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Relatório de Atividades 2021

Apresentamos infra, o Relatório de Atividades do ano de 2021, que tal como o anterior, ficou

marcado pela manutenção das restrições impostas pelo contexto pandémico.

Sentimos, mais uma vez, o impacto dessa circunstância e uma necessidade de repensar as

atividades previstas, criando alternativas de angariação de fundos em substituição dos eventos

presenciais.

Continuamos comprometidos em manter os apoios a que nos propomos e a continuar o caminho

de crescimento sustentado na ação e visibilidade da APSR,SJ.

Descrevemos abaixo, com mais detalhe, todos esses passos dados em 2021.

Eixo identidade e Comunicação

● Foi mantido o site (www.apsrsj.pt) atualizado com as atividades que foram realizadas, e

continuou a disponibilizar informação clara, transparente e completa sobre os diferentes

apoios;

● A página de Facebook divulgou as campanhas desenvolvidas pela Associação e,

pontualmente, conteúdos relacionados com a vida no Colégio;

● Esteve presente nos eventos e celebrações principais do Colégio das Caldinhas, em

especial no dia 8 de Dezembro - Dia da Imaculada e do Antigo Aluno. Não foi possível

marcar presença na Festa das Famílias uma vez que, devido à situação pandémica do

momento, esta não foi realizada;

● Foi produzido e colocado em todos os bens doados pela APSRSJ um selo de identificação;

● Foram enviados emails de lançamento das campanhas promovidas pela Associação;

● Foi concluído e impresso um flyer promocional da APSRSJ onde é explicada a origem,

missão e contrapartidas de ser doador premium.

Eixo Eventos

● Foi realizado o Jantar Solidário em formato “Take Away” com o apoio do curso profissional

de restauração e pastelaria do INA bem como a cobertura audiovisual do curso

profissional de Audiovisuais da OFICINA;

● O Concerto de Outono não foi realizado tendo sido substituído pela campanha das “Velas

Solidárias” que contou com a colaboração da Associação Pró-Infância.



Eixo Doadores

● Temos 25 doadores regulares;

● 1310€ em donativos pontuais sendo 200€ de empresas que se associaram à causa;

● Foi finalizado o protocolo de colaboração com o INA e as Termas no sentido de oferecer

condições especiais para os doadores premium.

Eixo Transparência:

● Foi disponibilizada, no site da Associação, toda a documentação relativa a Planos de

Atividades, Orçamentos, Relatórios e Contas, de forma clara, transparente e completa.

Eixo Parcerias

● Foi celebrado um memorando de entendimento entre a APSRSJ e a Câmara Municipal de

Santo Tirso no dia com o objetivo de reforçar a ligação entre a Associação e a comunidade

envolvente;

● Foram criadas parcerias com entidades relevantes para a realização dos nossos eventos,

seja quanto à divulgação, seja quanto ao apoio financeiro e em géneros, principalmente

através do apoio incondicional concedido pela Associação de Pais do INA e da Associação

de Antigos Alunos do Colégio das Caldinhas;

● Manteve-se a articulação forte com os Gabinetes de Apoio ao Aluno do INA e OFICINA.

Eixo Apoios Concedidos

● Quanto aos apoios concedidos, a Associação apoiou as bolsas sociais Amadeu Pinto, SJ

com a quantia de 10 mil €;

● Apoio a aluna do ensino articulado.

A Direção da APSRSJ

30 de Março de 2022



Memória Descritiva das Contas 2021

2021 Orçamento 2021 2020

Donativos 3 940,00 13 500,00 4 769,50 €
Jantar 4 815,50 7 000,00 6 129,00 €
EasyPay 3 988,32 4 812,04 €
Livro Santo Inácio 3 044,84
Concerto Outono 3 000,00
Joias 500,00 1 200,00 1 400,00 €
Postais de Natal 927,50 €
Velas de Natal 1 911,93

Total Entradas 18 200,59 24 700,00 18 038,04 €

Custo Jantar 1 319,94 3 000,00 2 265,81 €
Despesas Bancárias 82,16 200,00 111,20 €
Despesas Concerto Outono 1 000,00
Apoio Artave 150,00 150,00 €
Apoio Bolsas INA 10 000,00 17 000,00 10 000,00 €
Apoio OFICINA 4 500,00
Custo Livro 1 188,48
Custo Velas 1 060,00
Despesas Gobox 147,60
Despesas Gestor 3 000,00 3 300,00 3 000,00 €
Despesas Festa das Familias

Total Saídas 21 448,18 24 500,00 15 527,01 €

Resultado do Período -3 247,59 200,00 2 511,03 €
Resultados Transitados 18 643,82 16 132,79 €

Resultado Acumulado 15 396,23 18 643,82 €

À semelhança do que aconteceu em 2020, a situação de pandemia vivida, implicou que os

eventos para angariação de fundos tivessem que ser reajustados e pensadas alternativas às

situações planeadas. Fruto da adesão conseguida anteriormente e do contexto, foi mantido o

Jantar em regime de take-away, à semelhança de 2020.

O concerto, apesar de ter existido um esforço na sua concretização, através do contacto de

vários artistas nomeadamente os Quatro e Meia, Maria de Vasconcelos e coro Magis, acabou por

não se realizar por indisponibilidade dos artistas ou elevados encargos financeiros. Em



contrapartida surgiu o Livro Em Caminho com Inácio, com a colaboração do Básico I e do Padre

Nuno Branco, SJ, e as Velas de Natal, atividade em Colaboração com a APINA. Ambos os eventos

foram bem acolhidos. A venda dos livros ainda continua, pois dos 500 livros feitos ainda temos

alguns que têm vindo a ser vendidos na secretaria. Quanto às velas, todos os exemplares foram

vendidos.

Em relação aos resultados obtidos, verificamos que o resultado do período foi negativo, ou

seja, as receitas foram inferiores às despesas em cerca de 3.250€.

Em relação aos donativos, verificamos uma quebra no seu valor global, face a 2020, na ordem

dos 1.653,54€. Esta diminuição aconteceu nos donativos extraordinários e nos donativos através

do easypay. Os donativos regulares cresceram um pouco e têm-se mantido em 2022. Se

analisarmos em relação ao que estava em orçamento, aí a diferença é um pouco maior. As nossas

expectativas de obter mais doadores regulares e mais doadores extraordinários, ficaram um

pouco goradas, o que se deveu em muito à dificuldade de abordagem de novas entidades. A

situação pandémica criou alguns entraves a uma mais eficaz rede de contactos que permitissem

elevar estes números. Por outro lado, a questão da inexistência do estatuto de UP é também uma

desvantagem que ainda traz alguns entraves.

O Jantar solidário permitiu-nos obter um resultado de 3.495,56€. Face a 2020 verifiou-se uma

ligeira quebra em 367,63€.

Os dois outros eventos criados foram o lançamento do livro e as velas de Natal. Em 2020

tivemos os postais de Natal, também com a colaboração da APINA. No global estes dois eventos

permitiram uma entrada líquida de 2.708,29€. Face à atividade de 2020, resultou num crescimento

de 1.780,79€.

Quanto às Jóias dos associados, continuam por pagar as Quotas e Jóias das Associações de

Pais da Oficina e do CCM/Artave. Os outros associados, têm a pagamento das Joias referentes a

2021, à exceção da AAACC que já realizou o pagamento.

Quanto aos custos, naturalmente que a grande fatia foi entregue em apoios. No ano de 2021,

e porque mais uma vez a situação de pandemia trouxe ao de cima algumas dificuldades, foi

necessário angariar computadores para apoiar os alunos da oficina, que estavam em aulas on-line.

Foi posto em prática um plano de divulgação junto de algumas empresas, tendo sido doados

alguns computadores. A APSR por seu lado contribuiu com 4.500€.

No total os donativos concedidos foram 14.650€. Ao INA foram atribuídos 10.000€, à Oficina

4.500€ e 150€ para a matrícula de uma aluna na Artave. Em relação aos donativos atribuídos, ficou



também aquém do orçamento, mas tendo em conta a redução das receitas, foi também para nós

uma decisão mais prudente.

As despesas quer com o Gestor quer com os gastos gerais foram semelhantes ao ano anterior.

Muito embora tivesse sido planeado um ligeiro aumento com o gestor, este só vai acontecer em

2022.


