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"Que, de entre todos os que gostariam de estudar nesta casa,  

não haja ninguém que fique à porta!” 

 

P. Carlos Carneiro sj, Jantar Solidário 2019 

 

Apresentamos nas linhas seguintes o Plano de Atividades 2020, neste ano em que pretendemos 

continuar a crescer em visibilidade externa, em numero de doadores e em capacidade económica 

para ajudar os alunos e famílias de menores recursos que frequentam as escolas do Colégio das 

Caldinhas. 

 

No Eixo Identidade e Comunicação, com o objetivo de dar a conhecer a APSR,SJ e os seus 

objetivos sociais, pretende-se em 2020 continuar a melhorar as várias formas como comunicamos, 

através das seguintes ações:  

 Manter atualizados o site e o Facebook da APSR,SJ; 

 Aproveitar o potencial comunicativo dos eventos organizados pela APSR,SJ; 

 Reforçar a ligação ao Gabinete de Comunicação do Colégio; 

 Continuar a fazer-se presente nos eventos mais significativos da vida do Colégio, 

nomeadamente no Dia do Antigo Aluno e na Festa das Famílias. 

 

Em relação ao Eixo Eventos, o objetivo é o fortalecer o calendário anual de eventos destinados 

seja à angariação de fundos, seja à divulgação do trabalho da APSR,SJ (o que potencia o 

surgimento de novos doadores regulares). É o seguinte o calendário previsto para este ano 2020: 

 Concerto de Primavera (em fevereiro/março); 

 Concerto de Antigos Alunos do CCM-Artave (em maio); 

 Jantar de Angariação de Fundos (a 26 de junho); 

 Concerto de Outono (em novembro). 

 

No Eixo Doadores pretende-se reforçar as doações regulares, seja por EasyPay seja por 

transferência ordenada, assim como implementar um programa de "Doadores Premium" para 

pessoas e empresas com uma capacidade de doação acrescida. A APSR,SJ compromete-se por isso 

com os seguintes resultados: 

 Aumento dos doadores regulares para 50 (são atualmente 20), nomeadamente através da 

implicação direta dos diversos elementos dos órgãos sociais; 

 Implementação do programa de abordagem e captação de "Doadores Premium", 

chegando a 10 no final do ano, recorrendo nomeadamente a visitas a potenciais doadores 

empresariais; 

 

 



Passando para o Eixo Transparência, quer-se manter a transparência na prestação de contas aos 

doadores e associados da APSR,SJ, assim como a quem quer que se interesse pelo trabalho da 

associação. Para isto, em 2020, assumem-se as seguintes ações: 

 Continuidade na prestação de contas regulares, através das Assembleias Gerais e da 

informação publicada no site; 

 Obtenção do "estatuto de utilidade pública", o que reforçaria não só a capacidade de 

atração de doadoras da APSR,SJ, mas também a sua credibilidade institucional. 

 

Quanto ao Eixo Parcerias, é outro dos eixos que oferece um bom potencial de crescimento, e que 

pode ajudar significativamente na ação da APSR,SJ. Pretende-se nomeadamente: 

 Reforço das parcerias de comunicação, de forma a aumentar a visibilidade e a qualidade da 

presença pública da APSR,SJ; 

 Reforço das parcerias nos eventos da APSR,SJ, em particular no trabalho de organização e 

na diminuição de custos por oferta de bens; 

 Reforço das "parcerias Premium", de forma a poder disponibilizar aos doadores desta 

classe um conjunto de regalias atrativas. 

 

Finalmente, no que se refere ao Eixo Apoios Concedidos, são objetivos para 2020: 

 Aumentar o valor dos apoios concedidos; 

 Avaliar a eficácia das formas de apoio já estabelecidas, com abertura a introduzir melhorias 

caso se vejam pertinentes. 

 

Terminamos com a constatação que, depois de uns primeiros e normais anos à procura do seu 

caminho, a APSR,SJ vai pouco a pouco estabelecendo um rumo sólido e credível. Muito mais há no 

entanto para crescer, de forma a poder dar resposta às necessidades identificadas. Conseguir este 

ano o estatuto de utilidade pública seria "ouro sobre azul" para o nosso trabalho, e pelo menos 

daremos início a este processo.  

 

Que o Senhor que inspirou a criação da APSR,SJ, em prol dos alunos e famílias de menores 

recursos que frequentam esta casa, seja em 2020 também propício a tantos doadores fieis e 

confiados, e a tantos amigos que ajudam nas mais diversas tarefas. Um grande bem-haja para 

todos!  

 

P. Filipe Martins sj 

Sara Azevedo 

Vitor Fernandes 

(Direção da APSR,SJ) 

  



 

 
 

 

Orçamento 2020 
 

 

  
em eur 

Descrição Orçamento 2019 Orçamento 2020 

Receitas 18 000 40 100 

Concerto de Primavera 0 3 000 

Concerto de Antigos Alunos 0 6 000 

Jantar Angariação de Fundos 5 000 11 000 

Concerto de Outono 3 000 3 000 

Doações Programa Premium 5 000 10 000 

Doações regulares 3 000 5 000 

Doações extraordinárias 2 000 1 000 

Quotas associados 0 1 100 

      

Despesas 7 000 29 000 

Gestor de comunicação 3 000 3 000 

Concerto de Primavera 0 1 000 

Concerto de Antigos Alunos 0 1 000 

Jantar Angariação de Fundos 3 000 5 000 

Concerto de Outono 0 1 000 

Outros custos 1 000 1 000 

Donativos concedidos 0 17 000 

   
Resultado Operacional 11 000 11 100 

 

 

 


