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1 | SOBRE A APAP   

A Associação Padre Amadeu Pinto, SJ (APAP), é uma associação sem fins lucrativos e de natureza privada, 
constituída por iniciativa da Província Portuguesa da Companhia de Jesus. A Associação tem como fim principal a 
promoção da educação como factor de desenvolvimento integral das crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade e das suas famílias de uma forma preventiva, próxima, continuada, multidisciplinar e sustentável, 
através da espiritualidade inaciana, contribuindo para o reforço da Paz e da Justiça Social à luz da Mensagem Cristã. 

1.1| MISSÃO E VISÃO 

A APAP tem como missão a prevenção, o acompanhamento e o serviço a crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade e perigo, inseridas num contexto socioeconómico desfavorecido, bem como das suas famílias e 
comunidades, promovendo e efetivando os seus direitos humanos e sociais e celebrando diariamente o seu 
desenvolvimento integral. É uma obra social cristã, com forte sentido de missão, vinculada à Província Portuguesa 
da Companhia de Jesus, inspirada pelo lema de “fazer o bem, bem feito” que norteou a vida do padre Amadeu 
Pinto SJ, (seu fundador). 

A visão da APAP é um mundo onde todas as crianças, jovens e famílias, em situação de maior vulnerabilidade e 
exclusão, tenham oportunidades para se desenvolverem harmoniosamente e em segurança, com competências, 
através de uma pedagogia da sensibilidade, sabedoria e expressividade, dando-lhes tempo, respeitando o ritmo 
individual, capacitando-as para o “bem fazer” de forma a integrarem-se responsavelmente no contexto social em 
que vivem. 

1.2| PRINCÍPIOS E VALORES 

Os princípios são: 

● Educar para a sensibilidade - Pretende-se que as crianças descubram o valor, do Bem, da Beleza e 
da Verdade, como formas norteadoras e integradoras da sua vida. 

● Educar para a sabedoria - Pretende-se que as crianças descubram e valorizem aquilo que está 
implícito nas aprendizagens académicas, como também do saber adquirido na vida prática, cultural 
e social, para poderem progressivamente compreender as implicações reais das aprendizagens para 
a formação da sua identidade e, na construção do bem comum.   

● Educar para a expressividade - Pretende-se que as crianças descubram o potencial do seu próprio 
corpo de forma criativa e entusiasta, assim como, a facilidade de comunicação através da linguagem 
verbal e não verbal, para uma contínua disposição em se adaptarem harmoniosamente ao mundo 
que as rodeia, desenvolvendo uma atitude compassiva de respeito e de serviço aos outros. Esta 
descoberta é essencialmente feita através do desporto e das artes, para uma aprendizagem integral 
em tempo integral, sempre com uma implicação direta para que se sintam protagonistas no seu 
projeto vital. 

Os principais valores da APAP são:  

● Promoção e Proteção dos Direitos Humanos – com enfoque no desenvolvimento integral da pessoa, 
dando prioridade ao mais urgente, mais necessário e mais universal.  

● “Modo de proceder inaciano” – através da prática do discernimento, da cultura de avaliação e na 
busca do “Magis” que nasce da experiência dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio, numa lógica 
de experiência-reflexão-ação.  

● Proteção de crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade – através de uma 
política específica, comprometida em desenvolver e aplicar as melhores práticas no 
acompanhamento das crianças e jovens com quem trabalha, assim como dos seus familiares. 
Adotará por isso todos os cuidados, procedimentos, condutas e formações que considere 
pertinentes, nomeadamente os que vigoram na Província Portuguesa da Companhia de Jesus, e 
ainda outros que considere úteis. Todas estas práticas e cuidados serão periodicamente avaliadas, 
numa lógica de melhoria continua, e todos os colaboradores e voluntários deverão conhecê-las e 
comprometer-se com elas. 

● Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – comprometidos em contribuir para o 
cumprimento dos objetivos através de um trabalho conjunto com governos, organizações e cidadãos 
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para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o meio 
ambiente e combater as alterações climáticas. 

● Independência e liberdade – Para uma ação livre, independente e transparente relativamente a 
pressões externas que possam condicionar o desenvolvimento da missão. 

● Respeito, envolvimento e participação – através de iniciativas que promovam o envolvimento das 
capacidades dos beneficiários de forma a que os tornem agentes do seu próprio processo de 
desenvolvimento integral, autovalorizarão e respeito. 

● Inovação e criatividade – Procurar, desenvolver e testar novas ideias, metodologias, iniciativas, 
produtos e serviços que sejam melhores alternativas para resolver, com impacto positivo, problemas 
de elevada complexidade.  

● Gratuidade, espírito de serviço e partilha - através de uma entrega que não busca ou depende de 
reconhecimento ou recompensa. 

● Simplicidade e estrutura leve – no uso dos recursos com sobriedade, na redução da burocracia, 
orientado a uma ação efetiva, flexível, rápida e eficaz. 

● Colaboração e sinergias – Trabalho em parceria e rede com particulares, organizações e instituições 
públicas ou privadas, valorizando a diversidade e complementaridade, a responsabilidade social, 
corresponsabilizando todos os agentes envolvidos com vista a obter resultados mais sustentáveis e 
a partilhar experiências e conhecimento.  

● Reconciliação e Empatia compassiva - procurando entender as condições emocionais do outro, as 
próprias, e do seu contexto, com respeito, cuidado, compaixão e disponibilidade para o ajudar a 
crescer saudavelmente.  

● Alegria e comunicação positiva – descobrindo e valorizando em cada palavra e ação, um leque 
variado de saberes e valores que elevem, valorizem e potenciem a criança e sua família. 

● Educação pela arte - com principal enfoque na educação transversal e multidisciplinar, em diferentes 
áreas e domínios do saber, num ambiente emocionalmente estável e estimulador da criatividade 
para a promoção do ser, do sentir e do fazer. 

1.3| ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Na figura seguinte apresentam-se as principais áreas de intervenção, desenvolvidas de forma continuada, 
consistente e de longo prazo, promovendo e efetivando os direitos e responsabilidades humanas e sociais e 
celebrando diariamente o seu crescimento. 

 

FIGURA 1 – Áreas de intervenção da APAP 

 

DESPORTOEDUCAÇÃO LÚDICO-ARTÍSTICO

SAÚDE CIDADANIA GLOBAL E ECOLOGIA
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2 | PÚBLICO ALVO E PRINCIPAIS ATIVIDADES 

2.1| ENQUADRAMENTO DO PROBLEMA  

APAP tem uma atuação em locais onde os direitos humanos, situações de pobreza e vulnerabilidade social possam 

estar em risco. Junto à sua sede no Monte da Caparica, a intervenção dá-se num território de intervenção 

prioritária, com as seguintes características e elevadas carências sociais:  

• Criminalidade: pelo tráfico de droga e de armas, pela criminalidade, pelas carências habitacionais, 

violência doméstica e desagregação social; 

• Comunidade de Realojados: alta percentagem de agregados realojados (90%), incluindo comunidades 

ciganas, comunidades africanas (PALOP), países de leste, e outras;  

• Comunidade analfabeta e desempregada: elevados índices de desemprego (18,37% na Caparica e 

15,80% no Pragal – Censos, 2011), baixas qualificações escolares e profissionais e analfabetismo; 

• Falta de respostas sociais em quantidade e qualidade:  pelas fracas e intermitentes iniciativas 

associativas, pela falta de coordenação e de trabalho integrado entre entidades; 

• Insucesso e Absentismo escolar: Situado em zona classificada pelo Ministério da Educação como zona 

TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), definidos como territórios económica e 

socialmente desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência, a indisciplina, o 

abandono e o insucesso escolar mais se manifestam. 

2.2 | PÚBLICO ALVO   

Existem 4 tipos de público alvo no projeto.  Na figura seguinte apresentamos o público alvo principal e o secundário 

e respetivos números: 

 

108 
CRIANÇAS 
E JOVENS                  

6 AOS 16 ANOS DE 
AMBOS OS SEXOS EM 
SITUAÇÃO DE RISCO

PÚBLICO ALVO PRINCIPAL

108               
FAMÍLIAS E REDE 

DE SUPORTE        
PAIS, FAMILIARES E REDE DE SUPORTE DE 

CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE 
RISCO

PÚBLICO ALVO SECUNDÁRIO

38    
VOLUNTÁRIOS     

JOVENS E ADULTOS  VOLUNTÁRIOS DO 
PROJECTO

15 
ORGANIZAÇÕES 

FINANCIADORES, ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS OU OUTRAS ENVOLVIDAS 

COMO PARCEIRAS DO PROJETO
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FIGURA 2 | PÚBLICOS ALVO DO PROJETO  

O contexto social onde a APAP materializa a sua ação é complexo. O Pragal e Monte da Caparica são um 
território de intervenção prioritária devido às suas grandes carências sociais. Na figura seguinte 
apresentamos os principais problemas sociais destes territórios.  

 

FIGURA 2 | CARACTERÍSTICAS DOS BAIRROS DO PRAGAL E MONTE DA CAPARICA 

O público alvo principal (crianças e jovens em situação de risco) e as suas respetivas famílias têm na sua 
maioria características comuns particulares apresentadas na figura seguinte. 

 

FIGURA 3 | CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PÚBLICOS ALVO DA APAP     

Este registo não é exclusivo ao Pragal e em Portugal. Existem situações em África e nomeadamente em 
Moçambique do qual a APAP poderá intervir positivamente. No quadro seguinte apresenta-se a árvore 
dos problemas associadas a estes dois público-alvos identificando as principais causas e efeitos do 
contexto que os caracteriza.   
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FIGURA 4 | CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DOS JOVENS COM COMPORTAMENTOS DE RISCO 

A necessidade de integração destas crianças na APAP têm como principais problemas viciosos 
associados: Fracas expectativas de vida e ausência de projeto de vida, o abandono parental (geracional), 
desagregação familiar/famílias desestruturadas, violência doméstica; baixa expectativa familiar em 
relação à escola e ao sucesso escola.   
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3 | PLANO DE ATIVIDADES 2019   

3.1 | CONSOLIDAÇÃO INTERNA – INTRODUÇÃO 

Na figura seguinte apresenta-se o sentido e orientação do investimento social para a estruturação e 

crescimento da intervenção social da APAP para 2019. Está dividido em: estruturação interna da 

intervenção da APAP; crescimento vertical: aumentando o número de crianças e jovens e melhorando 

a quantidade e qualidade das atividades com os mesmos; crescimento horizontal: para um apoio mais 

consistente e contínuo às famílias destas crianças. 

 
FIGURA 5 | ORIENTAÇÃO DO FINANCIAMENTO A ANGARIAR PARA 2018 A 2019 

3.2 | CONSOLIDAÇÃO INTERNA – RH, INFRAESTRUTURAS E GESTÃO 

A APAP é composta por  colaboradores e  infraestruturas base: 

• Equipa: 1 membro executivo; 3 Coordenadores; 4 Professores/Educadores; 1 Consultor de 

Gestão/investigador de Inovação Social; 1 motorista, 40 voluntários; 

• Infraestruturas: 8 salas de estudo com capacidade para 120 crianças e jovens e um espaço/equipamento 

lúdico – GARRAGEM com capacidade para 100 crianças. 

• Capacitação e reforço da 

equipa (2 pessoas a tempo 

inteiro)

• Medir e comunicar o impacto 

atual com as crianças, jovens e 

famílias

• Profissionalizar a equipa

• Melhorar as instalações 

existentes

• Aumentar o número de vagas 

para crianças

• Melhorar as aFvidades de 

acordo com o processo 

metodológico 2.0

• Sistematizar todo o processo e 

metodologia de intervenção

• Avaliar impacto passado e criar 

ferramenta para o 

presente/futuro

• Criação de uma nova estrutura 

legal do CJCPAP

• Criar e implementar 

metodologias num processo 

2.0 (com base nos pontos 

anteriores) de forma 

potencialmente replicável

• Aumentar a transparência 

através do Marketing e 

Comunicação

• Aumentar a sustentabilidade 

através da diversificação de 

financiamento 

• Implementação da replicação 

da metodologia do projeto em 

outro local: ex. Moçambique e 

outros locais  

• Realizar diagnóstico e processo 

de co-criação para um novo 

projeto destinado aos pais das 

crianças de acordo com os 

resultados do diagnóstico 

(negócio social)

ESTRUTURAÇÃO 
INTERNA

CRESCIMENTO 
VERTICAL

CRESCIMENTO 
HORIZONTAL
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FIGURA 6 | ESTRUTURA, EQUIPA E INFRAESTRUTURAS 

Para este ano a APAP, pretende consolidar a estrutura. O objetivo é conseguir reter a equipa de RH, formar e 

capacitar para melhorar a eficiência e eficácia. Serão implementadas algumas ferramentas de gestão, 

nomeadamente no âmbito da avaliação de recursos humanos. 

A nível da gestão a APAP pretende implementar as seguintes atividades:  

• Procedimento para a certificação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da APAP como organização não 

governamental para o desenvolvimento.   

• Sistematizar a metodologia e pedagogia para a potencial replicação a outro contexto, nomeadamente em 

Moçambique – Satemua na Fonte Boa na Província de Tete, ou em Matacuane, na Cidade da Beira, onde 

os Jesuítas têm missões. Assim como em outros locais ainda em identificação. 

• Aumentar a sustentabilidade através da diversificação de financiamento. 

3.3 | CONSOLIDAÇÃO INTERNA – COMUNICAÇÃO, MARKETING E IMPACTO 

No início de 2019 será elaborado um plano de Comunicação e Marketing com a criação de um website, produção 

de 2 vídeos (apresentação e impacto) para sensibilização geral da sociedade e do público alvo e outros conteúdos 

criados (press, redes sociais, outros). 

Será realizada uma campanha através de embaixadores do projeto que sejam exemplos vivos do desenvolvimento 

integral e da passagem pela APAP com sucesso. Utilizaremos exemplos extremos, como potencialmente a judoca 

campeã olímpica do Judo – Telma Monteiro, campeã nacional de ginástica – Catarina Pereira, (ainda estudante do 

APAP e campeã nacional de ginástica rítmica), assim como outros que apesar da menor notoriedade podem ser 

modelos para as crianças e jovens atuais. 

EQUIPA DE COORDENAÇÃO

DIRETOR 
PE. GONÇALO MACHADO SJ

COORDENADORA
LUISA QUINTELA GAIVÃO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

4 COLABORADORES E CERCA 
DE 40 VOLUNTÁRIOS 

comprometidos no apoio à 
implementação das atividades 

de Educação, Saúde, 
Desporto, Arte e Cidadania, 

Desenvolvimento e Ecologia. 

EQUIPA OPERACIONAL
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Apresentam-se seguidamente os principais impactos esperados para 2019. 

 

FIGURA 7 | IMPACTO ESPERADO EM 2019 

A avaliação e medição de impacto em 2019 será contínua em todas as atividades mensais, (educativas pedagógicas, 

terapêuticas, lúdicas), correntes. Será realizado um relatório personalizado para cada criança e jovem para 

monitorização de todas as atividades com relatórios trimestrais de avaliação e impacto.  Também será realizado 

uma avaliação de impacto com as famílias, voluntários e outras organizações sociais envolvidas no projeto. Será 

desenvolvida e adaptada de acordo com as metodologias escolhidas, mas em resumo as principais atividades de 

avaliação do projeto serão: 

i) Mês 1 a 2: Será construída a teoria de mudança e criados respetivos instrumentos de avaliação: inquéritos no 

âmbito biopsicossocial das crianças e jovens adultos no início e depois no final do processo; 

ii) Mês 2 a 12: processo sistematizado num mapa de impactos com registo de informação com análise semestral 

com vista à introdução de elementos potenciadores e/ou de melhorias ao projeto;  

iii) Mês 11 e 12: relatório final com a sistematização de toda a avaliação do projeto e de impacto social com 

participação de consultores externos (Positive Benefits, IES-Social Business School e Católica Lisbon Business and 

Economics).  

Serão utilizadas ferramentas complementares de performance e medição de impacto inovadoras como são por 

exemplo: Charities Evaluation Services 2010, Assessing Change entre outras a analisar quanto à sua adequação ao 

projeto.   

SAÚDE (FÍSICA E PSICOLÓGICA)
ü 50 crianças e jovens desenvolveram a Saúde Física: Higiene, Exercício Físico (6 3pos diferentes de desporto), Serviços de Saúde e Serviços Médicos  gerais, 

Nutrição e Alimentação Saudável e Sono 

ü 2 crianças e jovens desenvolveram Saúde Psicológica: bem estar psicológico e saúde mental (Psiquiatria, psicoterapia)

EDUCAÇÃO
ü 400/horas/ano: Apoio ao Estudo 
ü 400/horas/ano: Ateliers (desenho, contos), Oficinas (música, artesanato, teatro, outras)
ü 6/ano Visitas de Temáticas/Estudo anuais
ü 93% Sucesso Escolar; 9 Quadros de Honra e média da subida das notas (de 1 valor em geral)
ü 10 atividades/ano de Participação Social e Cívica (voluntariado e outras atividades cívicas e formativas: Banco Alimentar, visita a Idosos, visitas de estudo 

e ações ambientais )

BENEFICIÁRIOS

ü 120 crianças e jovens
ü 120 famílias
ü 50 voluntários
ü 30 organizações

RH  GESTÃO

ü 1 Diretor (100%)
ü 3 Coordenadores (100%)
ü 2 Técnicos de Inovação Social 

(pontualmente)

RH  OPERAÇÃO

ü 4 educadores (30%)
ü 2 psicólogos (pontualmente)
ü 40 voluntários (pontualmente)

PLANO DE PROJETO DE VIDA E MONITORIZAÇÃO
ü Elaboração de Planos de Desenvolvimento atingindo 90% das crianças e jovens (ao fim de 2 meses) com levantamento de necessidades; objetivos e 

estratégias de intervenção,  inicio da definição do projeto de vida; monitorização trimestral 
ü 120 crianças e jovens integradas, capacitadas e acompanhados (regras, atividades, reuniões de acompanhamento com tutor e família monitor)
ü 100% das crianças e jovens acompanhados diariamente nas atividades implementadas e plano de acompanhamento trimestral
ü 100% reuniões mensais entre diretor, coordenador, técnicos e voluntários (criar relação, identificar necessidades; estabelecer objetivos e 

compromissos; efetuar balanço)
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3.4 | CONSOLIDAÇÃO INTERNA – INOVAÇÃO SOCIAL 

Pretendemos consolidar a APAP ao nível da sua capacidade de inovação social.  Consideramos que a APAP poderá 

ser uma iniciativa de inovação social com alto potencial de impacto. Apresentamos seguidamente as várias 

caraterísticas que pretendemos consolidar em 2019: 

• Impacto Social | dar continuidade e sistematizar as operações do projeto (ex. Caminhar para o 100% 

sucesso escolar, quadros de honra na escola, ser uma referência para o Ministério da Educação e 

Segurança Social em contexto de comunidade de alto risco) através da implementação de avaliação de 

impacto permita a sistematização dos processos e atividades de forma a melhorar a eficiência e eficácia 

da intervenção; 

• Empowerment e Inclusão Social | Capacitar os jovens multidisciplinarmente de forma a descobrirem e 

desenvolverem competências fomentando a autonomia com atividades de partilha, de liderança, e de 

cooperação entre pares, nomeadamente com as famílias (especialmente com as mais capacitadas e 

preparadas). Apoiar as famílias com ferramentas de forma acolherem e apoiarem o desenvolvimento 

integral da criança e jovem; 

• Inovação e Sustentabilidade | reforço das atividades de educação formal: ensinar a estudar, preparação 

de dossiers, organização/disciplina/regras, parcerias institucionais que permitam o desenvolvimento 

integral em diversos equipamentos e atividades (apoio ao estudo, atividades lúdicas, desporto, passeios, 

campos de férias, visitas de estudo), metodologias de projeto como ferramenta de aquisição de 

conhecimento formal;  implicação de um projeto de vida  personalizado realista de acordo com as 

capacidades das crianças e jovens;   

• Escalabilidade e Replicabilidade | o reforço na operação e sistematização de conhecimento. Permitindo 

um aumento da performance e potencial aumento do número de crianças e trabalho com as famílias.  

Permitindo a partilha sistematizada do conhecimento com outras organizações sociais de referência 

noutras localidades para incluir (externas) e disseminar (internas) boas práticas.  

3.5 | CONSOLIDAÇÃO DAS PRINCIPAIS AREAS DE INTERVENÇÃO DA APAP 

EDUCAÇÃO 

• Educação para o Desenvolvimento, através da sensibilização, promovendo campanhas, ações e projetos 

de sensibilização de parceiros e da opinião pública, para melhor compreensão das causas, dos problemas, 

necessidades, desigualdades locais e globais, através de eventos, conferências e outras iniciativas, 

utilizando os meios de comunicação mais adequados (televisão, rádio, redes sociais, revistas, jornais e 

outros) 

Implementação de um projeto de Educação para o Desenvolvimento, com base nos direitos humanos e diversidade 

cultural através da gastronomia, escolhas e histórias de várias nacionalidades: Guineense, Cabo-verdiana, 

Moçambicana, Angolana, Santomense, Brasileira, comunidade cigana entre outras. Através de um livro de receitas 

e vídeos com gastronomia típica, ouvir contar histórias às mesas com várias gerações sobre decisões, projetos de 

vida resilientes que caraterizam a cultura positiva e própria de cada etnia.  
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• Educação formal e informal, através de dinâmicas educativas complementares à família e à escola, como 

o apoio ao estudo e explicações de forma a promover o aumento do sucesso escolar e o envolvimento 

das famílias no percurso escolar dos filhos; 

Consolidar as atividades de apoio ao estudo formal e informal para o combate ao absentismo e insucesso escolar 

das 120 crianças que fazem parte da APAP. 

• Formação e Desenvolvimento de Competências, através de ações e formações específicas e temáticas 

no âmbito do desenvolvimento das competências pessoais e sociais; 

Consolidar as atividades correntes de formação e desenvolvimento de competências pessoais e sociais das cerca 

de 120 crianças e famílias da APAP: 

• Formação técnico profissional de forma a dar a conhecer e experimentar, com o objetivo de abrir 

horizontes e estimular no âmbito das diferentes competências pessoais, das ofertas curriculares escolares 

disponíveis e das necessidades do mercado de trabalho. 

Dar início a negociações com grupos de grande empregabilidade (Ex: Jerónimo Martins, Teixeira Duarte, Brisa já 

em conversação) para a criação de um projeto neste âmbito que possa iniciar em termos de softskills e hardskills 

as crianças e jovens da APAP para o mercado de trabalho. 

• Agricultura, através da valorização, participação, formação e dinamização da produtividade agrícola e do 

rendimento dos pequenos produtores, particularmente das mulheres, agricultores de subsistência, 

pastores e pescadores, inclusive através de garantia de acesso igualitário à terra e a outros recursos 

produtivos tais como conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de 

valor e de emprego não agrícola (ODS 2), principalmente a de comunidades africanas ou outras mais 

vulneráveis; 

Iniciar o processo de estudo sobre o aproveitamento de algumas hortas e quintas de parceiros locais para a criação 

de Produtos hortícolas para autossustentabilidade da APAP, como fator de desenvolvimento de competências das 

crianças, jovens e comunidades, envolvimento com os familiares e potencialidade de venda e transformação em 

produtos de valor acrescentado. 

• Educação financeira, de modo a informar e formar consistentemente as crianças e jovens, (e 

consequentemente as famílias) a promover uma boa gestão e planeamento das poupanças, dos valores 

e dos recursos pessoais e familiares assim como um consumo equilibrado e responsável.  

Preparação de um projeto piloto em parceria com uma equipa de economistas especializada em gestão de 

poupanças familiares para introdução às crianças e famílias APAP. 
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LÚDICO-ARTÍSTICO 

• Atividades lúdicas, dinamização de tempo livre espontâneo: jogos, dança, ateliers de pintura, desenho, 

culinária, histórias, teatro, música, colónias e campos de férias, entre outras que contemplem interesses 

e necessidades. 

Consolidar todas as atividades de desenvolvimento da APAP relativas às atividades lúdicas e de dinamização do 

tempo livro espontâneo.  

• Educação e cultura, através de visitas de estudo, passeios e outras atividades de promoção e 

desenvolvimento da cultura geral e das várias expressões artísticas; 

Aumentar o número de visitas e passeios ao exterior do Bairro, nomeadamente a locais de promoção e 

desenvolvimento da cultura geral e expressão artística (Museus, Teatros, Cinema, outros) 

• Estética e beleza, pela qualidade nos espaços e equipamentos de forma a sensibilizar, educar e 

responsabilizar, contrariando os ambientes hostis e degradados por vezes comuns. 

Aumentar e melhorar as infraestruturas e equipamentos da APAP, em especial nos locais de apoio ao estudo e 

espaço lúdicos, nomeadamente através de instalações artísticas através de artistas conceituados.  

DESPORTO  

• Desporto, como forma complementar e saudável à saúde e educação, para um desenvolvimento físico, 

social, psicológico e emocional. 

Consolidar e aumentar em quantidade e qualidade o número de crianças e jovens praticantes de desporto da 

APAP. Passar dos 60% para os 80% de forma contínua com desportos de excelência como fator positivo na 

integração da pessoa. 

SAÚDE 

• Prevenção e promoção da Saúde física e mental, através do cuidado e promoção da higiene, sono 

saudável, acesso a cuidados de saúde primários e promovendo o bem-estar psicológico e emocional; 

Manter e consolidar a intervenção da prevenção e promoção da saúde das crianças e jovens da APAP.  

Estabelecimento de parcerias com os departamentos de psicologia, dentária e nutrição saudável da Universidade 

Egas Moniz. 

• Prevenção de Comportamentos de Risco e situações de perigo, prevenção secundária, para a eliminação 

ou redução dos fatores potenciadores do risco através da atuação direta ao nível da criança, dos pais e 

do seu meio envolvente; 
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Manter e consolidar a intervenção da prevenção de comportamentos de Risco e situações de perigo, 

nomeadamente através da implementação de um manual de proteção dos direitos humanos e um SPC – Sistema 

de Proteção de Crianças e Idosos Vulneráveis, (obrigatório em todas as obras da Companhia de Jesus), abrangendo 

colaboradores, voluntários, parceiros e outros stakeholders envolvidos na promoção do desenvolvimento integral 

das crianças e jovens da APAP. 

• Alimentação saudável, através de iniciativas educativas que contrariem a má nutrição, obesidade, fome 

e promovam hábitos saudáveis e uma alimentação suficiente e equilibrada. 

Através do projeto de educação para o desenvolvimento sobre gastronomia, formar e capacitar as crianças, jovens 

e famílias sobre hábitos saudáveis de alimentação, através de acesso a conhecimento sobre produtos e refeições 

adequadas e de baixo custo adaptadas ao contexto familiar. 

CIDADANIA GLOBAL E ECOLOGIA  

• Voluntariado, acolher, formar e dinamizar voluntários aprofundando as referências e valores na 

participação em ações e processos de serviço aos beneficiários, aproximando diferentes realidades e 

quebrando estigmas que inibem maior comunicação e interajuda. 

Consolidar e melhor em qualidade e quantidade a formação para voluntários da APAP de forma a poder captar, 

acolher, formar, acompanhar e avaliar com maior eficiência e eficácia o trabalho dos voluntários. Além das missões 

de voluntariado junto à sede da APAP, procurar criar oportunidades em Moçambique (nomeadamente em Tete e 

na Beira) ou outros para potenciais missões de curta duração que possam também envolver os jovens mais velhos 

da APAP em potencial cooperação com as suas próprias origens familiares. 

• Inovação e Empreendedorismo Social, que permita analisar, comunicar e resolver problemas 

negligenciados através de atividades criativas, sustentáveis (através de negócios sociais), empoderadoras 

de capacidades e recursos das pessoas e comunidades. 

Dar sequência ao estudo de viabilidade de um negócio social local que possa permitir o aumento da capacidade 

de intervenção da missão da APAP e consequentemente com ganhos na sustentabilidade e envolvimento com os 

jovens mais velhos (adultos) e alguns dos familiares com potenciais interlocutores destes negócios. 

• Responsabilidade social corporativa, projetos de utilização e criação de valor dos recursos humanos, 

materiais, financeiros e intelectuais de organizações de forma a motivar e inspirar os colaboradores e 

diferentes agentes e parceiros para uma maior humanização e responsabilidade profissional e social. 

Consolidar e desenvolver um programa específico para empresas que abranja a participação transversal na 

organização: apoio à gestão, apoio à implementação das atividades, acesso a recursos humanos (voluntariado), 

conhecimento, material e financeiro de apoio às necessidades da APAP. Criando valor comum em relação à missão 

de envolvimento comunitário da APAP e das potenciais empresas ao redor (Santander, Infraestruturas de Portugal, 

Brisa, Meo, Sonae, McDonald já em implementação). 
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• Capacitação institucional, no reforço da sociedade civil, através do apoio a associações congéneres e 

associações de base em Portugal e em outros países em vias de desenvolvimento, preferencialmente na 

CPLP.  

Iniciar um processo de capacitação institucional em Moçambique para a replicação de algumas das principais 

atividades da APAP (educação, saúde, cidadania e ecologia, voluntariado entre outras). Será iniciado com uma 

missão de 2 meses da coordenadora com destino a Moçambique no âmbito do apoio a 8 casas com órfãos 

espalhadas no município Satemua na Fonte Boa na Província de Tete, onde os Jesuítas têm uma missão.  

• Colaboração, participação, integração ou interação, desenvolvendo parcerias em estruturas, entidades 

ou organismos públicos e privados, tanto nacionais como internacionais, que estejam interessados na 

consecução dos mesmos fins. 

A APAP faz parte de redes sociais locais e nacionais através dos seus parceiros e investidores sociais. Pretende dar 

sequência nomeadamente em Portugal e em Moçambique.  

3.6 | CONSOLIDAÇÃO E AUMENTO DO Nº DE PARCEIROS E DOADORES INSTITUCIONAIS 

Apresentam-se sumariamente, na seguinte figura, os seguintes parceiros, com quem a APAP já tem apoios e 

recursos garantidos para 2019. O objetivo é poder consolidar e aumentar o apoio dos mesmos ao plano de 

atividades de 2019. 

 

FIGURA 8 | PRINCIPAIS PARCEIROS E DOADORES INSTITUCIONAIS DO PROJECTO 
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3.7 | CONTRIBUIÇÃO PARA OS ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Na figura seguinte apresentam-se os objetivos para a qual a APAV terá uma contribuição direta para 
vários dos ODS, no âmbito do Plano de Atividades de 2019.   

 

 
FIGURA 9| CONTRIBUIÇÃO DA APAP PARA OS ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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4 | ORÇAMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES 2019 

4.1 | ORÇAMENTO 2019 

 

FIGURA 10 | ORÇAMENTO 2019 

Descrição das Unidades (U1, U2, U3) Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Custo Unitário Total %

Recursos Humanos 87 715,72 €            44%

Director - Gonçalo Machado U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 12 100% 588,43 €         7 061,19 €               4%
Coordenador Geral - Luísa Quintela Gaivão U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 12 100% 1 614,08 €     19 368,91 €            10%

Coordenadora Educação - Andreia Pinto Balsemão U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 12 100% 1 441,47 €     17 297,63 €            9%
Coordenador Lúdico-Artistico, Cidadania e Ecologia- Anabela Libanio U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 12 100% 1 441,47 €     17 297,63 €            9%

Apoio à Gestão - Positive Benefits U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 11 100% 750,00 €         9 000,00 €               5%
Professores e  Animadores  - David Lourenço U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 12 100% 294,26 €         3 531,15 €               2%
Professores e  Animadores  - Andreia Botelho U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 10 100% 177,49 €         2 129,90 €               1%

Professores e  Animadores  - Vânia U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 10 100% 294,26 €         3 531,15 €               2%
Professores e  Animadores  - Luciana U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 10 100% 294,26 €         3 531,15 €               2%

Limpeza - Ana Cláudia U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 10 100% 186,83 €         2 242,00 €               1%
Motorista - Marino Fragoso U1- Pessoa; U2- mês; U3- % afectação 1 9 100% 210,42 €         2 525,00 €               1%

Seguro dos Voluntários U1- Voluntários, U2- Ano 40 1 100% 5,00 €              200,00 €                  0%
Formação de RH 100,00 €                  0%

Formação  dos Afectos U1-Unidades, U2- Ano 1 1 1 50,00 €           50,00 €                     0%
Formação da Comissão do apostolado Social U1-Unidades, U2- Ano 1 1 1 50,00 €           50,00 €                     0%

Gastos Gerais da Associação 16 833,00 €            8%

Água e Electricidade U1- mês 12 1 1 19,00 €           228,00 €                  0%
Renda  do  Espaço U1- mês 12 1 1 -  €                -  €                         0%

Manutenção e Reabilitação do Espaço U1-Unidades 1 1 1 -  €                -  €                         0%
Seguro Instalações U1- Unidades de Estudo; U2- Ano 2 2 1 350,00 €         1 400,00 €               1%

Equipamentos U1- Crianças, U2- Mês 2 12 100,00 €         1 200,00 €               1%
Carrinha U1- Unidade 1 1 1 -  €                -  €                         0%

Revisões e Manutenção da Carrinha U1- ano 2 1 1 2 000,00 €     2 000,00 €               1%
Seguros das Carrinhas U1- Unidade, U2- Ano 1 2 1 330,00 €         660,00 €                  0%
Gasóleo e  Portagens U1- mês 12 1 1 200,00 €         2 400,00 €               1%

Serviços de Limpeza e Desinfestação U1- mês 12 1 1 50,00 €           600,00 €                  0%
Internet U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 35,00 €           420,00 €                  0%

Material de Escritório U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 60,00 €           720,00 €                  0%
Telemóveis U1-Unidades, U2- mês 2 12 1 30,00 €           720,00 €                  0%

Correios U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 15,00 €           180,00 €                  0%
Informática U1- mês 12 1 1 25,00 €           300,00 €                  0%

Despesas  Bancárias U1- Unidade 1 1 1 5,00 €              5,00 €                       0%
Transporte Público dos Voluntários U1- Pessoa; U2- mês 20 10 1 30,00 €           6 000,00 €               3%

Comunicação e Marketing 2 550,00 €              1%

Vídeo inspirador com  o Team Bulding U1- Unidade 1 1 1 750,00 €         750,00 €                  0%
Website U1-Mês 12 1 1 25,00 €           300,00 €                  0%

Flyers e outros meios de comunicação U1- Unidade 1 1 1 1 500,00 €     1 500,00 €               1%
Educação 2 822,00 €              1%

Água e Electricidade U1- mês 12 1 1 19,00 €           228,00 €                  0%
Renda  do  Espaço U1- mês 12 1 1 -  €                -  €                         0%

Manutenção e Reabilitação do Espaço U1-Unidades 1 1 1 -  €                -  €                         0%
Internet U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 35,00 €           420,00 €                  0%

Materiais Escolares U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 2,00 €              24,00 €                     0%
Seguro Instalações U1- Unidades de Estudo; U2- Ano 2 2 1 350,00 €         1 400,00 €               1%

Seguro de acidentes pessoais escolares de grupo U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 12,50 €           150,00 €                  0%
Serviços de Limpeza e Desinfestação U1- mês 12 1 1 50,00 €           600,00 €                  0%

Lúdico-Artístico 10 046,00 €            5%

Água e Electricidade U1- mês 12 1 1 8,00 €              96,00 €                     0%
Renda  do  Espaço U1- mês 12 1 1 300,00 €         3 600,00 €               2%

Manutenção e Reabilitação do Espaço U1-Unidades 1 1 1 3 000,00 €     3 000,00 €               2%
Internet U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 35,00 €           420,00 €                  0%

Materiail de Expressão Plástica U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 50,00 €           600,00 €                  0%
Jogos, brinquedos e materiais pedagógicos U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 15,00 €           180,00 €                  0%

Seguro de acidentes pessoais escolares de grupo U1-Unidades, U2- mês 1 12 1 12,50 €           150,00 €                  0%
Seguro Instalações e Material U1- Unidades de Estudo; U2- Ano 2 2 1 350,00 €         1 400,00 €               1%

Serviços de Limpeza e Desinfestação U1- mês 12 1 1 50,00 €           600,00 €                  0%
Desporto 35 295,00 €            18%

Inscrições desportivas -  Futebol U1- Crianças, U2- Mês 22 9 1 40,00 €           7 920,00 €               4%
Inscrições desportivas -  Natação U1- Crianças, U2- Mês 37 9 1 30,00 €           9 990,00 €               5%

Inscrições desportivas -  Ginástica Ritmíca U1- Crianças, U2- Mês 15 8 1 75,00 €           9 000,00 €               5%
Inscrições desportivas -  Surf U1- Crianças, U2- Mês 8 9 125,00 €         1 125,00 €               1%
Inscrições desportivas -  Judo U1- Crianças, U2- Mês -  €                -  €                         0%

Inscrições desportivas -  Rugby U1- Crianças, U2- Mês -  €                -  €                         0%
Inscrições desportivas -  Dança U1- Crianças, U2- Mês -  €                -  €                         0%
Inscrições desportivas -  Ballet U1- Crianças, U2- Mês -  €                -  €                         0%

Equipamentos U1- Crianças, U2- Mês 82 12 100,00 €         1 200,00 €               1%
Deslocações U1 - Unidades 1 1 1 400,00 €         400,00 €                  0%

Carrinha U1- Unidade 1 1 1 -  €                -  €                         0%
Revisões e Manutenção da Carrinha U1- ano 2 1 1 2 000,00 €     2 000,00 €               1%

Seguros das Carrinhas U1- Unidade, U2- Ano 1 2 1 330,00 €         660,00 €                  0%
Gasóleo e  Portagens U1- mês 12 1 1 100,00 €         1 200,00 €               1%

Refeições no contexto de treino e competição U1- Crianças, U2- Mês 60 6 1 5,00 €              1 800,00 €               1%
Saúde 4 210,00 €              2%

Medicamentos U1- mês 11 1 1 60,00 €           660,00 €                  0%
Consultas de Saúde (oral, psicológica, pediatria, outros) U1 - Unidades 1 1 1 300,00 €         300,00 €                  0%

Alimentação dos jovens e crianças corrente U1- Crianças, U2- Mês 100 9 1 2,50 €              2 250,00 €               1%
Alimentação crianças (aniversários e outras festas) U1- Crianças, U2- Ano 100 1 1 10,00 €           1 000,00 €               1%

Cidadania Global e Ecologia 21 300,00 €            11%

Colónia de Férias (outros) U1 - Unidades 1 1 1 3 500,00 €     3 500,00 €               2%
Transporte Colónias de Férias (autocarro 52 PAX) U1-Mês 1 1 1 6 500,00 €     6 500,00 €               3%

Deslocações U1 - Unidades 1 1 1 400,00 €         400,00 €                  0%
Acompanhamento personalizado a crianças e famílias U1- Familías, U2- Mês 10 12 1 40,00 €           4 800,00 €               2%

Ajudas financeiras a famílias em situação de emergência U1- Crianças/Famílias, U2- Mês 10 12 1 15,00 €           1 800,00 €               1%
Cabazes para famílias pobres U1- Familías, U2- Mês 10 12 1 30,00 €           3 600,00 €               2%
Seguro das Colónias de Férias U1 - Unidades 1 1 1 700,00 €         700,00 €                  0%

Projectos Especiais 18 500,00 €            9%

Educação Para o Desenvolvimento - Gastronomia e Dirteitos Humanos - receitas para a vida U1 - Unidades 1 1 1 3 500,00 €     3 500,00 €               2%
Projeto Casas de Órfãos em Moçambique – Satemua na Fonte Boa na Província de Tete U1 - Unidades 1 1 1 15 000,00 €   15 000,00 €            8%

TOTAL 2018 199 371,72  €         100%
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4.2| CO-FINANCIAMENTO 

O projeto conta com financiadores institucionais e doadores individuais privados para financiamento de cerca de 

50% do orçamento anual da organização.  Está desde já garantido o orçamento para 2019 na seguinte proporção: 

• Donativo em Espécie, Material e Logístico: 70.081,67€/anual 

• Donativo em pecuniário: 58.000,00€/anual 

As necessidades de financiamento remanescentes estão garantidas por fundos próprios apesar de que ao longo  

do ano, prevemos a entrada de mais doações privadas, institucionais e outros subsídios.  

Seguindo uma lógica de investimento social de impacto e responsabilidade social partilhada, procuramos para 

2019, preferencialmente investidores sociais cujos princípios de atuação sejam comuns aos da APAP. Tendo em 

conta a missão do APAP de trabalhar no desenvolvimento e integração sustentado e contínuo de crianças e das 

suas famílias, consideramos muito importante contar com investidores a médio e longo prazo.   
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5|   INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Apresenta-se seguidamente informações e contactos chave:  

• Nome | ASSOCIAÇÃO PADRE AMADEU PINTO, SJ  

• Morada | Rua do Lago nº1, R/C - A,B,C,D   2825-004, Caparica, Portugal 

• Número de Identificação Fiscal |   515 146 404  

• Conta Bancária - IBAN | PT50 0018 0003 48557474020 47  

• Director | Gonçalo Machado sj 

• Email de Contacto | direcao.cjpamadeupinto@gmail.com 

• Telefone de Contacto | +351 919 153 824 

• Website |  www.cjcpap.org   

  

 

 

 

 


