
 

Relatório de Atividades 2018 
 

Dando cumprimento ao objeto da Associação Padre Simão Rodrigues, SJ, que procura 

contribuir para o apoio social e a disseminação da prática educativa aos jovens, em todas as 

fases da sua formação, desenvolver ações de natureza cultural, filantrópica e de solidariedade, 

sobretudo aos jovens, bem como apoiar, nas suas diversas vertentes, os projetos educativos das 

escolas que integram o Complexo Educativo do Colégio das Caldinhas, e promover o reforço 

da cooperação destas com instituições similares nacionais e internacionais, desenvolveram-se 

ao longo do ano de 2018, um conjunto de atividades, que aqui se pretendem sistematizar. 

 

O ano de 2018 foi particularmente importante na estruturação e definição do que pretendem ser 

os eixos estratégicos e principais linhas de ação desta Associação. 

 

No que diz respeito ao Eixo Identidade e comunicação tentou adotar-se uma estratégia de 

comunicação regular e consistente através da otimização do site e do facebook. Este ponto 

deverá ser otimizado para que haja uma maior projeção do nome da Associação. 

Adicionalmente, criou-se uma equipa de voluntários para ajudar na comunicação, que 

colaborou também ativamente na organização e dinamização do Jantar Solidário. 

Procurou-se ainda definir, de uma forma mais clara, a visão, missão e valores da Associação 

com o intuito de clarificar o caminho a seguir. 

 

No Eixo Eventos, realizou-se um Jantar de Angariação de Fundos no dia 20 de Julho no Pátio 

de Nossa Senhora, que contou com a presença de cerca de 150 pessoas. Durante o Jantar 

desenvolveram-se uma série de dinâmicas que pretendiam dar a conhecer a APSRSJ e angariar 

doadores regulares. 

Foi ainda proposto pelo Sr. Batista, a realização de um evento cultural para setembro de 2018. 

Este evento tinha data prevista para o início do ano letivo. No entanto, foi adiado para data a 

comunicar posteriormente pelo Sr. Batista. 

 

Relativamente ao Eixo Doadores foi criado um programa de doadores regulares – EasyPay e 

foi também havendo alguns donativos pontuais. 



 

 

Quanto ao eixo Transparência será apresentado aos associados e doadores o relatório de 

contas que segue em anexo a este documento. Foi feita uma reflexão profunda em relação a 

este ponto e concluiu-se que, no futuro, a informação deverá estar acessível a todos os que 

assim o desejarem (site da Associação). 

 

Por fim, no que diz respeito ao eixo Crescimento e parcerias foi criada uma base de dados de 

potenciais doadores. O contacto com estes doadores deverá ser feito quando houver uma maior 

sistematização de processos e uma estratégia de comunicação mais alinhada.  

 

No geral a APSRSJ cumpriu os objetivos mínimos a que se propôs para o ano de 2018, no 

entanto, conclui-se que será necessário haver um trabalho mais regular e sistemático para dar 

uma resposta mais eficaz aos desafios que nos são colocados.  

A necessidade de apoio socioeconómico por parte dos nossos alunos é cada vez mais imperiosa 

havendo, por isso, a consequente necessidade de uma maior sistematização de processos e 

práticas que nos levem a atingir os nossos objetivos. Para que isso seja possível, será necessário 

que a APSRSJ defina objetivos do tipo SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant e 

Time-bound) e crie cada vez mais as condições para que estes sejam alcançados. 

 

Caldas da Saúde, 20 de março 2019  

 

 

  



 

Relatório de Contas 2018 
 

 

Relativamente ao exercício de 2018, a APSRSJ reuniu uma receita de 11.541,00 €, angariados através 

de donativos pontuais, regulares (easypay) e participação em eventos (Jantar de Angariação de Fundos). 

No que diz respeito à despesa, os encargos verificados dizem respeito à organização do Jantar de 

Angariação de Fundos e despesas bancárias. 

Durante o ano de 2018, a APSRSJ apoiou apenas um caso apresentado pela OFICINA, que 

contextualizou devidamente a urgência da situação. 

Os apoios decididos para as outras escolas do complexo educativo, serão apenas concedidos durante o 

ano de 2019, de acordo com o levantamento de necessidades realizado. 

Partindo do resultado transitado de 2017 e feito o balanço entre as receitas e despesas verificadas 

durante o ano de 2018, transita para o novo ano fiscal de 2019 um saldo de 20 040,94€ 

 

 

2018 2017 

   Donativos 5 768,92 €         39 265,02 €  

Jantar 5 058,00 €            2 925,00 €  

EasyPay 714,08 € 

 
   Total Entradas 11 541,00 € 42 190,02 € 

   Custo Jantar        2 750,00 €  

 Despesas Bancárias               83,20 €                     6,88 €  

Apoio Bolsas INA 

 

        30 000,00 €  

Apoio OFICINA            850,00 €  

 

   Total Saídas   3 683,20 €    30 006,88 €  

   Resultado do Período   7 857,80 €    12 183,14 €  

Resultados Transitados      12 183,14 €  

 

   Total Disponível (31/12/2018)      20 040,94 €  

 Caixa        4 008,00 €  

 Bancos      16 032,94 €  

  
 
 
 
 
 


