
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO APRENDER EM PARCERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Gestão e Contas 

2021 

 



 
ASSOCIAÇÃO APRENDER EM PARCERIA – A PAR                                                             RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2020 

 

 
 

2 

 

A Associação Aprender em Parceria – A PAR é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, de utilidade pública, constituída em 

2007, com número de identificação 507 950 860 e sede na Escola Superior de Educação 

de Lisboa – Campus de Benfica do IPL - 1549-003 Lisboa. 

 

Missão 

Criar oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem para crianças dos 0 aos 6 anos, 

através de um trabalho de estreita parceria com pais, apoiando-os como primeiros e mais 

importantes educadores. Reconhece que são os pais que poderão facilitar o início de vida 

e de escolaridade com mais sucesso às suas crianças. Contribuir para a saúde, o bem-

estar, a criatividade e o desenvolvimento integral das comunidades. 

Desde a sua constituição que implementa o Programa A PAR, sendo este a principal 

atividade para concretizar a sua missão. 

 

 

Órgãos Sociais (em Dezembro de 2021) 

Assembleia Geral 

Presidente: Florbela de Oliveira Carvalheiro Esteves Amaro 

Primeiro Secretário: Maria João Castelo Costa Oliveira Travassos 

Segundo Secretário: Joana Maria Bettencourt Pacheco de Castro 

 

Direção 

Presidente: Carina Alexandra Silva Santa Bárbara 

Vice-Presidente: Sofia Isabel Silva Lopes 

Secretário: Maria da Purificação Gustavo Mil-Homens de Matos 

Tesoureira: Mónica Sofia Alves Ricardo 

Vogal: Ana Isabel Pinheiro Cravo 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Afonso Pegado Mendonça dos Reis 

Primeiro Vogal: Maria João Pedras Geraldo 

Segundo Vogal: Patrícia Filipe Rodrigues Várzea 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Gestão e Contas respeita ao exercício de 2021 correspondendo 

ao décimo quinto ano de atividade plena da Associação Aprender em Parceria – A PAR, 

após a sua criação em 2007, conforme previsto no D.R 2ª Série Decreto-Lei nº 77/2007 

de 19 de Abril, que autorizou a instituição de uma associação de interesse público – 

Associação Aprender em Parceria – A PAR, a qual foi formalmente criada, em 15 de 

fevereiro de 2007. 

 

O Plano de Atividades a que o presente relatório respeita foi aprovado pela Assembleia 

Geral, realizada em 29 de novembro de 2020, por unanimidade. O Conselho Fiscal, em 

conformidade com os estatutos e a legislação aplicável, emitiu o competente parecer 

favorável, nos prazos legais.  

 

A apresentação do relatório anual, para além de constituir um momento de balanço do 

trabalho desenvolvido, quer na vertente económica e financeira quer nas componentes de 

atuação social, permite simultaneamente, fazer uma reflexão sobre os pontos fortes e 

vulneráveis da organização. 
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II. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

A missão da Associação A PAR tem vindo a desenvolver-se através dos contributos, 

teóricos e práticos, de todos os seus técnicos, sócios e órgãos sociais, tendo a Direção o 

poder de aprovação e decisão. Assim, de seguida destacam-se as atividades de âmbito 

institucional, correspondentes às responsabilidades dos órgãos sociais. 

 

No exercício de 2021 assinalam-se as atividades mais relevantes:  

 

Atividades institucionais (órgãos sociais)  

Realizaram-se duas reuniões Ordinárias da Assembleia Geral – em 29 de março de 2021 

e 29 de novembro de 2021. De todas foram lavradas as respetivas atas.   

Realizaram-se 9 reuniões de Direção, 16 de janeiro, 14 de fevereiro, 14 de março, 17 de 

abril, 23 de maio, 26 de junho, 4 de setembro, 23 de outubro, 27 de novembro, tendo sido 

elaboradas as respetivas atas que evidenciam as decisões tomadas ao longo do ano 2021. 

 

 

 

III – CONFIGURAÇÃO ORGANIZACIONAL  
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IV – ATIVIDADES 

 

O modelo do plano de atividades traçado para o ano de 2021 atendeu à seguinte 

estrutura: 

1) Comunicação 

2) Parcerias 

3) Atividades de cariz social (Programa A PAR e outras) 

4) Atividades para a sustentabilidade  

5) Outras Atividades 

 

1) Comunicação 

Com o objetivo de divulgar a Associação Aprender em Parceria e promover a divulgação 

do trabalho por nós desenvolvido, a A PAR adotou as seguintes medidas de comunicação: 

 

1.1)  A PAR nos média e redes sociais  

A A PAR procurou ter uma maior presença tanto na sua página de Facebook como em 

páginas/grupos de Facebook ligados à Educação de Infância. De igual modo, investimos 

na atualização do nosso site e na divulgação das nossas atividades em plataformas como 

a Pumpkin e a Agenda Cultural. Com alguma regularidade foram ainda enviados emails 

para a nossa mailing list. Esta é revista e atualizada em permanência o que permite alargar 

o número de destinatários. Através destes recursos, divulgámos as nossas atividades, 

partilhando um cartaz ilustrativo das mesmas e disponibilizando um link para facilitar a 

inscrição nas atividades.   

No final de 2021 o Facebook atingiu mais de 13500 seguidores (um aumento de cerca de 

1500 seguidores face ao ano transato) e perto de 13000 gostos (um acréscimo de 1500 

gostos face ao período homologo). Na rede social Instagram contamos com 285 

publicações e cerca de 2400 seguidores. De salientar que num ano dobrámos o número 

de seguidores.  

Relativamente ao site, registaram-se mais de 11500 visualizações, perto de 3900 

visitantes e publicados cerca de 24 artigos. As informações disponibilizadas no site foram 

atualizadas o que tornou mais fácil aos visitantes encontrar as informações pretendidas.  

Verificamos que as redes sociais Facebook e Instagram, pela sua dinâmica, continuam a 

produzir maior impacto no que à divulgação concerne.  
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Para além da divulgação de sugestões de atividades para famílias e de várias formações 

em formato Webinar (inovação introduzida em alternativa aos workshops presenciais 

como forma de continuar a assegurar esta resposta com respeito pelas medidas em vigor 

decretadas pelo Governo e pela DGS), foram também disponibilizados outros conteúdos 

lúdico-pedagógicos e informativos (em suporte digital e para download), destinados às 

famílias e aos profissionais da área da educação. De igual modo continuámos a publicar 

as nossas newsletters, agora com um carácter trimestral, bem como outras notícias 

relevantes sobre a vida Associativa da A PAR. 

 

1.2) Distribuição, junto de parceiros/ locais estratégicos, de panfletos 

informativos referentes às atividades implementadas ou a implementar 

No decurso da implementação dos projetos financiados pelo Programa BIP/ZIP, foram 

elaborados alguns folhetos contendo informações relevantes sobre o desenvolvimento da 

criança e/ou a parentalidade. Esses materiais foram disponibilizados em suporte de papel 

aos parceiros institucionais dos respetivos projetos e distribuídos pelas famílias 

beneficiárias. Adicionalmente foram disponibilizados para download através do nosso 

site.  

 

 

2) Parcerias 

Com vista a reforçar as parcerias já existentes e ao estabelecimento de novas parcerias, 

potenciando sinergias, a A PAR reforçou o número de reuniões e contactos com 

entidades parceiras (atuais e potenciais).  

Ao longo do ano, foram várias as reuniões realizadas em conjunto com os nossos 

parceiros com vista a estreitar as relações, a potenciar os recursos existentes e na procura 

ativa de soluções conjuntas. Atendendo ao contexto de pandemia, a grande maioria 

continuou a realizar-se com recurso a plataformas online, mas sempre que as condições o 

permitiram privilegiámos as reuniões presenciais. 

As reuniões de equipa mantiveram um carácter regular, por norma com uma periocidade 

semanal. As mesmas permitiram que toda a equipa dispusesse de informação 

permanentemente atualizada sobre as várias atividades da Associação, em fase de 

implementação ou a implementar, distribuindo responsabilidades pelos vários elementos 

da equipa, fomentando a partilha de ideias (teambuilding). Em prol da elaboração de 
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novos projetos (a apresentar a candidaturas e financiamentos) assim como da 

formalização de cedência de um novo espaço físico para o escritório da A PAR, também 

foram estabelecidos contactos e realizadas reuniões estratégicas. 

 

Reuniões realizadas Previstas 

Realizadas/ 

Participadas 

Nº Horas 

Afetas 

Rede Proinfância Marvila 6 14 42 

Rede Proinfância Santa Clara 6 6 12 

Programa Proinfância 3 3 6 

Projeto TorreGuia 4 4 8 

Projeto UCP 3 5 5 

Parceiros 6 8 12 

Projeto Cepsa 4 6 8 

Projeto BIP ZIP 2 2 3 

Projeto Ajuda de Berço 3 4 6 

Projeto DGArtes 2 2 4 

Projeto Qualis 2 2 2 

Equipa 24 21 42 

Totais 65 77 150 
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3. Missão Social A PAR (Programa A PAR e outras iniciativas) 

3.1) Projetos apresentados a candidaturas  

No decorrer do ano de 2021 foram 15 as candidaturas apresentadas, quer no âmbito da 

atribuição de prémios quer no âmbito da abertura de linhas de financiamento público ou 

privado (concursos abertos no âmbito das políticas de responsabilidade social de algumas 

empresas). 

De modo sintético, no decorrer do primeiro semestre nenhuma das candidaturas 

elaboradas foi aprovada, contudo, no segundo semestre a A PAR viu o seu trabalho ser 

reconhecido pela Plataforma Supraconcelhia da Grande Lisboa e Oeste com a atribuição 

do Certificado de Boas Práticas. Pelo trabalho social que ao longo dos anos temos vindo 

a desenvolver, também a SIBS Ser Solidário nos incluiu na sua plataforma.  

Numa outra vertente mais educativa/ cultural, obtivemos um apoio por parte da DGArtes 

que permitirá dar início a um projeto há muito acalentado, dando continuidade ao Projeto 

Musical Cantar Juntos.  

Candidaturas elaboradas e submetidas em 2021 

Data Prémio/candidatura Projeto Âmbito Resultado  Observação 

fev/21 AppsforGood   

Apoio à integração 

de migrantes e 

refugiados através da 

partilha de conteúdos 

lúdico pedagógicos 

Indeferido   

mar/21 Selo Boas Práticas 

Brincamos 

Juntos pelo 

Planeta 

  Aprovado out/21 

abr/21 SIBS - Ser Solidário     Aprovado ago/21 

jun/21 BPI Infância 
Brincar com 

(a) Saúde 

Educação para a 

Saúde 
Indeferido   

jul/21 BIP/ZIP 
Saudável 

como um Pêro 

Educação para a 

Saúde 
Indeferido   

jul/21 BIP/ZIP 
Espaço 

Família 

Integração Social; 

Dinamização 

Comunidade 

Indeferido   

jul/21 BIP/ZIP 
AMAr é 

Cresc(S)ER 

Capacitação técnicos 

SCMLx 
Indeferido   

jul/21 RAAML 
Cantar Juntos 

pelo Mundo 
Apoio à Cultura Em análise   

jul/21 RAAML 
Espaço 

Família 

Integração Social; 

Dinamização 

Comunidade 

Em análise   

jul/21 DGArtes 
Cantar Juntos 

pelo Mundo 
Apoio à Cultura Aprovado set/21 

out/21 Pact Fund 
AMAr é 

Cresc(S)ER 

Capacitação Equipas 

Educativas 
Indeferido   

out/21 
Prémio + Comunidade – 

Santander 

Brincamos 

Juntos pelo 

Planeta 

Sustentabilidade 

ambiental 
Em análise   
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3.2) Projetos Implementados 

3.2.1) “Brincamos Juntos pelo Planeta” (financiado pelo Prémio Caixa Social 2020 

da Caixa geral de Depósitos)  

Premiado pela iniciativa da Caixa Geral de Depósitos “Caixa Social 2020”, o projeto 

“Brincamos Juntos pelo Planeta” pretendeu contribuir para que as crianças adquirissem 

conhecimentos e comportamentos necessários para promover o desenvolvimento 

sustentável e adotar estilos de vida sustentáveis que contribuam para a preservação do 

planeta a longo prazo. 

Em virtude da declaração do estado de emergência e do encerramento das escolas, o 

cronograma do projeto teve de ser revisto. Assim, a execução do projeto decorreu entre 

janeiro de 2020 e setembro de 2021. 

Contemplou duas atividades principais:  

a) a elaboração de um Guia de Boas Práticas “Brincamos Juntos pelo Planeta” 

disponível em formato digital para download em 

https://aparword.files.wordpress.com/2021/10/aqui.pdf 

b) dinamização de sessões lúdicas, baseadas no modelo das sessões A PAR, durante as 

quais foram abordadas questões de sustentabilidade ambiental, com o objetivo de 

possibilitar às crianças um tempo e um espaço durante o qual, enquanto brincavam, 

podiam desenvolver uma maior estabilidade emocional e competências pessoais e 

sociais que fomentem o seu desenvolvimento e integração social, para além de as 

sensibilizar para a construção de um planeta mais saudável. 

Ao todo foram criadas 3 sessões diferentes (uma por trimestre) com as temáticas: “Mares 

e Oceanos”, “A Vida dos Insetos” e “A Árvore do Recreio” onde os mais novos 

“cuidaram” do nosso planeta de forma criativa.  

O projeto foi implementado nos seguintes territórios: 

- Tapada das Mercês, Freguesia de Algueirão – Mem Martins (Sintra); 

- Bairro dos Lóios – Freguesia de Marvila (Lisboa); 

- Bairro das Galinheiras, Freguesia de Santa Clara (Lisboa); 

- Rego, Freguesia Avenidas Novas (Lisboa). 

As atividades foram dinamizadas nas seguintes instituições, respetivamente: 

- Cooperativa Miminhos Alegres – Instituição Particular de Solidariedade Social; 

- Associação Tempo de Mudar (ATM) – Instituição Particular de Solidariedade Social, 

- Nuclisol Jean Piaget - Unidade de Desenvolvimento Integrado das Galinheiras; 

- EB1/JI Mestre Arnaldo Louro de Almeida e EB1/JI Mestre Querubim Lapa. 

Ao todo foram dinamizadas 51 sessões que beneficiaram 370 crianças. 

https://aparword.files.wordpress.com/2021/10/aqui.pdf
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3.2.2) Projeto “A PAR Crescemos Juntos” (fase sustentabilidade) 

De modo muito sumário, durante a execução do projeto, com o apoio do Programa 

BIPZIP dinamizámos:  

 Sessões A PAR para crianças, promotoras da aquisição competências 

relacionais;  

 Momentos de Diálogo com Pais;   

 Formação para equipas educativas da freguesia.  

Estas atividades permitiram-nos dar resposta a uma necessidade patente no diagnóstico 

da freguesia e identificada pelos parceiros – o Apoio a Famílias, através de ações que 

combatam o absentismo escolar e consequente abandono precoce; e que promovam a 

supervisão e acompanhamento familiar.  

Da implementação do projeto resultou:  

 a criação do grupo de Facebook, que se mantém ativo, através do qual 

disponibilizamos sugestões de atividades para famílias e conteúdos na área da 

saúde e educação;  

 a compilação/disponibilização do Manual de Atividades para Pais e Filhos 

acompanhado de um kit de materiais. 

Dando continuidade aos objetivos do projeto, na sua fase de sustentabilidade, a A PAR 

continuou a disponibilizar oportunidades de formação gratuita para os profissionais de 

educação que operam no território. Ao longo deste ano foram disponibilizados mais de 

20 momentos formativos online, e dois momentos formativos presenciais exclusivos para 

uma das instituições parceiras. Participaram nestas formações 23 técnicos das instituições 

parceiras. 

De igual modo, continuámos a partilhar e a divulgar através do Grupo de Facebook 

Fiquem A PAR, conteúdos relevantes para as famílias, disponibilizando ainda dois novos 

folhetos (in)formativos: a saber: “Relação Escola – Família” e  “O retraimento Social na 

Primeira Infância”. Este grupo conta presentemente com 3400 membros. 

Relativamente às atividades direcionadas para as crianças, com a aprovação de uma 

candidatura submetida a financiamento externo, conseguimos assegurar a continuidade 

da dinamização das sessões A PAR num dos grupos em idade pré-escolar, potenciando 

desse modo a consolidação e interiorização das competências pessoais e sociais 

trabalhadas. 

https://a-par.org/sessoes-ludicas-a-par/
https://www.facebook.com/groups/FiquemAPARemcasa
https://www.facebook.com/groups/FiquemAPARemcasa
https://www.facebook.com/groups/FiquemAPARemcasa
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Todas as entidades parceiras na fase de execução do projeto, a saber Junta de Freguesia 

de Santa Clara, Creche da Ameixoeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Creche 

de Santa Clara, Centro Infantil Dr. António da Costa Leal e Nuclisol – UDI Galinheiras, 

mantiveram a sua disponibilidade ao longo da fase de sustentabilidade. Colaboraram ao 

nível da divulgação das atividades e recursos materiais junto dos seus beneficiários, 

mobilizaram os seus recursos humanos para as ofertas formativas, disponibilizaram os 

seus espaços físicos para a dinamização de atividades pontuais ou regulares, envolveram-

se ativamente na partilha de preocupações comuns e procura de soluções conjuntas para 

as problemáticas identificadas no território. 

Numa lógica colaborativa, a A PAR manteve a sua participação regular nas reuniões do 

grupo da Escolaridade da Comissão Social de Freguesia. Neste âmbito, e inserido nas 

comemorações do Dia Internacional da Família, disponibilizámos um vídeo com a 

dinamização da história “Tanto, Tanto!” (Trish Cooke e Helen Oxenbury), partilhámos o 

testemunho sobre “Ser Família” da Psicóloga  Carla Dias. O acesso a estas partilhas foi 

disponibilizado através do Folheto supra mencionado.  A A PAR abraçou ainda o 

Programa Proinfância, integrando a Rede de Santa Clara. Acreditamos que todas estas 

formas de colaboração potenciam o impacto e a sustentabilidades dos projetos de 

intervenção social.  

 

3.2.3) Projeto “Uma Casa, Muitas Famílias”  

A Associação Aprender em Parceria foi distinguida pelos Prémios Valor Social 2020 da 

Fundación CEPSA com o Projeto Uma Casa, Muitas Famílias. 

O Projeto deveria ter iniciado em Janeiro de 2021 mas a declaração da medida de 

confinamento geral adiou o seu arranque. Após alguns adiamentos ditados pela pandemia 

e pelas medidas adotadas com vista a minorar a sua propagação, acordámos com os nossos 

parceiros e entidade financiadora ajustar o cronograma. Assim, o projeto iniciou em 

setembro de 2021 e será concluído em junho de 2022. 

Este reconhecimento está a possibilitar a dinamização de 3 Grupos A PAR em instituições 

com resposta ao nível do acolhimento temporário de grávidas adolescentes e/ou mães 

com filhos menores a cargo em situação de vulnerabilidade, a saber: Casa de Santo 

António e Centro de Apoio à Vida - CAV da Humanus, Associação Humanidades. 

Desta forma, continuamos a assegurar a nossa missão de capacitação familiar 

proporcionando momentos únicos às famílias beneficiárias com vista ao desenvolvimento 

https://pt-pt.facebook.com/associacaoapar/videos/2584337745203408/
https://pt-pt.facebook.com/associacaoapar/videos/291579379285192/


 
ASSOCIAÇÃO APRENDER EM PARCERIA – A PAR                                                             RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2020 

 

 
 

13 

integral e à melhoria educacional das crianças, prevenindo problemáticas parentais, 

educacionais e sociais desde o nascimento. 

Capacitar educadores e outros agentes para melhorar o seu desempenho na ação educativa 

e social junto das famílias é, também, um dos objetivos do Projeto Uma Casa, Muitas 

Famílias. 

 

3.2.4) Projeto “Se Eu Consigo, Tu também Consegues!”  

Financiado pelo Programa BIPZIP, o Projeto integrou na sua execução uma adaptação do 

Programa Kids’ Skills e foi implementado no Agrupamento de Escolas Pintor Almada 

Negreiros sito na Freguesia de Santa Clara.  

A implementação do projeto decorreu de outubro de 2020 a novembro de 2021. 

Inserido no Eixo Educação, o projeto “Se Eu Consigo, Tu também Consegues” 

concorreu especificamente para a capacitação das crianças residentes no território, 

ajudando-as a desenvolver as suas competências pessoais e sociais, prevenindo 

comportamentos de risco. As atividades do projeto visaram potenciar a assertividade, a 

responsabilidade, a autonomia, a criatividade, a aceitação (de si e do outro), o respeito 

pela diversidade, o autocontrolo emocional e comportamental; competências que 

(esperamos) terão impacto no investimento escolar e por conseguinte na valorização da 

escola, fomentando comunidades mais seguras e integradas.  

Ainda que os resultados alcançados (em termos de beneficiários abrangidos) possam ter 

ficado aquém do esperado em duas das atividades, o impacto qualitativo do projeto junto 

dos que dele beneficiaram é para nós motivo de grande satisfação. Alunos e docentes 

revelaram índices de envolvimento e de mobilização crescente. Aderiram às atividades 

propostas e demonstram querer dar continuidade às mesmas. Em conjunto, demonstraram 

a força do coletivo, de uma comunidade, sem nunca esquecer a individualidade de cada 

um dos seus membros. Foi, e é por cada um dos nossos beneficiários, que dizemos 

“Fomos Capazes” de executar o projeto e “Seremos Capazes” de lhe dar continuidade. 

Ao todo beneficiámos 272 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos e 

85 pais e docentes.  
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3.2.5) Sessões A PAR – Ajuda de Berço 

No ano 2021 continuámos a dinamizar, semanalmente, Sessões A PAR na Ajuda de 

Berço com dois grupos de crianças (0-3 anos e 3-6 anos). 

Estas sessões seguem a mesma metodologia do Programa A PAR - com a ludicidade e 

dinâmicas nas canções, rimas e histórias - no entanto diferem por não proporcionarem o 

Momento de Capacitação Familiar, visto a atividade ser destinada a grupos de crianças 

institucionalizadas que são acompanhadas por alguns monitores que desempenham o 

papel de cuidadores.  

Esta proposta permite que as crianças da Ajuda de Berço tomem contacto com diferentes 

sonoridades, texturas e movimentos, proporcionando momentos divertidos e envolvendo 

as crianças na ação de forma lúdica e interativa num mundo de magia, onde o sorriso, o 

espanto e a espontaneidade das crianças (e dos adultos presentes) surpreendem sempre, 

revelando a alegria e o prazer de brincar.  

Com o decorrer das sessões, um dos objetivos é, também, capacitar educadores e outros 

agentes para melhorar o seu desempenho na ação educativa e social junto das crianças. 

Este é um projeto muito acarinhado por todas as partes envolvidas, e que tem sido possível 

manter nos últimos anos com o apoio de uma família mecenas. 

 

3.2.6) Projeto Cantar Juntos pelo Mundo 

Ao longo da nossa atividade junto de famílias de diversidade étnica e multicultural, temos 

constatado a inexistência ou insuficiência de recursos/ materiais lúdico-pedagógicos 

direcionados para a primeira infância, adaptados à diversidade cultural que 

presentemente, e cada vez mais, caracteriza o nosso país. A consciencialização de uma 

população cada vez mais multicultural com características específicas que carece de apoio 

ao nível de meios facilitadores da sua integração e da comunicação, e a constatação da 

escassez desses recursos, levou-nos a desenhar o projeto “Cantar Juntos pelo Mundo” 

que pretende constituir-se como uma ferramenta simultaneamente educativa e cultural. 

Um recurso lúdico-pedagógico diferenciado, sob a forma de livro com QR Code, que 

reunirá Rimas e Canções de diferentes países (multicultural), pensado para a infância, 

mas também para pais, educadores, docentes e outros profissionais da área social que 

encontrarão no mesmo um recurso válido e um aliado ao nível da Educação e da 

promoção da Integração Social. 
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Este projeto já está na sua fase inicial de execução com o apoio da Direção Geral das 

Artes e da Futuro – Sociedade Gestora Fundos de Pensões SA, tornando-se necessário 

encontrar outros financiamentos complementares para a sua concretização global.   

 

 

Quadro Síntese implementação do Programa A PAR 

Grupos A PAR Implementados em 2021 

Instituição 
Tipo de 

Grupo 

Nº 

Sessões 

Nº 

crianças 

(<6anos) 

Nº 

crianças 

(>6anos) 

Nº 

Cuidadores 

Nº 

Famílias 

Nº 

Famílias 

presente 

em mais 

de 50% 

das 

sessões 

Casa de Santo 

António 

0 meses 

aos 3 

anos 

9 8 0 8 8 8 

Casa de Santo 

António 

3 anos 

aos 6 

anos 

9 5 0 5 5 5 

Humanus 

0 meses 

aos 6 

anos 

3 5 0 5 5 5 

Ajuda de Berço 

(Monsanto e Av. 

Ceuta) 

0 meses 

aos 3 

anos 

33 13 0 5 NA NA 

Ajuda de Berço 

(Monsanto e Av. 

Ceuta) 

3 anos 

aos 6 

anos 

33 0 21 8 NA NA 

3 Instituições 

7 

grupos 87 31 21 31 18 18 
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4. Atividades para a Sustentabilidade 

4.1) Formações e Workshops  

       para Profissionais e Estudantes da área da Educação e da Infância  

As formações e workshops são de extrema importância para a sustentabilidade financeira 

da A PAR. Como tal, para 2021 tínhamos como objetivo a realização de pelo duas 

formações por mês. Apesar de uma ligeira diminuição no total de participantes abrangidos 

ao longo de 2021, podemos inferir que os objetivos traçados foram concretizados. 

Atendendo às medidas, decorrentes da pandemia, que continuaram a vigorar, todas as 

atividades decorreram em formato webinar, 

As formações procuraram incidir em temáticas diferenciadas, mas complementares e 

foram dinamizadas por elementos da A PAR (Equipa Técnica e Membros da Direção) e 

por profissionais (amigos e associados da A PAR) ou formadores externos que 

responderam afirmativamente ao nosso convite.  

Datas Formações e Workshops Dinamizador(a) 
Nº de 

participantes 

15/01/2021 webinar Abordagens mindfulness na educação Iolanda Pereira 12 

29/01/2021 webinar dinamização canções e rimas Sofia Lopes 54 

12/02/2021 

Webinar Introdução aos portefólios Digitais: da 

Avaliação à planificação Vanessa Biléu 51 

26/02/2021 

Webinar Cesto dos Tesouros: O Mundo Sensorial dos 

Bebés Carina Santa Bárbara 42 

12/03/2021 Webinar Brincar no Exterior com Intenção Rui Inácio 58 

26/03/2021 Webinar Todos Somos Educação Especial Rui Inácio 24 

09/04/2021 Webinar Construção e Avaliação do Plano Individual Mónica Rolo 25 

07/05/2021 Webinar a Linguagem Escrita no Pré Escolar Mónica Ricardo 31 

21/05/2021 

Webinar Relação Casa-Escola: Como andar de mãos 

dadas Carina Santa Bárbara 14 

04/06/2021 Webinar Como Comunicar com a Criança Iolanda Pereira 13 

18/06/2021 Webinar Interações Positivas Adulto-Criança 

Maria Antónia 

Cardoso 9 

14/09/2021 Webinar A Organização do Ambiente Educativo (…) Mónica Ricardo 24 

28/09/2021 

Webinar a Adaptação das Crianças Socialmente 

Retraidas Rita Maia  18 

19/10/2021 Webinar Práticas em Diálogo Nuno Gonçalves 15 

02/11/2021 

Os Direitos de Participação da Criança no Jardim de 

Infância  Marta Botelho 8 

16/11/2021 O (des)uso da Chupeta dos 0 aos 3 anos Susana Tagarro 16 

30/11/2021 A Importância das Transições na Rotina Diária 

Maria Antónia 

Cardoso 14 

    Total Participantes 428 

    Média Participantes 25 
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Por 

Trimestre 

Nº de 

Formações e 

Workshops 

Nº de 

Participantes 

1º 6 241 

2º 5 92 

3º 2 42 

4º 4 53 

 

4.2) Atividades para Famílias 

A A PAR procura proporcionar às famílias atividades lúdicas e sensoriais que fomentem 

interações positivas e a partilha afetiva entre pais e filhos. Estas atividades são 

diversificadas e podem ser inspiradas em diferentes temáticas, tendo em conta a época do 

ano e o contexto dos espaços onde se realizam. Contemplam atividades como o percurso 

sensorial “Vamos à Caça do Urso”, Sessões A PAR Temáticas, Música para Bebés, entre 

outras. 

Por norma, nestas atividades participam no máximo 12 famílias, de modo a não 

comprometer a qualidade da atividade e a potenciar os resultados positivos da mesma. 

Só no segundo semestre nos foi possível retomar esta atividade, ainda assim, os resultados 

alcançados foram muito promissores. 

Realizámos um total de 3 atividades para famílias, proporcionando momentos de grande 

cumplicidade a 44 famílias (88 participantes), o que constitui um ligeiro acréscimo face 

a 2020. 

De referir que fomos contactados por diversas famílias interessadas em participar nas 

nossas atividades, mas os constrangimentos suscitados pela pandemia, no que se referia 

às condições dos espaços e limitação de participantes, inviabilizou a realização de mais 

atividades.  

Atividades Famílias 

Data Atividade Espaço 
Nº 

Crianças 

Nº 

Famílias 

Total 

participantes 

13/09/2021 Sessão Pais e Filhos 
Biblioteca 

de Ílhavo 
12 12 24 

18/12/2021 Brilhos Natal 
Biblioteca 

de Ílhavo 
20 20 40 

27/12/2021 Brilhos Natal 

Junta 

Freguesia 

Cadaval 

12 12 24 

  3 Atividades 3 Parceiros 44 44 88 
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4.3) Atividades para as Escolas – “A PAR vai à Escola” 

4.3.1) Percursos Sensoriais 

Para este ano adotámos uma estratégia diferente no que às Atividade para Escolas 

concerne. De modo a diversificarmos mais a nossa oferta, por trimestre apresentámos 

diferentes percursos sensoriais: “Vamos à Caça do Urso” e “Brilhos de Natal”. 

Em “Vamos à Caça do Urso”, pretende-se que as crianças tomem contacto com diferentes 

texturas, sons e cheiros. De forma lúdica e interativa, as crianças são convidadas a 

percorrer os diferentes ambientes relacionados com a história, transformando-se em 

autênticos exploradores: brincando, cheirando, tocando, pisando, rebolando, pulando, 

rastejando, espreitando e muito mais... 

Com "Brilhos de Natal" as crianças são convidadas a explorar toda a magia das luzes, dos 

brilhos, das sombras, das texturas e dos sons através de um espaço multi-sensorial repleto 

de oportunidades de aprendizagem. Através dos cinco sentidos, as crianças usam a sua 

criatividade e os mais diversos materiais para viajar até onde a sua imaginação permitir. 

Apesar de este ano ainda existirem algumas limitações no acesso às escolas, as adaptações 

por nós adotadas foram muito bem acolhidas pelas instituições. Face a 2020, quase 

duplicámos o número de sessões (12 vs 20) e de participantes (240 vs 432). Podemos 

afirmar que os objetivos traçados foram concretizados. 

 

 

 

Data Escola Atividade Nº Sessões Nº de crianças

10/05/2021 Externato O parque Vamos à Caça do Urso 2 35

02/11/2021 O Botãozinho Brilhos Natal 2 50

05/11/2021 O Botãozinho Brilhos Natal 2 49

23/11/2021 Centro Infantil D. João I Brilhos Natal 1 15

25/11/2021 As Descobertas Brilhos Natal 1 26

26/11/2021 Creche na Quinta Brilhos Natal 2 40

02/12/2021 As Descobertas Brilhos Natal 1 26

03/12/2021 Tartaruga e Lebre Brilhos Natal 1 15

07/12/2021 CSPSAC Brilhos Natal 2 46

10/12/2021 Fundação D. Pedro IV Brilhos Natal 2 47

16/12/2021 O Caracol Brilhos Natal 2 44

17/12/2021 ASF Turcifal Brilhos Natal 2 39

Percursos Sensoriais 

10 Escolas 20 4322 PercursosTotal
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4.3.3) Sessões A PAR temáticas 

A Sessão A PAR, enquanto momento privilegiado de interação, partilha e ludicidade, é 

composta por canções, rimas e histórias, contadas e cantadas com recurso a dinâmicas 

lúdicas e expressivas, tendo como base o nosso Projeto Musical "Cantar Juntos". 

Cada temática é pensada e escolhida de modo a abordar e a trabalhar diferentes 

competências pessoais e sociais, consoante o objetivo que se pretende alcançar e 

dependendo da faixa etária para a qual a sessão é planeada.  

Esta atividade tem tido uma procura crescente e contribuído largamente para a 

sustentabilidade da A PAR. Apesar de em 2021 teremos marcado presença em menos 

estabelecimentos de ensino (menos 5 escolas face a 2020), dinamizámos muito mais 

sessões e aumentámos significativamente o número de beneficiários (mais 116 crianças 

do que no ano anterior) 

"Sessões A PAR Temáticas" 

Trimestre Nº Escolas Nº Temáticas Nº Sessões Nº de crianças 

1º 1 1 14 332 

2º 8 4 26 423 

3º 2 2 5 109 

4ª 5 4 15 327 

Totais 14 escolas 8 temáticas 38 1191 

 

 

5. Outras Atividades 

5.1) Angariação de sócios  

A existência de uma Associação depende em grande parte da capacidade de mobilizar e 

envolver ativamente os seus associados. Como tal, a A PAR manteve a aposta do ano 

passado de oferecer aos novos sócios (individuais ou institucionais) a possibilidade de 

usufruírem gratuitamente da participação num ou em mais do que um webinar (consoante 

o valor da quota). Esta medida permitiu a captação de 8 novos sócios individuais. Em 

2020 contávamos com 54 associados e em 2021 chegámos a registar 62 associados. 

Contudo, dado que alguns dos sócios se encontravam em situação irregular e não 

evidenciaram esforços para regularizar a situação, de acordo com o artigo 15º dos nossos 

estatutos, 16 pessoas perderam a condição de associado. Assim sendo, na prática 

chegámos ao final do ano com uma perda de associados face ao ano anterior pelo que 

urge procurar novas formas de captação.  
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5.2) Livros com cd Cantar Juntos 1 e Cantar Juntos 2 

Ambos os Livros Cantar Juntos 1 e 2 têm tido uma procura regular, registando-se uma 

procura ligeiramente mais acentuada do Cantar Juntos 1. Como tal, a impressão dos 

exemplares ocorrida no ano transato encontra-se praticamente esgotada. No próximo ano 

será necessário encontrar forma de financiar nova impressão, preferencialmente com o 

apoio institucional de alguma entidade ou mecenato particular. 

Verificamos que os livros continuam a revestir-se de extrema importância para a nossa 

sustentabilidade financeira. Apraz-nos dizer que a qualidade dos seus conteúdos mantém 

a sua atualidade e pertinência.  

 

5.3) Voluntariado A PAR 

A Associação Aprender em Parceria- A PAR tem uma responsabilidade social no que à 

formação cívica diz respeito. Como tal, desde há alguns anos estabeleceu parcerias com 

a Universidade Católica Portuguesa, a Nova School of Business and Economics e a 

Universidade Nova de Lisboa integrando os seus programas de Voluntariado. 

Este ano estabelecemos um novo protocolo com uma nova instituição educativa, a EPI – 

Escola Profissional de Imagem de Lisboa, através do qual acolhemos uma aluna do 3º 

Ano do curso profissional Técnico de Design e Comunicação Gráfica.  

Iniciativas como esta visam contribuir para a formação dos alunos para uma cidadania 

ativa e participativa, potenciando as suas competências técnicas, relacionais e 

organizacionais, sustentadas pela aprendizagem contextualizada, integrando experiências 

vividas pelo aluno, na sua interação com o outro e com a realidade circundante. 

Durante o ano de 2021 contámos com o apoio de 10 voluntários. Alguns com um caráter 

mais pontual e outros com um caráter mais regular. Dada a dimensão reduzida da equipa 

central da A PAR, só com o apoio de voluntários conseguimos levar a cabo, com sucesso, 

algumas das nossas atividades de intervenção social, nomeadamente a implementação do 

Programa A PAR. 

 

5.4) Formação da Equipa Central 

À semelhança do que se tem vindo a verificar em anos anteriores, durante este ano 

mantivemos o investimento na formação interna da equipa A PAR, possibilitando aos 

seus colaboradores a frequência de formações, quer internas quer externas, com vista à 

atualização ou aquisição de novos conhecimentos. 
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Tendo a A PAR integrado o Projeto Qualis promovido pela Associação CLIPrd, durante 

o ano de 2021 a aposta formativa incidiu nas competências a trabalhar para a atribuição 

do selo Qualis, nomeadamente: Monitorização e Avaliação, Recursos Humanos e 

Comunicação. 

De igual modo, no âmbito do Programa Proinfância, frequentámos uma formação 

específica sobre o Modelo do Programa e sobre a Plataforma informática de gestão para 

as Entidades Coordenadoras, de Referência e Colaboradoras. 

Ao todo, participámos em 28 momentos formativos externos que se traduziram em cerca 

de 60 horas de formação recebida. Um número bastante superior ao registado no ano 

transato e que implicou um grande investimento de tempo por parte da equipa. 

 

Data Formação/ workshop 
Entidade 

dinamizadora 

Nº 

Horas 

29/01/2021 A importância da Comunicação CulturFace 1 

08/03/2021 Webinar Programas de Apoio à Cultura CML 1 

11/03/2021 Apoio à elaboração de candidaturas - FES 
CML e Rede 

Emprega 
1 

22/04/2021 WEBIP Igualdade e Cidadania Programa BIPZIP 1,5 

11/05/2021 Pobreza em Portugal 
Programa 

ProInfância 
2,5 

12/05/2021 O trabalho em rede 
Programa 

ProInfância 
2,5 

13/05/2021 WEBIP Ambiente e Saúde Programa BIPZIP 2 

13/05/2021 O modelo Proinfância 
Programa 

ProInfância 
2,5 

14/05/2021 A experiência da rede territorial de Múrcia 
Programa 

ProInfância 
7 

18/05/2021 

Plataforma informática de gestão para 

Entidades Coordenadoras, de Referência e 

Colaboradoras 

Programa 

ProInfância 
1,5 

27/05/2021 WEBIP Educação e Cultura Programa BIPZIP 1,5 

28/05/2021 Formação online plataforma BIPZIP Programa BIPZIP 1,5 

31/05/2021 
Formação online Gestão e Avaliação Impacto 

IPSS 
UNITATE 3 

01/06/2021 
Ciclo de Conversas Qualis - Associação 

Montepio 
CLIPrd 1 

07/07/2021 
Ciclo de Conversas Qualis - OMNOVA 

Solutions 
CLIPrd 2 

30/09/2021 Workshop Qualis - Monitorização e Avaliação Stone Soup 2 

07/10/2021 Workshop Qualis - Monitorização e Avaliação Stone Soup 2 

14/10/2021 Workshop Qualis - Monitorização e Avaliação Stone Soup 2 

26/10/2021 WS Como criar parcerias com Impacto E3S 2 
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10/11/2021 Workshop Qualis - Recursos Humanos Stone Soup 2 

17/11/2021 Workshop Qualis - Recursos Humanos Stone Soup 2 

22/11/2021 WS Qualis – Comunicação Stone Soup 2 

24/11/2021 Workshop Qualis - Recursos Humanos Stone Soup 2 

25/11/2021 
WS O Orçamento como Instrumento de 

Gestão e de Controlo  
E3S 2 

29/11/2021 WS Qualis – Comunicação Stone Soup 2 

03/12/2021 Workshop Qualis - Recursos Humanos Stone Soup 2 

06/12/2021 WS Qualis – Comunicação Stone Soup 2 

20/12/2021 WS Qualis – Comunicação Stone Soup 2 

Totais 28 ações formativas 
8 entidades 

formativas 

57,5 

horas 

 

5.5) Reuniões de trabalho interinstitucionais 

A Associação Aprender em Parceria – A PAR, enquanto instituição com responsabilidade 

ao nível da intervenção social, integra a Rede Social de Lisboa. Num sentido mais amplo, 

faz-se representar no CLAS - Conselho Local de Ação Social e dentro deste Conselho 

integra o grupo de trabalho dedicado à Infância e à Juventude. 

Num contexto mais restrito a Associação integra duas Comissões Sociais de Freguesia, a 

CSF do Lumiar e a CSF de Santa Clara. Nesta última participa ainda no grupo de trabalho 

da Escolaridade.  

Adicionalmente a Associação é parte integrante do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa 

e mais recentemente reintegrou o Grupo Comunitário Galinheiras Ameixoeira. 

A participação nestas reuniões é fundamental para acompanhar o trabalho que tem vindo 

a ser desenvolvido nos territórios e tomar conhecimento das ações previstas ao nível do 

PDS – Plano de Desenvolvimento Social para o concelho de Lisboa. Desse modo 

podemos mais facilmente ajustar a nossa atividade às necessidades identificadas pelos 

parceiros e fomentar as sinergias entre todos. 

 

Reuniões realizadas Previstas 

Realizadas/ 

Participadas 

Nº Horas 

Afetas 

CSF Santa Clara | Grupo Escolaridade 10 5 10 

Grupo Comunitário Alta de Lisboa 10 10 25 

Grupo Comunitário Galinheira 

Ameixoeira 4 
2 

4 

Totais 24 17 39 
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V. AÇÕES POR ÁREA DE TRABALHO 

1. Secretariado 

A área de secretariado da Associação A PAR tem como missão assegurar o apoio técnico 

à Direção da mesma, permitindo uma eficaz e eficiente articulação entre os órgãos sociais, 

através da coordenação das atividades de gestão de recursos humanos, financeiros e 

patrimoniais, das tecnologias de informação e da comunicação institucional.  

Durante o ano de 2021 desenvolveu as seguintes atividades:  

 

1.1. Coordenação e apoio às diversas áreas de trabalho 

Promoção e acompanhamento das políticas de organização e de gestão dos recursos 

humanos, apoiando a tomada de decisão e a respetiva concretização:  

 Orientação e apoio às atividades desenvolvidas pelas diversas áreas de trabalho, 

em articulação com a direção; 

 Promoção da adoção de procedimentos internos mais eficientes e otimização da 

utilização dos recursos humanos e financeiros disponíveis; 

 Elaboração de reportes periódicos referentes aos recursos humanos (Relatório 

Único);  

 Acompanhamento do processo de implementação das medidas de Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho. 

 

1.2. Gestão dos protocolos e acordos de cooperação 

 Acompanhamento da execução dos protocolos celebrados pela Associação.  

 

1.3. Apoio aos Órgãos Sociais  

Assistência técnica aos órgãos sociais, através da elaboração e acompanhamento dos 

necessários instrumentos de planeamento e de gestão:  

 Acompanhamento da execução do Plano de Atividades para 2021;  

 Colaboração na elaboração da proposta de Relatório de Gestão de Atividades e 

Contas de 2021 e da proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2022;  

 Acompanhamento dos processos e procedimentos aprovados pelos órgãos sociais; 

 Compilação de elementos informativos de interesse para envio aos membros dos 

órgãos sociais; 

 Preparação, apoio e acompanhamento das reuniões de direção, assembleia geral e 

conselho fiscal;  

 Outros. 
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1.4. Apoio à Execução de Projetos 

Apoio ao desenvolvimento dos projetos: “Brincamos Juntos pelo Planeta” financiado pelo 

Prémio Caixa Social; “A PAR – Aprendemos em Conjunto” (Fase Sustentabilidade); “Se 

Eu Consigo, Tu também Consegues!” financiado pelo Programa BIP/ZIP; “Uma Casa, 

Muitas Famílias” financiado pela Fundacíon Cepsa e Redes Programa Proinfância 

financiado pela Fundação la Caixa 

 

2. Comunicação e Imagem 

À área de comunicação e imagem compete gerir e promover a comunicação e a imagem 

institucionais. Durante o ano de 2021 desenvolveram-se as seguintes atividades:  

 

2.1. Desenvolvimento do Plano de Comunicação, Site e Redes Sociais 

 Reforço da comunicação on-line (Facebook e Instagram); 

 Desenvolvimento de ações de melhoria do site; 

 Divulgação de projetos, eventos, atividades para famílias, workshops e formações 

da Associação; 

 Elaboração e divulgação de cartazes e posters no site e redes sociais. 

 Atualização permanente do site, através da inserção de atividades, eventos, 

documentação, informações, comunicações e programas oficiais. 

 Elaboração de cartazes e posters das atividades promovidas pela Associação; 

 Divulgação das atividades através do site, redes sociais, mailing list, afixação de 

cartazes em escolas. 

 

3. Gestão de Recursos Humanos 

A área Financeira, de Organização e Recursos Humanos promove e assegura uma correta 

gestão dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais da Associação. Com base neste 

pressuposto, foram desenvolvidas em 2021 as seguintes atividades:  

 

3.1. Gestão dos Recursos Humanos 

 Organização e instrução dos processos relativos aos recursos humanos;  

 Aumento da eficácia e eficiência dos recursos humanos da Associação através da 

sua adequada gestão;  

 Apoio à implementação das medidas de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho. 
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3.2. Gestão Orçamental, Financeira e Patrimonial 

 Elaboração, gestão e controle orçamental - preparação da execução orçamental de 

2021 acompanhamento da execução orçamental de 2021 e preparação da proposta 

de orçamento para 2022, para apresentação aos órgãos sociais;  

 Execução das ações inerentes à elaboração e submissão de relatórios de caráter 

periódico e obrigatório;  

 Desenvolvimento das atividades inerentes à submissão do orçamento para 2021. 

 

3.3. Reports apresentados e submetidos  

 Realização das atividades inerentes à gestão financeira, através do cumprimento 

das obrigações legais e regulamentares;  

 Reportes periódicos de mapas de gestão e controlo financeiro;  

 Realização dos procedimentos contabilísticos e cumprimento das obrigações 

fiscais;  

 Elaboração dos documentos necessários para apresentação aos órgãos sociais, em 

cumprimento das disposições legais;  

 Execução das tarefas inerentes ao economato.  

 

3.4. Procedimentos Contabilísticos e Fiscais  

 Controlo de execução de despesas, conforme o orçamento aprovado;  

 Desenvolvimento das funções inerentes ao movimento das receitas e despesas e 

os respetivos registos contabilísticos obrigatórios;  

 Realização dos processamentos administrativos;  

 Cumprimento das obrigações fiscais nos prazos estipulados na lei.  

 

3.5. Recursos humanos 

 De janeiro a março a A PAR contou com 3 colaboradores, e de março a dezembro 

com 2 colaboradores. A 31 de dezembro a A PAR contava 2 colaboradores a tempo 

inteiro.   

 Em 2021 colaboraram com a A PAR, em regime de prestação de serviços, 2 

colaboradores. 

 A Associação A PAR em 2021 contou com 10 voluntários ativos. 
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 VI. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2021 

 

1. O Resultado Líquido da Associação Aprender em Parceria – A PAR manteve-se 

positivo pelo segundo ano consecutivo. Em 2020 registámos um saldo positivo de 

17700.16€ e em 2021no valor de 22.055,71€. 

Esta estabilização deveu-se: à profunda reorganização dentro da A PAR que resultou na 

redução de despesas com Recursos Humanos e por conseguinte na redução dos encargos 

sociais e fiscais; a um maior investimento em atividades externas para escolas e 

profissionais (sustentabilidade financeira); à aprovação do financiamento de duas 

candidaturas e ao apoio de 3 mecenatos (2 particulares e 1 institucional); entre outros 

fatores de menor relevância mas igualmente decisivos para este resultado. 

  

2. O montante apresentado em caixa e depósitos bancários, em 31 de dezembro 2021, 

decompõe-se do seguinte modo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

Numerário 67,05 70,83

Depósitos á ordem 75.824,40 55.428,63

Depositos a Prazo 0,00 0,00

Aplicações de tesouraria 0,00 0,00

75.891,45 55.499,46

Linhas de crédito de curto prazo 

Descobertos bancários

75.891,45 55.499,46
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3. Em 2021 e 2020, os inventários da associação eram detalhados conforme se segue:  

 

 

 

 

4. A estrutura organizacional sofreu algumas alterações em 2021, com o reajuste dos 

recursos humanos. 

 

5. As Demonstrações Financeiras, Balanço e Demonstração de Resultados, referentes ao 

presente exercício de 2021, são apresentadas e comparáveis com os respetivos 

documentos do exercício anterior.  

 

6. No final do exercício de 2021, a Associação A PAR tinha a sua situação regularizada 

perante a Administração Fiscal e a Segurança Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montante Perdas por Montante Montante Perdas por Montante

bruto imparidade líquido bruto imparidade líquido

Mercadorias

Em armazem

Livros 1.082,41 1.082,41 3.994,21 3.994,21

T-shirts 93,55 93,55 152,10 152,10

Longsleeves 0,00 0,00 42,24 42,24

Panamás 47,74 47,74 214,06 214,06

Em poder de terceiros (consignação)

Livros 649,37 649,37 504,32 504,32

1.873,07 0,00 1.873,07 4.906,93 0,00 4.906,93

2021 2020
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VI. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2021 2020

Vendas e serviços prestados 10 23 791,68 15 977,50

Subsídios, doações e legados à exploração 12 83 133,59 69 797,80

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9 -3 033,86 -4 366,16

Fornecimentos e serviços externos 15 -39 320,24 -22 261,43

Gastos com o pessoal 11 -42 206,20 -41 484,79

Ajustamento de inventários (perdas / reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)

Provisões (aumentos / reduções)

Provisões especificas (aumentos / reduções)

Outras imparidades (perdas / reversões)

Aumentos / reduções de justo valor

Outros rendimentos 13 222,72 189,09

Outros gastos 18 -31,99 -151,85

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 22 555,70 17 700,16

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 6 -499,99 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 22 055,71 17 700,16

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos 22 055,71 17 700,16

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 22 055,71 17 700,16

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.
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31 Dezembro 31 Dezembro

ACTIVO Notas 2021 2020

ACTIVO NÃO CORRENTE:

Activos fixos tangiveis 6 0,00 0,00

Bens do património histórico e cultural

Activos intangíveis 7 0,00 0,00

Investimentos financeiros 16 837,17 902,12

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Outros créditos e activos não correntes

Total do activo não corrente 837,17 902,12

ACTIVO CORRENTE:

Inventários 9 1 873,07 4 906,93

Créditos a receber 16 2 312,27 3 011,41

Estado e outros entes públicos 8 0,00 332,07

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Diferimentos 14 81,28 87,97

Outros activos correntes 16 0,00 1 563,26

Caixa e depósitos bancários 5 75 891,45 55 499,46

Total do activo corrente 80 158,07 65 401,10

Total do activo 80 995,24 66 303,22

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos

Excedentes técnicos

Reservas 

Resultados transitados 52 698,27 34 998,11

Excedentes de revalorização

Ajustamento / Outras variações nos fundos patrimoniais

52 698,27 34 998,11

Resultado líquido do período 22 055,71 17 700,16

Total do fundo de capital 74 753,98 52 698,27

PASSIVO:

PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões

Provisões especificas

Financiamentos obtidos

Outras dívidas a pagar

Total do passivo não corrente 0,00 0,00

PASSIVO CORRENTE:

Fornecedores

Estado e outros entes publicos 8 1 055,56 742,72

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Financiamentos obtidos

Diferimentos 14 120,00 5 779,01

Outras passivos correntes 17 5 065,70 7 083,22

Total do passivo corrente 6 241,26 13 604,95

Total do passivo 6 241,26 13 604,95

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 80 995,24 66 303,22

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2021.

(Montantes expressos em euros)

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021


