de arte quer o formato da 

Exposição. Muitos Parabéns”.  

De igual forma vários visitantes apreciaram a temática da exposição centrada na mulher 

afrodescendente, visível neste comentário “a representação do feminino nas obras foi o que 

mais me chamou atenção.” O ODS escolhido pelos participantes “Erradicar a Pobreza” 

resultou em ações sobre o que é ser pobre, como diminuir a pobreza e um momento de 

partilha com outro projeto promovido pelo Programa Escolhas.  

Por último, importa mencionar que equipa técnica teve que se adaptar e ajustar os objetivos 

do projeto à nova realidade, reinventando estratégias e descobrindo competências e talentos 

até então desconhecidos. 

1.4. “Musica Entre Nós” 

O “Música Entre Nós” é um projeto de primeira linha de intervenção, em contexto escolar e 

de base comunitária. Existem evidências do impacto da música em contexto escolar na 
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transformação do percurso de vida de jovens de contextos vulneráveis, como o maior 

compromisso e redefinição de percursos de vida.  

O projeto visa promover competências artísticas e sociais no 3º ciclo do Agrupamento de 

Escolas Pintor Almada Negreiros através do ensino-aprendizagem de instrumentos de sopro, 

cordas, teclas e percussão e canto. A metodologia de projeto assenta numa proposta de 

aprendizagem da música que contagia e envolve os pares e gradualmente se torna uma 

experimentação coletiva dos “nós” que não desatam, para nós que se afirmam pela música.  

O constrangimento sentido na fase de arranque teve consequências na concretização de 

algumas atividades. Esta situação foi colmatada em Fev de 2020, com a integração de um 

novo responsável com experiência e motivação para a execução do "Música entre Nós".  

O projeto foi amplamente divulgado na comunidade escolar e, neste momento, em que a 

Pandemia continua com força, nota-se o impacto dessa divulgação com a inscrição de vários 

jovens para aulas individuais, cumprindo todas as normas de segurança. O projeto da 

Raízes-AACJ “Música entre Nós” foi reinventado e no processo da volta a escola no início do 

ano letivo 2020/2021 tem acompanhado os jovens e dado novas músicas a esta comunidade, 

que tem respondido com empenho e entusiasmo. 

 

O “Música Entre Nós” trabalha para o compromisso gradual dos jovens para a fruição musical 

e criação de condições para a constituição de um clube escolar. O envolvimento dos jovens, 

dos professores de educação musical e dos professores do ensino especial do agrupamento 

e o restauro dos instrumentos que pertencem à escola constituem estratégias chave para a 

continuidade do projeto. As boas práticas serão partilhadas para a integração social e 
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desenvolvimento pessoal por via da música como ferramenta em prol de uma cidadania ativa. 

Algumas atividades tiveram continuidade durante a primeira fase da sustentabilidade que 

decorreu no final de 2020. 

 

1.5. “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. 

A situação pandémica levou à suspensão das atividades previstas para este projeto que só 

teve condições para a retoma plena em 2021.   

 

2. 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. 

Em 2020, o foco da nossa associação foi a apresentação de candidaturas à 8ª geração do 

Programa Escolhas, a fim de dar continuidade aos projetos que têm marcado os territórios 

onde estão implantados há dezenas de anos. A saber:  

 Candidatura designada “PassaporteOn.E8G” no território da Ameixoeira, freguesia de 

Santa Clara, em Lisboa; aprovada; 
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 Candidatura designada “Podcast.E8G” no território da antiga Quinta Grande, 

freguesia de Santa Clara, em Lisboa; aprovada; 

 Candidatura designada “Mira Jovem, Embaixadores para a Saúde.E8G” no território 

do Casal da Mira, freguesia da Encosta do Sol, na Amadora; aprovada; 

 Candidatura ao programa BIP ZIP 2020 financiado Câmara Municipal de Lisboa, com 

a candidatura “Música Entre A (Voz)”; não foi aprovada. 

 

3. ESTRUTURA E RECURSOS 

 

3.1. 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 
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 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:  

 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. 

 

3.2. 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 15 colaboradores e 12 voluntários, formados nas mais 

diversas áreas e que em conjunto formam um corpo técnico e administrativo de nível 

apreciável.  
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3.2.1. 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 2020, 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: 

 Por cada projeto financiado pelo Programa Escolhas existe um coordenador, um 

técnico, um monitor 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 monitores – 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; 

 

 Aos outros projetos estão afetos 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 
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voluntário. Em 2020, houve 3 supervisores em funções nos projetos apoiados pelo Programa 

Escolhas.  

 

3.2.2. 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 2020, a Associação contou com um total de 12 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;  

- 2 nas áreas financeiras e administrativas; 

- 3 supervisores dos projetos financiados pelo Programa Escolhas; 

- 2 a apoiar a atividade de apoio ao estudo. 

 

 

3.3. 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. 

Assim, foram arrendadas no mercado privado instalações provisórias na freguesia do Lumiar, 

enquanto se aguarda a cedência por parte da Câmara Municipal de Lisboa de um edifício 

para a nova sede. 
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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 2020, 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. 

. 

4. COMUNICAÇÃO    

 

Durante o ano de 2020, 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. 

A inclusão por via do digital tem também protagonizado na Raízes a oportunidade de 

mudanças culturais e por isso existiu neste ano de pandemia a capacidade de publicitar a 

Raízes nos vários pontos de contacto que temos ao dispor. 

Ainda não foi neste ano que passou que conseguimos 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, mantendo-se o Instagram a rede mais utilizada. 

 

5. OS PARCEIROS E AS PARCERIAS 

 

Desde o início da Raízes-AACJ foi entendimento comummente aceite que a cultura de 

parceria era fundamental para que se pudessem criar sinergias e rentabilizar e partilhar os 

recursos existentes. 
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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 2020, 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 2020 

6. ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 

A partir de 2020, a Raízes deixou de ter nas suas atividades a cedência de espaços a 

parceiros resultantes da mudança de instalações. Esta alteração reflete-se na estrutura de 

custos e proveitos gerais. No entanto, foi possível manter resultados positivos dentro dos 

níveis do ano anterior. 

 

Em 2020, foi registado um envolvimento financeiro com os projetos idêntico ao de 2019. 

 

A margem de exploração apresenta valores positivos superiores a 13 mil euros, ligeiramente 

inferiores aos de 2019, menos 10%. 

 

Consolida-se a reversão iniciada em 2017, quer da margem de exploração, quer dos 

resultados, criando-se condições para uma situação mais sustentável para o futuro da 

associação. 
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Após três anos de recuperação dos resultados negativos verificados em 2015 e 2016, o ano 

de 2020 representa uma estabilização em níveis positivos. 

 

 

 

 

A análise dos resultados pode ainda ser detalhada por projeto: 
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O quadro por projeto justifica algumas observações: 

 A atividade geral associativa teve um resultado positivo igual ao resultado positivo global 

do ano; 

 Ao nível dos projetos, temos a destacar que todos os projetos obtiveram financiamento 

para a integralidade das suas atividades e gastos. 

 

A evolução dos resultados por projetos nos últimos quatro anos permite verificar uma 

recuperação da área geral em 2019 e 2020. O contributo das áreas de sustentabilidade 

desaparece em 2020 pela alteração de instalações, conforme anteriormente referido. 

 

Demonstração Previsional dos Resultados 2020 por centros de custo
Unidade:

Loja Mira 
Jovem

Passaporte
Mira 

Saudáve
l

Música 
entre nós

Ganhos

Vendas de serviços 0 0
Subsídios e Donativos 133.917 15.427 49.581 50.659 5.024 13.226
Quotas 5.100 5.100
Imputação de Subs. ao investimº 0 0
Correções de anos anteriores 1.800 1.800
Outros 8.643 7.215 1.200 228

Total Ganhos 149.460 29.542 50.781 50.659 5.024 13.454

Perdas

Pessoal 80.480 600 39.116 34.962 2.679 3.123
FSE 52.308 13.698 10.465 15.697 2.345 10.103
Outras perdas 1.108 1.108
Correções de anos anteriores 0 0
Depreciações 4.236 2.808 1.200 228

Total Perdas 138.132 18.214 50.781 50.659 5.024 13.454

Resultado 11.328 11.328 0 0 0 0

TOTAL Geral

Projetos
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Do ponto de vista financeiro há a destacar: 

 

 O aumento do ativo em 7% devido essencialmente ao aumento das da liquidez em 

caixa e bancos que excedeu a redução das contas a receber (-83%); 

 O passivo manteve-se em valores idênticos aos de 2019; 

 As dívidas a fornecedores reduzem-se para valores próximos do zero; 

 O financiamento obtido de entidades que apoiam os projetos aumentou 

substancialmente; 

 A situação financeira no final do ano apresenta-se equilibrada e reforçada face ao 

ano anterior. 
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Conclusões: 

O ano de 2020 representa uma estabilidade ao nível económico e um reforço financeiro da 

associação. 

A expressão económica e financeira dos projetos foi semelhante à do ano anterior. 

Balanço em 31 de dezembro
€ 2020 2019 Var.%

Ativo
Ativo não corente 3.955 6.071 -35%

Ativos fixos tangíveis 3.366 5.782 -42%
Ativos Intangíveis

Investimentos financeiros 589 289 104%
Ativo Corrente 113.620 104.195 9%

Inventários 561 561 0
Clientes 1.676 -100%
Adiantamentos a fornecedores 44
Estado e Outros Entes Públicos 23
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doa
dores/Associados/Membros 101 101 0%

Diferimentos 758 878 0
Outras contas a receber 9.024 51.638 -83%
Caixa e depósitos bancários 103.109 49.341 109%

Total do Ativo 117.575 110.266 7%

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais

Fundos 19.041 19.041
Resultados transitados 25.555 11.524
Outras variações de fundos patrimoniais 22.707 26.395
Resultado líquido do exercício 11.328 14.031

Total do Fundo de Capital 78.631 70.991 11%

Passivo
Passivo não corrente 0
Passivo corrente 38.944 39.275 -1%

Fornecedores 261 7.476 -97%
Adiantamento de clientes

Estado e Outros Entes Públicos 4.038 4.408 -8%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/D
oadores/Associados/Membros

Financiamentos obtidos 18.988 9.896 92%
Diferimentos 12.877 15.990 -19%
Outras contas a pagar 2.780 1.505 85%

Total do Passivo 38.944 39.275 -1%

Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo 117.575 110.266 7%
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ANEXOS 

 

I. Balanço a 31 de dezembro de 2019 e de 2020 

 

II. Demonstração de Resultados de 2019 e 2020 

 

III. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raizes-Associação de apoio à criança e ao jovem

EURO

31-dez-2020 31-dez-2019

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 5 3 366,44 5 782,28 -2 415,84

Investimentos financeiros 588,53 289,04 299,49

3 954,97 6 071,32 -2 116,35

Ativo corrente

Inventários 7 561,00 561,00 0,00

Clientes 0,00 1 676,00 -1 676,00

Adiantamentos a fornecedores 44,28 0,00 44,28

Estado e outros entes públicos 23,53 0,00 23,53

Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros 101,00 101,00 0,00

Diferimentos 757,70 877,62 -119,92

Outras contas a receber 13 9 023,56 51 637,79 -42 614,23

Caixa e depósitos bancários 103 109,22 49 340,99 53 768,23

113 620,29 104 194,40 9 425,89

Total do ativo 117 575,26 110 265,72 0,00

Fundos patrimoniais

Fundos 11 19 040,67 19 040,67 0,00

Resultados transitados 11 25 555,27 11 524,03 14 031,24

Outras variações de fundos patrimoniais 11 22 707,18 26 395,04 -3 687,86

Resultado liquido do período 11 328,37 14 031,24 -2 702,87

Total do capital próprio 78 631,49 70 990,98 7 640,51

Passivo

Passivo não corrente

0,00 0,00 0,00

Passivo corrente

Fornecedores 261,02 7 476,36 -7 215,34

Estado e outros entes públicos 10 4 038,14 4 408,02 -369,88

Financiamentos obtidos 12 18 987,89 9 895,88 9 092,01

Diferimentos 12 12 877,25 15 989,37 -3 112,12

Outras contas a pagar 12 2 779,47 1 505,11 1 274,36

38 943,77 39 274,74 -330,97

Total do passivo 38 943,77 39 274,74 -330,97

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 117 575,26 110 265,72 7 309,54

Contabilista Certificado A Direção

____________________________________ ______________________________________

20 - 19

ATIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RUBRICAS NOTAS
DATAS



Raizes-Associação de apoio à criança e ao jovem

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 EURO

2020 2019

Vendas e serviços prestados 8 5 100,00 4 885,00 215,00

Subsídios, doações e legados à exploração 9 133 917,17 128 508,25 5 408,92

Fornecimentos e serviços externos 15 -52 307,34 -77 252,00 24 944,66

Gastos com o pessoal 14 -80 480,11 -64 217,72 -16 262,39

Outros rendimentos e ganhos 10 442,46 26 395,70 -15 953,24

Outros gastos e perdas -1 081,01 -278,35 -802,66

15 591,17 18 040,88 0,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 e 6 -4 236,24 -4 008,76 -227,48

11 354,93 14 032,12 0,00

Juros e rendimentos similares obtidos -26,56 -0,88 -25,68

11 328,37 14 031,24 0,00

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

11 11 328,37 14 031,24 -2 702,87 

Contabilista Certificado A Direção

___________________________ ____________________________

20 - 19

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS



RAÍZES – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM 
 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

(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 

 

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. 

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 31/12/2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos 
tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:  
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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. 

 

6.2. Movimentos nos ativos intangíveis 

Durante o período findo em 31/12/2020 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos 
intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi o seguinte: 

 

7. Mercadorias  
 

Durante o período findo em 31/12/2020 não houve movimentação nesta rubrica. 

Movimentos Mercadorias 
Existências iniciais 561 
Compras 0 
Autoconsumos   
Regularização de 
existências 

  

Existências finais 561 
Custos do exercício 0 
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8. Rédito 
 

O rédito reconhecido no exercício findo a 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 apresenta a seguinte 
decomposição: 

    2020     2019 
            

Vendas   0      0 
Prestação de serviços 5100      4 885   

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 2020 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 2020, os saldos com estas entidades eram como se segue: 

  Saldos devedores  Saldos credores 

  2019  2020  2019  2020 
Imposto sobre o rendimento pessoas singulares -  -  980   621  
Segurança Social  -  -  2 944   3 382  
Imposto sobre o valor acrescentado  -  24   1 027   0  
FCT/FGT  -  -  48   35  

             
         

  -  24   4 999   4 038  
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11. Movimentos nos Fundos Patrimoniais 

      Saldo   Aumentos/   Saldo 
      inicial   Diminuições   final 

                
Fundos     19.041               -          19.041  
Resultados transitados   11.524    14 031   25.555  
Outras variações de fundos patrimoniais 26.395   (3.688)   22.707  
Resultado líquido do exercício             
  2019   -   (14.031)   - 
  2020   14.031   11.328    11.328  
                
      70.991    7.641    78.631  

12. Financiamentos obtidos, Diferimentos e Outras contas a pagar 
 

A rubrica “outras contas a pagar” inclui valores quer a pagar ao pessoal assim como encargos 
relativos ao ano 2020 mas cujo documentos apenas foram emitidos em 2021. 

A rubrica de “diferimentos” inclui os valores recebidos relativos ao projeto “Mira Saudável”, “Há música 
entre nós” e à Bolsa Renato Sanches cujo rendimentos serão reconhecidos nos anos seguintes. 

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 2020 e 2019 apresentam a seguinte composição:  

    2020   2019 
          
Remunerações   65.151    52.426  
Outros gastos com pessoal   693    899  
          
Encargos sociais         
    Segurança social   14.636    10.893  
         
Total   80.480    64.218  
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15. Fornecimentos e serviços externos 

Os fornecimentos e serviços externos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 apresentam a seguinte 
composição: 

 2020  2019 

    
Trabalhos especializados 5 786  7 061 
Vigilância e segurança 1 646  607 
Honorários 23 011  41 139 
Conservação e reparação 930  3 900 
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 0  19 
Material de escritório 658  181 
Materiais para as actividades 469  756 
Materiais diversos 177  5 
Electricidade 3 034  4 828 
Combustíveis 0  142 
Água 1 255  1 379 
Deslocações, estadas e transportes 1 233  1 137 
Rendas e alugueres 6 235  10 612 
Comunicação 704  659 
Seguros 226  302 
Limpeza, higiene e conforto 1 757  -810 
Outros 5 186  5 334 

    
Total 52 307  77 252 

 

16. Benefícios dos empregados 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2020 foi de 6 pessoas (5 em 31/12/2019). 

O número de membros dos órgãos diretivos em 2020 foi de 5, não tendo sido obtida qualquer 
remuneração pelos cargos exercidos. 

 

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


