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Relatório de Atividades 2020 
 

Agradecemos os votos de Feliz Natal!  

E desejamos que com Saúde e Paz bens maiores,  

não desistam de aconchegar e proteger quem não é bafejado pela sorte, 

 ou vítima da injustiça ou infortúnio. 

E contem connosco no limite das nossas possibilidades económicas. 

O coração, esse, estará sempre aberto. Feliz Natal! 

(doador regular da APSR,SJ, Natal 2020)  

 

Apresentamos, mais uma vez, o Relatório relativo a mais um ano de Atividades, ano que não poderia 

deixar de ficar marcado pelo contexto pandémico que ainda vivemos. Como explicamos abaixo, essa 

foi circunstância que nos obrigou a repensar todas as atividades previstas, e que condicionou 

fortemente as receitas angariadas. Esta "capacidade de adaptação" esteve também presente na 

realização de outras atividades não inicialmente previstas, e que abriram também novas 

possibilidades de ação à APSR,SJ (como são exemplo a parceria feita com a Oficina na campanha do 

Banco de Computadores, e a colaboração com a revitalização da Associação de Antigos Alunos do 

Colégio das Caldinhas, parceria da qual se espera bons frutos futuros). Não podendo angariar tantos 

fundos quanto o previsto, a APSR,SJ manteve ainda assim a maioria dos seus apoios, e continua a 

assentar as bases para um crescimento sustentado na sua ação e na sua visibilidade. As linhas abaixo 

explicam com mais detalhe todos esses passos dados em 2020. 

 

1. Eixo Identidade e Comunicação 

 

Em relação a este eixo de ação, cabe destacar: 

* A APSR,SJ continuou a dar-se a conhecer à "comunidade alargada das Caldinhas" (e não só), 

aproveitando os eventos de angariação de fundos e outros momento importantes da vida do colégio 

para divulgar a sua ação; 

* Por ocasião do final do ano letivo/dia de Santo Inácio, realizámos, em colaboração com a 

Associação dos Antigos Alunos do Colégio das Caldinhas e a Oficina, uma campanha divulgativa 

dirigida sobretudo aos antigos alunos, com três vídeos suscitando a consciência da "gratidão por 

tanto Bem recebido" e convidando à generosidade para dar a outros a mesma oportunidade. 

Embora monetariamente a campanha não tenha dado resultados significativos, teve uma boa 

divulgação e visualização (c.15 mil visualizações o primeiro vídeo, e c. 8 mil os dois seguintes), e 

mantém-se ativa no site institucional; 

* Foi também em 2020 que desenhámos e imprimimos em papel um folheto identitário sobre a 

ação da APSR,SJ, explicando brevemente quem somos e o que fazemos. Sendo importante a 

presença na Internet e no Facebook, é igualmente importante a existência de material divulgativo 

"palpável", nomeadamente para oferecer aquando da visita a doadores empresariais e parceiros 

institucionais; 

* Também em 2020 começaram os contactos com algumas empresas próximas, nomeadamente de 

antigos alunos e de outras pessoas conhecidas. A situação económica atual não facilita a adesão ao 

programa de doações "premium" (500 €/ano no caso de doadores individuais e 1000 €/ano no caso 

de doadores empresariais), mas algumas destas empresas não quiseram deixar de fazer 

 



contribuições pontuais, prometendo permanecer atentas ao trabalho da APSR,SJ e eventualmente 

disponíveis para novas contribuições;   

* O site www.apsrsj.pt é agora integralmente gerido pelo nosso "Gestor de Comunicação e 

Angariação de Fundos", no que era um dos principais objetivos deste eixo no ano passado. Esta 

mudança permite que tenha a informação que em cada momento queremos, conseguindo ainda 

adaptar-se com agilidade a alterações que se vão revelando necessárias; 

* Quanto ao Facebook, em 2020 fizemos 35 publicações sobre atividades nossas e outros eventos 

do colégio, alcançando 832 "likes". O mais significativo foi o aumento dos "amigos" da página, 

passando de 435 para 832; 

* Finalmente, e apesar de estar também no Plano de 2020, não fechamos ainda a candidatura o 

"estatuto de utilidade pública". Algum atraso é imputável à nossa ação, sendo outra parte imputável 

às tentativas de conseguir articular a candidatura a protocolos de colaboração com as Câmaras 

Municipais de Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão. Sendo passo agora a dar em 2021, percebemos 

também que o facto de várias das associadas já gozarem desse estatuto nos tem ajudado, 

nomeadamente no que se refere a ofertas em géneros.  

 

2. Eixo Eventos  

 

Eis o que toca referir em relação aos eventos de angariação de fundos em 2020:  

* O Jantar Solidário, realizado já em contexto de pandemia, teve que ser radicalmente alterado, 

mantendo a parceria com os Cursos de Cozinha-Pastelaria e Restauração-Bar do INA, mas passando 

a versão "take away". Correu muito bem, com a adesão de 300 famílias, e uma grande visibilidade 

e entusiasmo. 

* Diante da nova impossibilidade de organizar o Concerto de Outono presencial, pensámos na 

alternativa da venda de Postais de Natal desenhados pelas crianças da APINA, a escola infantil do 

Complexo Educativo. As vendas ficaram algo aquém do esperado, apesar de a visibilidade ter 

voltado a ser boa. O que vamos aprendendo é que o "mercado" das vendas solidárias tem que ser 

abordado com alguma cautela. 

* Estava pensada a presença da APSR,SJ quer na Festa das Famílias quer no Dia do Antigo Aluno, 

mas não se tendo realizado, não aconteceu;  

* Havia também a perspetiva de que o CCM-Artave, em colaboração com a respetiva Assoc. de Pais, 

organizasse dois concertos ("Concerto de Primavera" e "Concerto de Antigos Alunos") igualmente 

com o objetivo de angariação de fundos. O contexto pandémico voltou a não o permitir, e teremos 

que esperar por melhor ocasião. 

 

3. Eixo Doadores 

 

Em relação aos doadores, eis as notas principais: 

* Tivemos um aumento de doadores regulares dos 16 para 22, correspondente a mais c.500 € anuais 

(cf. Relatório e Contas). Quanto aos doadores pontuais, foram 10 em 2020, tendo oferecido c.4700 

€. Recorde-se que era nossa intenção no início do ano aumentar os doadores regulares para 50, 

para além de mais 10 "premium". Este foi objetivo claramente sobredimensionado, seja pela 

situação económica atual, seja pela falta de hábito cultural nas doações regulares e preferência por 



doações pontuais (é comum ouvi-lo, como já explicado acima, no contacto com empresas). Apesar 

de não facilitar a "previsibilidade" dos nossos apoios, cabe-nos a adaptação necessária, mantendo 

a gratidão a todos os que confiam no trabalho da APSR,SJ; 

* Ainda neste eixo, é importante referir o momento de revitalização por que passa a Associação de 

Antigos Alunos, e com a qual fomos colaborando na parte final de 2020 (nomeadamente a nível do 

trabalho do Gestor). Vários dos donativos pontuais chegados tiveram origem em antigos alunos, e 

mais é de esperar. É assim, parceria na qual a APSR,SJ está particularmente implicada, e da qual se 

esperam bons frutos. 

 

4. Eixo Transparência 

 

Relativamente a este eixo: 

* A dimensão da transparência é dimensão que continuamos a querer valorizar, nomeadamente na 

prestação de contas, disponibilização de relatórios claros e completos no site, etc. Esta é e 

continuará a ser dimensão fundamental para a credibilidade da nossa associação; 

* Também o pedido do "estatuto de utilidade pública" pedirá o mesmo, nomeadamente após a 

alteração recente da Lei-Quadro deste tipo de entidades. Mantemos o mesmo cuidado 

relativamente aos documentos contabilísticos e às atas e demais documentos da vida associativa.   

 

5. Eixo Parcerias 

 

Falando agora das parcerias, eis o que cabe destacar em 2020: 

* Ao longo do ano manteve-se nos eventos a articulação com os parceiros já habituais: escolas do 

Complexo Educativos, Associações de Pais, Associação de Antigos Alunos, Campinácios e Grapa, etc. 

O trabalho em comum nas atividades tem ajudado a fazer crescer uma saudável consciência de 

"sentido de corpo" e de "partilha de missão"; 

* Manteve-se também a articulação forte com os Gabinetes Sociais do INA e da Oficina, que 

recorrem à APSR,SJ sempre que há necessidades que o justifiquem e não cobertas por outras 

respostas sociais. Neste sentido foi novidade boa o trabalho em comum com o Gab. Social da Oficina 

na campanha para a constituição de um "Banco de Computadores" a serem emprestados aos 

alunos, começado em 2020 e com frutos já em 2021, em que várias empresas fizeram ofertas 

diretamente em máquinas. É modelo que pode ser replicado no caso de outras necessidades; 

* Foi menor este ano a articulação com o CCM-Artave e a sua Associação de Pais, possivelmente 

pelo facto de terem já organizadas alguns tipos de resposta às necessidades dos seus alunos;  

* Finalmente, e como também explicado anteriormente, estão em estudo a assinatura de 

protocolos de colaboração formais com as Câmaras Municipais de Santo Tirso e de Vila Nova de 

Famalicão. A relação tem sido já muito boa, nomeadamente na ajuda aquando da realização dos 

nossos eventos, e é evidentemente para manter.  

 

6. Eixo Apoios Concedidos 

 

Finalmente, e quanto aos apoios concedidos, que é afinal o grande "objeto de ação" da APRS,SJ, eis 

os principais cometidos em 2020:  



* Em relação aos alunos da Oficina, não foram concedidos apoios monetários em 2020, uma vez que 

o Gab. Social desta escola conseguiu dar resposta por outros meios às situações de dificuldade 

surgidas (nomeadamente de carência alimentar). Mas foi ainda em 2020 que, para além da 

articulação com empresas doadoras, decidimos realizar uma oferta monetária significativa para o 

"Banco de Computadores" (já que esta foi identificada como uma das grandes necessidades dos 

alunos, que passaram uma parte importante do ano em ensino à distância); 

* Em relação aos alunos do INA, a APSR,SJ voltou a contribuir com 10 mil € para as bolsas de estudo, 

que em 2020/21 alcançaram os c. 11 500 € e abrangeram 6 alunos (1 do 3º CEB e 5 do Secundário, 

com a dedução de 75 % (2), 50 % (3) e 25% (1) nas mensalidades). As candidaturas a estas bolsas 

são feitas através do Gab. Social do INA, sendo os alunos acompanhados de perto e apoiados, a não 

ser que mudem as circunstâncias, ao longo de todo o ciclo de ensino; 

* O apoio aos alunos do CCM-Artave e da APINA não tem acontecido (há apenas uma situação de 

apoio a uma aluna do INA/CCM), pela existência de apoios alternativos (no caso da APINA, o facto 

de ser IPSS ajuda a que as mensalidades estejam diretamente relacionadas com os rendimentos das 

famílias, sendo baixas as mensalidades das famílias com poucos rendimentos). A APSR,SJ mantém-

se no entanto atenta e disponível também para estes alunos, caso se revele necessário. 

 

**  

 

Estes são os frutos de mais um ano de ação da APSR,SJ, o quarto já da sua ainda curta existência. 

Gostaríamos provavelmente de ter já mais recursos para distribuir, e um crescimento mais veloz em 

doadores e em capacidade de intervenção. Temos no entanto a consciência que este é um caminho 

paciente, de divulgação e de "alimentar confiança" no nosso trabalho, e ao mesmo tempo de ir 

discernindo como dar as melhores respostas. Terminamos com a expressão da gratidão a todos 

aqueles (doadores regulares e pontuais, voluntários nos eventos, empresas doadoras em valor e em 

materiais) que têm feito este caminho connosco, de podermos ser ajuda, na vida de quem tem 

menos recursos, de poder beneficiar de uma "educação para servir". 

 

Direção APSR,SJ 

27 de abril 2021 

 

  



 

 

Contas 2020 
 

 

 

 Contas 2020 Orçamento 2020 Contas 2019 
Donativos (extraord./premium) 4 669,50 € 11 000,00 € 1 283,31 € 
Donativos EasyPay 4 812,04 € 5 000,00 € 4 251,75 € 
Jantar Solidário - Receitas 6 129,00 € 11 000,00 € 9 436,82 € 
Concerto Outono  3 000,00 € 2 443,00 € 
Postais Solidários de Natal - 
Receitas 

927,50 €   

Concertos org. CCM-Artave - 
Receitas 

 9 000,00 €  

Joias + Quotas 1 500,00 € 1 100,00 € 3 500,00 € 
Total Entradas 18 038,04 € 40 100,00 € 20 914,88 € 

    

Jantar Solidário - Despesas 2 265,81 € 5 000,00 € 6 121,37 € 
Concerto Outono - Despesas  1 000,00 € 150,00 € 
Concertos org. CCM-Artave - 
Despesas 

 2 000,00 €  

Apoio aluna INA/CCM 150,00 € 

17 000,00 € 

1 150,00 € 

Apoio Bolsas INA 10 000,00 € 12 000,00 € 

Apoio Oficina  1 784,85 € 

Despesas Bancárias 111,20 € 

1 000,00 € 

123,58 € 

Despesas Gobox  73,80 € 

Despesas Festa das Familias  419,43 € 

Despesas Gestor  3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 
    

Total Saídas 15 527,01 € 29 000,00 € 24 823,03 € 
    

Resultado do Período 2 511,03 € 11 100,00 € -3 908,15 € 
Resultados Transitados 16 132,79 €  20 040,94 € 
Resultado Acumulado 18 643,82 €   

 

Memória descritiva das Contas 2020 

 

Tendo o contexto de pandemia condicionado fortemente a iniciativa e as atividades de angariação 

de fundos da APSR,SJ em 2020, é lógico que as receitas se tenham ressentido da mesma forma. 

Explicamos brevemente as contas acima: 

* Os donativos EasyPay tiveram um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, na linha do previsto 

em orçamento. Quanto aos donativos Premium e extraordinários, tendo tido um aumento ainda 

apreciável (de c. 1300 € para c. 4 700 €), ficaram bastante aquém do valor orçamentado de 11 000 

€. Apesar da abordagem feita a algumas empresas próximas, percebemos ser difícil 

comprometerem-se com valores sejam elevados sejam regulares. Esta dificuldade pode estar ligada 



à contração económica provocada pela pandemia, mas também ao facto de ser uma prática pouco 

enraizada na nossa cultura e região. 

* O Jantar Solidário, não podendo realizar-se presencialmente, teve ainda assim um precioso 

substituto na sua versão "take away" (receita inicialmente estimada de 6 000 €, tendo sido 

alcançado c. 4 000 €). 

* Quanto ao Concerto de Outono, e tendo nós avaliado ser impossível a sua realização online, foi 

este ano substituído pela iniciativa dos Postais Solidários de Natal. Tivemos como receita c.900 €, o 

que ficou aquém dos previstos 2 000 € para o Concerto. 

* Em perspetiva estava a realização de 2 concertos organizados pelas associadas CCM, Artave e 

Assoc. Pais do CCM-Artave (um "Concerto de Primavera" e um "Concerto de Antigos Alunos"). Mais 

uma vez, o contexto pandémico não o permitiu, nem foi realizada qualquer atividade alternativa, 

pelo que a receita prevista de 7 000 € ficou por efetuar.  

* Quanto às quotas (e joias), no final de 2020 estava ainda a pagamento a quota 2020 do Colégio 

das Caldinhas, assim como a joia inicial (com pagamento previsto em 2019) e a quota 2020 das 

Associações de Pais da Oficina e do CCM-Artave. A primeira destas associações está com a atividade 

suspensa, e enquanto assim acontecer não deverá ser possível o cumprimento deste compromisso 

financeiro. Quanto às demais, é de esperar a sua regularização em 2021. 

* Passando agora para os apoios concedidos, dos previstos 17 000 € concedemos 10 000 € às bolsas 

de estudo do INA, e 150 € num apoio pontual a aluna do INA/CCM. Não chegou a ser concedido 

apoio em 2020 a alunos da Oficina (pelo facto do Gab. Social ter conseguido dar respostas por outros 

meios), mas no final do ano decidiu-se um apoio maior ao seu projeto "Bolsa de Computadores", 

que só se concretizou no início de 2021. 

* Quanto a outras despesas, destacar que não se realizou a Festa das Famílias, e o pagamento à 

GoBox correspondente a 2020 foi feito já só em 2021.  

* Finalmente, os gastos com o Gestor estiveram em linha com o previsto. 

 

Em síntese, a APSR,SJ teve no ano de 2020 um resultado positivo de 2 511,03€, tendo sido 

orçamentado 11 100 €. A explicação do diferencial encontra-se na explicação dos vários elementos 

acima. 

 

 


