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"No meio de todos os alunos que a Oficina tem
fui uma das escolhidas para receber um computador.
Foi algo que me tocou muito porque nunca seria possível ter um e,
de facto, era algo que me estava a fazer muita falta.
Agora que o tenho, finalmente posso ter todos os meus trabalhos organizados
e ainda a possibilidade de trabalhar em casa.
Só me resta agradecer a todas as pessoas que participaram
e me ajudaram a mim e aos meus colegas nesta fase da nossa vida."
Aluna do Curso Técnico-Profissional de Multimédia

Alimenta o nosso trabalho receber agradecimentos como o que abre este Relatório de Atividades e Contas
2019. Se para muitos de nós foi relativamente simples e "natural" ter tido condições para fazermos os
nossos estudos, para outros ter essas condições pede um esforço e tem um custo económico difícil,
envolvendo geralmente toda a família. Esta é a missão da Associação Padre Simão Rodrigues SJ (APSR,SJ), o
apoio social à prática educativa, nomeadamente a que concerne aos alunos e famílias das várias escolas do
Centro Educativo do Colégio das Caldinhas. As linhas a seguir apresentam, de forma breve, o nosso
trabalho desenvolvido ao longo de 2019, assim como as contas do mesmo período.
Começando pelo Eixo Identidade e Comunicação, cabe destacar:
* 2019 foi ano em que houve um claro reforço da identidade e credibilidade da APSR,SJ, com mais pessoas
a conhecer o nosso trabalho e a participar nos nossos eventos. Embora tal reforço não se tenha traduzido
num aumento substancial de donativos, ele não deixa de ser importante para a futura ação neste sentido.
* Foi também clara a perceção que os eventos têm um efeito significativo de visibilização deste trabalho, e
que por isso a aposta na sua divulgação foi uma aposta ganha. Cabe aqui um agradecimento ao Gab.
Comunicação do Colégio, a alguns alunos e professores da Oficina, e à empresa OneMarket pela oferta
muitíssimo generosa de material publicitário e decorativo.
* Quanto ao site, enquanto "presença institucional" na internet, cresceu na organização dos conteúdos,
embora bastante mais se pudesse ter feito. Também aqui é de agradecer à GoBox, que oferece a sua
gestão. A desejada transição para um site gerido pela própria APSR,SJ é um objetivo ainda não alcançado.
* O Facebook foi utilizado sobretudo na divulgação dos eventos (7 publicações à volta de cada um deles),
com picos de c.5 mil (no Jantar Solidário) e c.7 mil visualizações (no Concerto de Outono). Os seguidores
aumentaram de 276 para 435.
* Terminamos o ano com a percepção que ainda nos falta uma estratégia mais consistente e regular de
comunicação. Nesta estratégia pode ajudar, por um lado, a existência de algum material divulgativo, sendo
que neste ano de 2019 elaborámos um novo panfleto cuidado e explicativo da nossa ação. Por outro lado, a
divulgação da ação da APSR,SJ também estará sempre relacionada com a divulgação da vida escolar dos
alunos e das escolas apoiadas. Será assunto a continuar a merecer reflexão em 2020.
Passando agora para o Eixo Eventos:
* Pouco a pouco vamos instituindo um "ritmo anual" de eventos da APSR,SJ, que as pessoas esperam,
apreciam e apoiam. Em 2019 tivemos no final de Junho o Jantar Solidário, que juntou 300 pessoas no Páteo

de Nossa Senhora (e mais pessoas teriam vindo se mais lugares houvesse) e que rendeu c. 3300 €. Quanto
ao Concerto de Outono, com o músico Miguel Araújo e a esposa e artista plástica Ana Sequeira, decorreu
no Auditório Padre António Vieira e teve também "casa cheia", com 420 entradas vendidas e uma receita
de c.2200 €. Em cada um deles se conseguiu um ambiente familiar e bonito, fruto de uma preparação
cuidada e a colaboração e interajuda de muitos.
* Menos bem conseguida foi a presença na Festa das Famílias 2019. Talvez o modelo implementado, uma
"barraquinha de divulgação" que não suscitou muita adesão, não seja o ideal, e por isso haverá que
repensar esta presença nos próximos anos.
* Ainda por acontecer está algum evento organizado pelo CCM-Artave. Já o incorporamos algumas vezes ao
Plano de Atividades, mas por um ou outro motivo não houve ainda oportunidade de acontecer.
No que diz respeito ao Eixo Doadores:
* Houve em 2019 um pequeno aumento de Doadores Individuais, que passaram de 15 (com uma doação
anual de 3250 €) para 20 (aumentando o valor anterior em 1680 €). Este foi aumento que ficou algo abaixo
das expectativas, e que caberá reforçar com uma ação mais intencional e focada, nomeadamente dirigida
ao alargado grupo de antigos alunos.
* Também a captação de Doadores Empresariais ficou aquém do esperado. É uma área que está ainda por
arrancar, em parte devido a alguma falta de iniciativa específica nossa. Estamos em crer que as primeiras
abordagens poderão ajudar-nos a ganhar experiência e ritmo.
* Muito importante para o aumento de Doadores será a obtenção do Estatuto de Utilidade Pública, que
permitirá a dedução fiscal dos donativos concedidos. Este será processo a começar em 2020, já que neste
ano a APSR,SJ completa 3 anos de existência e pode, segundo a lei, candidatar-se ao referido Estatuto.
* Uma nota ainda para os eventos, que permitiram angariar fundos de forma pontual mas não tanto em
forma de compromisso regular. Será também questão a aprofundar em 2020.
Quanto ao Eixo Transparência:
* Esta é dimensão fundamental para a credibilidade da APSR,SJ. Passa pela organização cuidada dos nossos
documentos e a transparência na divulgação dos donativos recebidos e apoios concedidos. Neste ano
alguns documentos passaram já para o site, numa prática institucional a manter com rigor e cuidado.
No que toca ao Eixo Parcerias:
* A ação da APSR,SJ vai-se desenvolvendo em ligação com várias outras entidades ligadas ao Colégio das
Caldinhas, nomeadamente os Campinácios, ADCCA e Grapa (na ajuda à organização de eventos); a
Associação de Pais do INA, Oficina, CCM-Artave, APINA e ainda a Associação de Antigos Alunos (organização
e também divulgação de eventos); e o INA e as Termas (acordo de condições preferenciais para Doadores
Premium). Tal aconteceu de forma fluida em 2019, e será para manter e reforçar nos próximos anos.
* 2019 viu também reforçada a ligação aos Gab. Sociais das escolas, que colaboram com a APSR,SJ na
identificação de necessidades e que a nós recorrem quando são detectadas necessidades pontuais graves
de alunos e/ou famílias.
* Embora não exista uma ligação formal às autarquias de Santo Tirso e de Vila Nova de Famalicão, pudemos
contar com a presença de representantes seus nos eventos de 2019, o que credibilizou e dá força à nossa
ação. Ainda por explorar está a possibilidade de outras parcerias externas, nas várias dimensões do nosso
trabalho (angariação de fundos, divulgação, organização de eventos, descontos na compra de material,
etc.).
Finalmente, quanto ao Eixo Apoios Concedidos:

* Quando à Oficina, os apoios da APSR,SJ traduziram-se na oferta de material informático (computadores e
câmaras fotográficas) a vários alunos no valor de c.1800 €. A entrega deste material foi feita num momento
discreto e bonito, com muita gratidão por parte de quem recebeu as ofertas.
* Por parte do CCM-Artave, o apoio foi de 1000 €, para bolsas e material pedagógico e artístico. Houve
ainda o pagamento da inscrição de uma aluna (150 €), nesta lógica de resposta a necessidades pontuais
detectadas.
* No que diz respeito ao Instituto Nun'Alvres (INA), em 2019 a APSR,SJ apoiou esta escola com um valor de
2 000 € para as bolsas de estudo 2018-2019, e em 10 000 € para as bolsas de estudo 2019-2020. Estes são
valores significativamente maiores do que nas outras escolas, pelo facto do ensino profissional (Oficina) e
artístico (CCM-Artave) ser apoiado pelo Estado, enquanto o INA é já totalmente privado. Estes valores
juntaram-se a outros fundos que o próprio INA disponibiliza, e que neste ano de 2019/2020 estão a apoiar
6 alunos (três do 10º ano, dois do 11º e um do 12º ano, sendo quatro raparigas e dois rapazes), todos
candidatos às bolsas de estudo e selecionados pelo Gab. Social, na redução parcial da mensalidade (que
pode ir até aos 75 %). Sem excluir a possibilidade de que a APSR,SJ vá encontrando outras formas de apoio
aos alunos do INA, esta tem sido a forma principal de ajudar jovens com menores possibilidades
económicas a frequentar este projeto educativo inaciano.
* Não houve apoio concedido em 2019 a crianças da Associação Pró-Infância Nuno Álvares (APINA),
também pelo facto de ser uma escola mais pequena e contar com o suporte parcial da Segurança Social.
Esta é no entanto uma possibilidade que se mantém aberta, conforme as necessidades que forem
surgindo.
***
Chegados ao final de 2019, sentimos que o apoio que demos, apesar do valor global (quase 15 mil €), é
ainda pequeno para o que gostaríamos. É sobretudo pela educação que se desenvolve todo o potencial que
cada um leva dentro, e muito do que somos vem pelas boas "marcas" que nos deixaram as escolas por
onde passámos, em especial as que mais "puxaram" por nós e mais nos ajudaram a descobrir a alegria
inaciana do "serviço ao mundo". Um grande bem-haja a todos os que em 2019 colaboraram com a missão
da APSR,SJ de "ajudar a educar para servir". E que 2020 (em particular no contexto pós-pandemia que nos
espera) possa ver a APSR,SJ continuar a crescer em capacidade de ajuda e de ação. Contamos com a
colaboração de todos para isso!

Caldas da Saúde, 29 de abril 2020
P. Filipe Martins sj
Sara Azevedo
Vitor Fernandes
(Direção da APSR,SJ)

Contas 2019

2019

2018

20 040,94 €

12 183,14 €

1 283,31 €
9 436,82 €
4 251,75 €
2 443,00 €
3 500,00 €

5 768,92 €
5 058,00 €
714,08 €

Total Entradas

20 914,88 €

11 541,00 €

Jantar Solidário - Despesas
Despesas Bancárias
Concerto Outono - Despesas
Apoio CCM-Artave
Apoio Bolsas INA
Apoio OFICINA
Despesas GoBox (alojam. site)
Despesas Gestor Comunicação e Angar. Fundos
Despesas Festa das Famílias

6 121,37 €
123,58 €
150,00 €
1 150,00 €
12 000,00 €
1 784,85 €
73,80 €
3 000,00 €
419,43 €

2 750,00 €
83,20 €

Total Saídas

24 823,03 €

3 683,20 €

Resultado do Período
Resultados a transitar (para o próximo ano)

-3 908,15 €
16 132,79 €

7 857,80 €
20 040,94 €

Total Disponível (31/12/2019)

16 132,79 €
9 728,35 €
6 404,44 €

Result. transitados (do ano anterior)
Donativos pontuais
Jantar Solidário - Entradas
Doadores Regulares EasyPay
Concerto de Outono - Entradas
Pagamento de "joias"

Caixa
Bancos

850,00 €

Em relação às contas acima apresentadas cumpre-nos apresentar algumas notas:
Nota 1 - Por erro não foram considerados e previstos no Orçamento de 2019 os apoios a ser concedidos às
diferentes escolas. Em 2019 estes apoios totalizaram 14.934,85€. Esta situação foi já corrigida no
Orçamento de 2020, onde foram previstos os apoios a conceder;
Nota 2 - Apenas em 2019 foram pagos 3.000€ referentes ao apoio atribuído ao CCM-Artave e INA,
respeitantes ao ano lectivo de 2018-2019, mas cujas transferências não tinham ainda sido realizadas;

Nota 3 - As jóias dos associados não estavam contempladas no orçamento e foi feito um esforço no sentido
de serem recebidas, faltando ainda as de 3 associados;
Nota 4 - O Jantar solidário resultou num resultado superior ao previsto enquanto o concerto de Outono
ficou ligeiramente aquém das expectativas;
Nota 5 - Considerando as doações na sua totalidade, também ficaram aquém das expectativas. De salientar
que foi grande a preocupação de que qualquer abordagem a potenciais doadores fosse feita garantindo
uma informação fiel e transparente, tendo por isso sido investido muito tempo nosso na preparação de um
documento de divulgação, capaz de melhor dar a conhecer a APSR, SJ;
Nota 6 - Os outros custos ficaram abaixo dos previstos;
Nota 7 - O resultado negativo das Contas 2019 não corresponde a um prejuízo, mas ao facto de a APSR,SJ
ter concedido em 2019 donativos em montante superior ao angariado no mesmo ano, recorrendo ao
excedente do ano anterior por considerar justificado face às necessidades.

