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Plano de Ação e Orçamento 2021
"A educação está chamada a criar uma «cidadania ecológica»,
e pode tornar-se uma ferramenta eficaz para construir no longo prazo
uma sociedade mais acolhedora e atenta ao cuidado do outro e da criação.
O compromisso com a educação está voltado para os
beneficiários diretos, crianças e jovens,
e é também um serviço prestado à sociedade como um todo,
que na educação se renova."
Papa Francisco, Pacto Educativo Global 2020

Introdução
Apresentamos neste documento o Plano de Ação e Orçamento da Associação Padre Simão
Rodrigues SJ (APSR,SJ) para o ano 2021, seguindo os diferentes eixos que vimos adotando para a
nossa ação. Antes disso, nas linhas seguintes, fazemos um breve enquadramento geral.
Tal como acontece já desde março de 2020, prevemos que as atividades no ano 2021 continuem a
ser fortemente condicionadas pelo contexto de pandemia que se vive, pelo menos no que diz
respeito ao primeiro semestre. Estes condicionamentos vivem-se nos eventos presenciais de
angariação de fundos, por um lado. E, por outro, o contexto influi também na captação de doadores
quer individuais quer empresariais, dada a crise económica que se vai instalando e que se espera
que perdure.
Ao mesmo tempo, é animador o trabalho de dinamização que vem realizando a direção da
Associação dos Antigos Alunos do Colégio das Caldinhas, nomeadamente quanto à recuperação,
envolvimento e aumento de associados. Dado que um dos objetivos principais da ação da APSR,SJ
é o apoio social a alunos e famílias que frequentam ou gostariam de frequentar as escolas do
Colégio, é de esperar que os Antigos Alunos sejam um dos grupos principais a sentir-se motivados
e entusiasmados por tal foco, tendo recebido muito da sua passagem pelo Colégio, e querendo por
isso ajudar para que outros vivam e se enriqueçam com a mesma experiência.
No Eixo identidade e Comunicação, continua a ser importante alimentar e reforçar as várias formas
de dar visibilidade à APSR,SJ e à sua ação. Assim, temos as seguintes ações previstas:
* Manter o site atualizado com as atividades que se vão realizando, e continuar a disponibilizar
informação clara, transparente e completa sobre os nossos diferentes apoios.
* Manter o dinamismo da página de Facebook, nomeadamente através da divulgação regular das
principais notícias e sucessos das várias escolas das Caldinhas.
* Assegurar a presença nos eventos e celebrações principais do Colégio das Caldinhas e da
Associação dos Antigos Alunos, nomeadamente na Festa das Famílias e Dia do Antigo Aluno.
* Passar a marcar os bens doados com um “selo de identificação APSR,SJ”, o que ajudará a
reconhecer a sua fonte.

* Encontrar outras formas de visibilizar a APSR,SJ e o seu trabalho, pois a associação ser mais
conhecida é condição essencial para que mais doadores se interessem e se comprometam com ela.
Quanto ao Eixo Eventos, cujas realizações são uma das vias de visibilização da APSR,SJ e de
angariação de fundos:
* Manter o Jantar Solidário previsto para final de junho, no modelo take-away e se possível de novo
em colaboração com os cursos profissionais de restauração e pastelaria do INA.
* Realizar o Concerto de Outono em novembro, confiando ser possível voltar ao modelo presencial
tradicional.
* Quanto a concertos organizados pelo CCM-Artave, já agendados em anos anteriores mas não
realizados, optamos este ano por não os agendar, dado o contexto de pandemia e ainda algumas
dúvidas sobre a sua exequibilidade.
* Em estudo está ainda a realização de outras atividades de angariação de fundos, nomeadamente
com o envolvimento de diferentes alunos das escolas do Colégio.
Passando agora para o Eixo Doadores:
* Há um desejo de que os doadores regulares individuais continuem a aumentar (são atualmente
24), pelo que há que continuar a divulgar esta possibilidade (dando destaque ao facto das doações
regulares nos ajudarem a uma maior previsibilidade dos fundos disponíveis).
* Parece-nos oportuno mudar a estratégia quanto aos doadores empresariais, começando no início
de 2021 a visita a empresas próximas, em vez de continuar a aguardar pela conclusão do processo
de atribuição do Estatuto de Utilidade Pública.
* Quanto aos doadores de categoria “premium”, e após a obtenção em 2020 de condições
preferenciais para a frequência do INA, concluir a negociação de condições preferenciais para as
Termas.
* Acolher e cuidar as doações “extraordinárias” que ocasionalmente vão surgindo, aproveitando
para dar a conhecer o trabalho da APSR,SJ e a possibilidade de se tornarem doações regulares.
No Eixo Transparência:
* Manter disponível no site toda a documentação relativa a Planos de Atividades, Orçamentos,
Relatórios e Contas, de forma clara, transparente e completa.
* Terminar a submissão da candidatura ao Estatuto de Utilidade Pública, que nesta fase aguarda a
formalização de parcerias com parceiros públicos já identificados.
Ainda quanto ao Eixo Parcerias:
* Conseguir a formalização de parcerias de reconhecimento e mútua colaboração com as Câmaras
Municipais de Santo Tirso e de Vila Nova de Famalicão, pelo potencial de ajuda nos eventos e de
visibilidade pública que encerram.
* Identificar e formalizar outras parcerias com entidades relevantes para a realização dos nossos
eventos, seja quanto à divulgação, seja quanto ao apoio financeiro e em géneros
* Identificar e formalizar outras parcerias capazes de dotar de mais condições atrativas as doações
“premium”.

* Embora sem o estatuto de parceria formal, manter e reforçar o útil trabalho em comum com as
estruturas operativas das nossas entidades associadas, nomeadamente os voluntários dos
Campinácios e da Pastoral, as equipas de audiovisuais da Oficina, as várias orquestras e coros do
CCM-Artave, e a capacidade divulgativa da AAACC junto dos Antigos Alunos das Caldinhas.
Finalmente, e quanto ao Eixo Apoios Concedidos:
* O valor orçamentado para os apoios concedidos em 2021 é semelhante ao valor do ano anterior,
17 mil €; mantemos no entanto a abertura a aumentá-lo, caso se veja necessário, recorrendo às
reservas vindas de anos anteriores.
* Fortalecer a colaboração com os serviços que organizam os apoios para ajudar a aumentar a sua
eficácia, intermediando/alavancando também outros apoios por parte de outras entidades.
Orçamento 2021

Descrição

Orçamento 2021

Orçamento 2020

24 700 €

40 100 €

Receitas
Concerto de Primavera

-

3 000 €

Concerto de Antigos Alunos

-

6 000 €

Jantar Angariação de Fundos

7 000 €

11 000 €

Concerto de Outono

3 000 €

3 000 €

Doações Programa Premium

7 000 €

10 000 €

Doações regulares

3 000 €

5 000 €

Doações extraordinárias

3 500 €

1 000 €

Quotas associados

1 200 €

1 100 €

24 500 €

29 000 €

3 300 €

3 000 €

Despesas
Gestor de secret. e comum.
Concerto de Primavera

-

1 000 €

Concerto de Antigos Alunos

-

1 000 €

Jantar Angariação de Fundos

3 000 €

5 000 €

Concerto de Outono

1 000 €

1 000 €

200 €

1 000 €

17 000 €

17 000 €

200 €

11 100 €

Outros custos
Donativos concedidos
Resultado Operacional

Quanto ao Orçamento 2021, e depois de no orçamento anterior termos apontado a níveis que o
ano não permitiu alcançar, fomos mais prudentes na previsão deste exercício, dado também o
contexto de exceção que ainda vivemos. Eis alguma notas explicativas para os valores apresentados:
* Aumentamos o valor das “doações extraordinárias” e reduzimos o valor esperado para as
“doações regulares” e “doações premium”, pela experiência acumulada de 2020.
* Está em avaliação o tempo que o “gestor de secretariado e comunicação” dedica ao trabalho da
APSR,SJ, de forma a ser remunerado de forma justa.
* Os valores ligados aos “eventos” correspondem também à experiência dos últimos anos. Quanto
aos "concertos de Primavera" e "concerto de antigos alunos", previsto no plano de 2020, optámos
então por não os colocar em plano e orçamento em 2021, como explicado anteriormente.
***
Como em tantas outras áreas da vida de todos, este foi, pelos motivos conhecidos, um ano invulgar
e inesperado, com um aumento significativo de necessidades em muitos alunos e famílias que
frequentam o Colégio. E tendo abrandado o ritmo na angariação de fundos para a missão da
APSR,SJ, é nestas alturas que somos chamados a perseverar, para que quem conta com o trabalho
da APSR,SJ possa continuar a confiar. Se é de Deus a existência desta associação, em prol dos alunos
e famílias de menores recursos que frequentam esta casa, é também sua vontade que continuemos
empenhados nesta missão. Nem a Sua força nem a generosidade de muitos hão-de faltar à APSR,SJ
e aos alunos e famílias que continuam a ser ajudadas pelo seu trabalho. Obrigado a todos por isso!
Direção da APSR,SJ
22 de dezembro 2020

