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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021  
 
 
 
 
 
 

Nos termos do n.º 1 do Artº 18º dos Estatutos e para cumprimento do disposto no n.º 2, 
alínea b) do Art.º 32º dos Estatutos de Instituição Particular de Solidariedade Social, o 
Conselho Diretor apresenta o Relatório de Atividades e de Contas e o Parecer do Conselho 
Fiscal referentes ao exercício de 2021, a fim de serem discutidos e votados pela Assembleia 
Geral da Associação Auxílio e Amizade. 
 

 

   

 

Lisboa,12 de março de 2022 
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Enquadramento 
 
Este relatório apresenta o conjunto de atividades que se realizaram ao longo de 2021 na 

Associação Auxílio e Amizade. 

A Associação Auxílio e Amizade (AAA), fundada a 18 de Dezembro de 2001, é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (Insc. nº 90/02 – D.R. III série nº 250 de 

29/10/2002), sem fins lucrativos, reconhecida como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública com 

o NIPC 505850117. 

 
Missão: 
 
Desenvolver todo o esforço por atender aqueles que apresentam carências e dificuldades sociais 

e com eles procurar atingir o potencial de melhoria da sua dignidade como pessoa. Motivamos 

os nossos utentes a acreditarem que são capazes de transformar as suas vidas e auxiliamo-los 

na construção do caminho para a sua felicidade, oferecendo-lhes através da Amizade os meios 

para alcançarem os seus objetivos. 

Visão: 

Auxílio ao maior número de pessoas carenciadas. Ser uma instituição com credibilidade e 

respeitada pelos cidadãos. 

Valores: 
 
-Dignidade da pessoa Humana; -Respeito pela pessoa; -Igualdade;-Solidariedade;               -

Amizade; -Privacidade e Confidencialidade; -Autonomia e Participação 
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1. Área Social 

 

Atividades de Ação Social Frequência Var. em relação a 
2020 

Visitas Domiciliárias:  
- de Diagnóstico (1ª vez)  
- de Acompanhamento 

 
18 
0 

 
+18 
-- 

Atendimento Social às Famílias:  
- 1ª vez 
- Acompanhamento 
Total  

 
43 
128 
171 

 
+12 
+88 
+100 

Apoio à Procura de Emprego/Formação 13 +1 

Apoio à Procura de Alojamento 12 +2 

Apoio aos utentes em serviços (medicação/IRS/ 
certificados Covid) 

10 ----- 

Apoio / Visita a Idosos ou Pessoas Vulneráveis: 
- Visitas ao domicílio 
- Acompanhamento ao exterior 
- Visitas ao hospital 
 
- Visitas a lares  

 (integradas na Distribuição Mensal) 

 
0 
15 
0 
 
0 

 

 
0 

+8 
-- 
 

-2 

Reuniões internas: 
Projeto Força em Família 
Ação Social 
Outras 

 
20 
1 
6 

 
--- 
-5 
---- 

 

 
“Espaço Saúde” 

  
Utentes 

AAA 

Var. em 
relação a 

2020 

 
Sócios /  
Volun-
tários 

Var. em 
relação a 

2020 

 
Público 
Geral 

Var. em 
relação 
a 2020 

 
Total 

Osteopatia Nº Clientes 6 +1 6 -5 5 -- 17 

Frequência 20 +8 43 +3 8 -2 71 

Medicina 
Tradicional Chinesa 

Nº Clientes  0  0  0 0 0 

Frequência 0  0  0 0 0 

Psicologia 
(Acompanhamento Psico-
lógico + Ludoterapia + 
Aconselhamento Parental) 

Nº Clientes  27 -12 5 -4 0 0 32 

Frequência 597 -121 47 -147 0 0 744 
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Devido às solicitações por parte dos utentes, este ano desenvolvemos uma nova resposta de 

apoio social, tais como requisição de medicação habitual no portal do SNS; elaboração de IRS 

e validação das faturas no portal das finanças e documentos vários, bem como pedidos de 

emissão de certificados COVID-19. Apoiámos utentes na inscrição no Programa Renda 

Acessível da Câmara Municipal de Lisboa.  

Este ano as consultas de psicologia, sofreram uma redução no número de utentes (-12) ao 

término dos contratos terapêuticos, uns por já não precisarem desta resposta, outros por 

desistência. Assim, por esse motivo, o número de consultas também diminuiu relativamente ao 

ano anterior (-168 no total). 

 

 

1.1. Apoio em Géneros Alimentares: 

As famílias que apoiamos com géneros 

alimentares residem sobretudo nas Freguesias de 

Santa Maria Maior e Penha de França.  

Manteve-se a Distribuição Mensal Regular 

adaptada às exigências da pandemia. 

 

 

A Distribuição Trissemanal de “Frescos” manteve-se à 2ª; 4ª e à 6ª feira com produtos 

provenientes do BACF e do Pingo Doce.  

Distribuição de Géneros Alimentares Nº de Famílias Variação em 
relação a 2020 

Distribuição Trissemanal de “Frescos” 
   [Géneros Alimentares Perecíveis] 

 40 / semana (média) +5 

Distribuição Mensal Regular  
   [Géneros Alimentares Não Perecíveis] 
                                                   - Ao domicílio 
                               - Nos locais de distribuição 
                                                    - No armazém 

 
 

20 / mês (média) 
22 / mês (média)  
23 / mês (média) 

 
 

--- 
-3 
 

-4 

Cabazes de Natal 82 -4 

Lanches de Natal 30 -- 
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As referidas famílias foram-nos encaminhadas pelas entidades parceiras e também pela Rede 

de Emergência Alimentar (criada para enfrentar as situações de fome provocadas pela 

pandemia) à qual a AAA se associou. 

Utentes Nº 
(média) 

Variação em 
relação a 2020 

Total de Famílias 82 -4 
Total de Pessoas 190 -19 

  Bebés (0-2 anos) 4 -3 
  Crianças (3-12 anos) 48 -3 
  Jovens (13-17 anos) 17 -- 

  Adultos (18-64 anos) 108 -4 
  Idosos (>65 anos) 13 -9 

 
1.1.1. Características da população alvo: 

A maioria dos agregados familiares (64%), apoiada regularmente com géneros alimentares em 

2021, é composta por uma a duas pessoas. 

Os 108 adultos em idade activa correspondem a 56% da população. Destes, cerca de metade 

encontram-se em situação de desemprego e menos de um quarto encontram-se empregados. 

Neste último caso, é de salientar que o posto de trabalho assalariado não é garantia de isenção 

de pobreza. 
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Metade dos utentes da AAA (50%) podem considerar-se como população vulnerável uma vez 

que se trata de estudantes/menores de idade e reformados. Esta população não tem como 

melhorar a sua qualidade de vida por si mesma.  

Se juntarmos a este número os trabalhadores assalariados, e ainda assim em situação de 

pobreza, teremos 25% dos utentes da AAA.  

 Nestes casos, é obrigação moral e cívica dos intervenientes sociais garantir a sua subsistência. 

É por isso que os géneros alimentares doados pela AAA a estas famílias são fundamentais. 

Garantem a estas pessoas a efetivação de um direito constitucional. 

 

 

1.2. Apoio em Géneros Não Alimentares: 

Além dos géneros alimentares, distribuímos também, trimestralmente, incluído na Distribuição 

Mensal Regular, produtos de higiene e limpeza, doados pelo Banco de Bens Doados da 

ENTRAJUDA. A quantidade de produtos de higiene e limpeza distribuídos é manifestamente 

insuficiente para as necessidades das famílias. 

Realizou-se ainda o transporte e entrega de mobiliário às famílias recorrendo à carrinha da 

AAA, mas com muito menor frequência por duas razões: problemas mecânicos da carrinha e 

dificuldade em conseguir voluntários para realizar essa tarefa. 

Ao nível da distribuição de todo o tipo de artigos não alimentares, ao contrário do ano passado, 

houve uma ligeira diminuição do número de bens distribuídos (-631). Em termos do número 

de famílias(+13) e pessoas apoiadas (+26), por estes artigos não houve uma variação 

significativa. 

De salientar que se mantém a estreita colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

(SCML), sendo a instituição que mais nos encaminha famílias para beneficiarem de artigos não 

alimentares. 

 Este ano foram beneficiadas com artigos escolares 12 crianças  e 2 adultos com 132 artigos. 

 

Géneros distribuídos Quantidade/Valor Variação em 
relação a 2020 

Géneros alimentares, de higiene e limpeza  73.076,80€ -0,10% 
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No total, ao longo de 2021, foram distribuídos 10 934 artigos (no valor de 26.889.00€), que beneficiaram cerca de 242 famílias, num total 

aproximado de 649 pessoas ( 38 bebés, 155 crianças, 52 jovens e 404 adultos): 

 

 
AAA AEIPS SCML AMPMV 

Clube 
Intercul-

tural 
Europeu 

EP 
Linhó 

GAT 
Irmãs 

Oblatas 
J.F.S. 

Vicente 
JF Alcân-

tara 
JF 

Arroios 
Mom´s & 

Kid´s 
O Ninho 

Renovar a 
Mouraria 

Total 

Acessórios 133 76 225 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 4 453 

Artigos_para_Bebé 11 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

Artigos_P_Lar 212 16 267 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0 2 525 

Artigos_Ortopédicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artigos_Eletrónicos 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Atoalhados 59 5 125 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 13 214 

Brinquedos 84 0 158 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 3 263 

Calçado 189 73 279 0 0 19 7 12 0 0 1 0 4 3 587 

Eletrodomésticos 8 1 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 23 

Livros 110 3 41 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 162 

Mobiliário 18 4 69 3 2 0 0 7 0 0 0 0 0 2 105 

Utensilios_de_Cozinha 424 25 429 0 0 0 4 40 0 0 0 0 0 122 1044 

Roupa_Bebé 377 0 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 

Roupa_Crianças_Jovens 422 0 1346 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 57 1922 

Roupa_Adultos 1393 612 1464 0 0 183 52 82 3 0 9 0 26 51 3875 

Roupa_Cama 217 46 337 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0 22 643 

Materiais Escolares 132              132 

Outros 17 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

Total 3818 864 5316 3 2 202 69 297 3 1 10 38 30 281 10934 
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1.3. Natal: 

Em virtude da pandemia, este ano não se realizou 

Festa de Natal. No dia 18 de Dezembro, realizou-

se a Entrega ao Domicílio de Presentes de Natal 

(e alguma doçaria, incluindo Bolo-Rei ) às 

crianças.  

Para os lanches, a AAA contou com o donativo 

de 30 Bolos-Rei por parte do El Corte Inglés e de 

80 frangos assados por parte do Pingo Doce. 

Para os presentes de Natal, a AAA contou, como 

habitualmente, com a colaboração do BNP 

Paribas, da Daymon, dos voluntários e amigos, e 

ainda do Rotaract Lisboa e do Rotary Lisboa. 

Para os cabazes do mês de Dezembro contámos 

ainda com os donativos da Zurich, do Rotaract Lisboa e do Rotary Lisboa, e de muitos outros 

voluntários e amigos. 

Todas as 56 crianças/jovens (dos 0 aos 14 anos) apoiadas pela AAA receberam presentes de 

Natal. 

Todas as famílias inscritas na AAA receberam o cabaz de Natal. 

 

1.4. Proveniência dos Géneros Doados à AAA: 

Os géneros distribuídos pela AAA ao longo do ano têm proveniências diversas, mas foram 

todos fundamentais para o apoio às famílias: 

Proveniência dos donativos em géneros Valor (€) % 
BACF 42.200,70 60,30% 

Pingo Doce do Campo Santana 16.362,71 23,38% 
Empresas (AWP, El Corte Inglés, BNP Paribas, Daymon, 
Altomar, Zurich, etc.) 

300.94 0,43% 

Particulares  4833,07 6,90% 
Entrajuda 6.286,08 8,99% 

Total 69.983,50 100% 
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2. Área da Psicologia 

Ao longo do ano de 2021, desenvolveram-se as seguintes atividades: 

 

 
 
Atividades  

Frequência Nº Clientes 
 

2021 
Var. em 
relação a 

2020 

 
2021 

Var. em 
relação a 

2020 
Acompanhamento Psicológico 597 -110 25 -10 

Acompanhamento Psicológico (Domicílio) 0 0 0 0 

Sessões de Avaliação Psicológica (c/ 
Relatório) 

4 0 1  

Parecer Psicológico 2 ---- 1 ---- 

Ludoterapia 35 +7 1  

Aconselhamento Parental (Força em Família) 106 -71 6 -6 

 

As problemáticas presentes nos utentes que recorrem ao Gabinete de Psicologia Clínica da 

AAA são: autismo; depressão; perturbação bipolar; perturbação borderline; disforia de género; 

transtorno de ansiedade generalização e stress pós-traumático. 

 

 

3. Articulação com outras instituições 

A AAA manteve, no âmbito da Rede Social de Lisboa, presença assídua nos Plenários do 

Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Lisboa e nos Plenários das Comissões Sociais de 

Freguesia (CSF) de Santa Maria Maior e na Penha de França. A atividade das CSF foi muito 

reduzida este ano. 

O ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) continuou a colaborar com a AAA 

através de 2 estágios curriculares de Serviço Social (um de 480 horas (continuidade do ano 

anterior) e outro de 100 horas. 

A AAA manteve a sua participação na Rede EFE – Educação, Formação, Emprego.  

No âmbito da articulação com outras instituições/entidades, são inúmeras as reuniões que se 

realizam para que essa articulação se efetive cada vez mais. 
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Atividades Frequência 

Reuniões: 
    - Rede Social de Lisboa (CLAS / CSF) 
    - Associação Rede DLBC Lisboa 
    - Rede EFE  
    - Outras instituições (CML, SCML, BACF, etc.) 
    - Projeto BIP/ZIP – CapacitArte (Sustentabilidade- Semanas da 
Empregabilidade) 
Total 

 
1 
12 
8 
20 
2 

Ações de Formação/Cursos 3 

Conferências/Seminários/Workshops 7 

 

3.1. Conferências/Seminários/Workshops 

Ao longo deste ano as técnicas da AAA estiveram presentes nos seguintes eventos: 

-1º Encontro REDE DLBC Projetos; 

-Webcamp REDE Emprega- Onde há rede há esperança; 

-Sessão da REDE DLBC- Pensar em conjunto a participação; 

-Sessão da REDE DLBC- Gestão da Tesouraria do projeto; 

-Evento dos 10 anos do Bip/Zip; 

-Evento Hackhaton colaborativo (a psicóloga participou neste evento tendo desenvolvido em 

conjunto com outros colegas um projeto que foi vencedor);  

-Workshop de Auscultação, Informação e Capacitação do Programa Bip/Zip; 

-Ação de Formação “Prevenção dos comportamentos aditivos e dependências – Intervenção 

Comunitária Concertada das Freguesias Areeiro/Beato/Marvila/Penha de França”. 

É ainda de referir que ao longo do ano, à semelhança de anos anteriores, a psicóloga foi 

convidada pela Professora Edite Oliveira, da Universidade Autónoma de Lisboa, para 

apresentar  a AAA e os projetos por ela desenvolvidos, no âmbito da cadeira de Psicologia 
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Comunitária. Assim, realizamos duas apresentações com feedback muito positivo e importante 

para os alunos que estão terminar a sua formação académica. 

 

3.2. Ações de Formação/Cursos 

Ao longo deste ano a psicóloga da AAA frequentou, em horário pós-laboral, a seguinte 

formação: 

- Formação em Terapia Familiar (Supervisão), promovida pela Sociedade Portuguesa de 

Terapia Familiar (112 Horas). É de referir que o Projeto Força em Família contemplava o 

financiamento em formação para técnicos: Formação em Terapia Familiar da psicóloga e 

especialização avançada em Proteção de Criança e Jovens em Perigo (66Horas) realizada pela 

assistente social. 

 

 

4. Projetos 

Projeto Tecidos de Autonomia I e II 

Demos continuidade ao negócio social – Atelier de Costura Linhas 

com Arte – iniciado com o Projeto Tecidos de Autonomia I. O 

Atelier retomou as suas atividades, embora condicionado pela 

pandemia. 

 

Projeto Estamos Juntos! (Sustentabilidade) 

Demos continuidade ao projeto aprovado no âmbito do Programa 

Bip/Zip 2019, iniciado em Outubro e com término em Outubro 2020, agora em fase de 

sustentabilidade. 

Este projeto pretendeu responder às necessidades identificadas pelas entidades de primeira 

linha do Sistema de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, através da criação de um 

Programa de Apoio à Parentalidade baseado nas Forças e nas Competências das famílias 

multidesafiadas. 

As atividades tiveram em vista o fortalecimento dos laços familiares, proporcionando 

momentos nos quais pais e filhos desenvolvem competências através de atividades lúdico-

pedagógicas.  
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O projeto contou com a Junta de Freguesia de Arroios como parceiro formal e com outros 

parceiros informais. Com o surgimento da Covid-19, a partir de Março, as sessões passaram a 

realizar-se a partir de casa, on-line ou por telefone, e os materiais para os trabalhos manuais 

foram enviados a cada família por correio.  

 

Projeto Força em Família (“ Projetos Inovadores e/ou experimentais na área social” da REDE 

DLBC). O objetivo do projeto é promover as forças familiares e a parentalidade saudável e 

responsável, destinando-se a famílias com crianças dos 3 aos 12 anos, das zonas de Alfama, 

Mouraria, Castelo, Graça/Sapadores, Quinta do Ferro (S. Vicente). Com este projeto 

desenvolvemos oficinas lúdico-pedagógicas para pais e filhos e sessões para pais que 

permitem: resolver problemas de comportamentos dos filhos; responder às dúvidas relativas à 

educação; aumentar forças e competências das famílias; melhorar as relações afectivas pais-

filhos; aumentar a participação das famílias e o acesso a recursos na sua comunidade. 

Atividades desenvolvidas: 

1) Oficina do Brincar- proporcionar momentos lúdicos em que pais e filhos aprofundem laços 

familiares; 

2) Oficina do Conto- os pais são convidados a contar histórias aos filhos recorrendo à 

imaginação e à criatividade, recuperando a tradição do conto de histórias. 

3) Oficina de Pais- oficina mensal de reflexão e partilha para os pais, em grupo, onde estes 

poderão melhorar as suas competências e estratégias parentais, esclarecendo dúvidas e 

partilhando soluções. 

4) Oficina das Emoções- esta oficina tem um cariz terapêutico e preventivo, sendo um espaço 

que contribui para o fortalecimento e desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais. 

5)Workshops comunitários- 5 workshops promovidos, no 2º ano do projeto, pelas próprias 

famílias capacitadas no projeto, de modo a que possam ser elas as promotoras da mudança nas 

suas comunidades. 

6)Aconselhamento Parental- sessões individualizadas de aconselhamento parental para 

reforçar competências, compreender a base das dificuldades sistémicas e potenciar a 

criatividade dos pais, bem como a sua capacidade de resolução de problemas. 

Para a concretização destas atividades recrutou-se um Educador Social. 
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Programa Proinfância Lisboa 2020- Penha Proinfância 

A Comissão Social de Freguesia da Penha de França, da qual a AAA é parceira, concorreu a 

este prémio no qual o Clube Intercultural Europeu ficou como Entidade Coordenadora.  

 

Elaboramos o  rojeto Tecidos de Autonomia III, no âmbito do programa BIP/ZIP 2021 que não 

foi aprovado 

 

 
 

5. Voluntariado 
 

TRABALHO VOLUNTÁRIO – 2021 
 

 
SERVIÇOS 

 
TOTAL DE 

HORAS 

Reuniões do Conselho Diretor 96 

Direção Administrativa  
Apoio administrativo 600 

Direção Financeira  
Apoio administrativo 1800 

Direção de Apoio Técnico  
Apoio Técnico, de Marketing e Animação: 
- Técnicos 
- Outros Voluntários                                    

 
1800 

 

Direção de Ação Social  
Distribuição de alimentos ao domicílio 500 

Apoio Social         212 

Apoio / Visita a Idosos 0 

Espaço Saúde                               36 

Apoio Geral e Logístico   6104 

TOTAL 11.148 

Em 2021, no total, colaboraram com a AAA 41 voluntários.  
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6. Organização: 

Relativamente à organização e rede de parceiros, deu-se continuidade ao protocolo com a 

entidade Sarah Trading para a recolha de roupas, brinquedos, calçado e têxteis. Realizaram-se 

candidaturas a novos espaços, foram  elaborados processos de admissão de novos sócios. No 

que diz respeito à secção de manutenção do armazém, foram realizadas obras e reparações, 

sempre que necessário. Também foi efetuada a inspeção, pela segurança no trabalho, para 

verificação das condições de segurança no departamento de apoio geral. Procedeu-se à 

mudança do espaço saúde e à alteração do espaço de equipamento de frio. A Associação contou 

com a participação de dois voluntários  para pintar o salão e para a construção de novas estantes 

para arrumação. Fez-se a reparação da  porta de entrada e da campainha, assim como alteração 

da iluminação.  

 Apoiou-se administrativamente a Mesa da Assembleia Geral e colaborou-se com a Direção de 

Comunicação e Imagem no envio das mensagens de Natal e  de cartões de aniversário.  

Compilou-se, editou-se e distribuiu-se, via e-mail e em formato de papel, o Relatório de 

Atividades e Contas 2020 e o plano de Atividades para 2021.  
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No que diz respeito à angariação de fundos, participou-se  com as demais Direções,  no mercado 

solidário. Participou-se ainda com a Direção de Comunicação e Imagem na campanha Giving 

Tuesday. 

 

 

7. Comunicação e Divulgação: 

No que diz respeito à  comunicação e divulgação das atividades desenvolvidas pela Associação 

Auxílio e Amizade, a equipa desenvolveu as seguintes atividades: 

- Elaboração e publicação de Newsletter quinzenal; 

- Pesquisa, elaboração e publicação de notícias nas redes sociais; 

- Campanhas de Angariação de alimentos e de outros bens; 

- Divulgação do Mercado Solidário; 

- Conceção, elaboração e dinamização da campanha de angariação de Fundos Giving Tuesday; 

- Campanha de Natal 2021; 

- Elaboração de cartazes e folhetos.  
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RELATÓRIO DE CONTAS 2021 
 
Toda a documentação foi contabilizada de acordo com o Plano de Contas do Sistema de 

Normalização Contabilística – SNC, específico para as IPSS, tendo sido posteriormente 

elaboradas as peças contabilísticas inerentes à documentação – Diários de Movimentos, 

Balancetes Mensais, Balancetes de Encerramento, Balanço e Demonstração de Resultados, do 

Exercício de 2021. 

 À data de 31/12/2021, o Resultado Líquido apurado foi de 2694,89 € (Dois mil seiscentos e 

noventa e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), negativos. 

 Os bens doados, alimentares e outros, foram registados, de acordo com o guia prático 

orçamento e contas para as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Instituto da 

Segurança Social, I.P. (página11), como doações, conta 753, por contrapartida de conta de 

regularizações de mercadorias, conta 382. 

A entrega dos bens que foram doados à AAA que posteriormente foram entregues aos utentes 

foram contabilizados na conta 612 por contrapartida da conta 382.  

O saldo da conta 382 a 31/12/2021, foi transferido para a conta 32 de acordo com a normativa 

contabilística.  

O ano 2021 foi um ano bastante desafiante, em termos sociais e financeiros para a AAA, tendo 

em conta que entrámos no 2º ano de pandemia, esta realidade veio afetar os donativos recebidos 

que sofreram decréscimo significativo. 

Por outro lado e em consequência do ponto anteriormente assinalado a AAA viu-se confrontada 

com dificuldades em dar resposta no cumprimentos das suas obrigações financeiras com os 

funcionários e as entidades prestadoras de serviços. 

 Em Fevereiro 2021 iniciou-se o projeto “Força em Família” subsidiado pelo DLBC.  

A AAA durante o ano transato para dar resposta aos critérios exigidos para execução do aludido 

projeto, teve necessidade de efetuar a contratação de uma Educadora Social e começar a pagar 

ao Contabilista Certificado (adiante designado por CC). 

Deve-se realçar que a contratação de mais um elemento para equipa de técnicas incrementou 

custos na rubrica de pessoal com mais um vencimento e custos com a segurança social e o 

seguro de acidentes pessoais. 

O CC até ao ano 2020, sempre efetuo o seu trabalho em regime de PROBONO, porém e de 

acordo com o DLBC este trabalho deve ser remunerado. 
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Assim, a avença mensal passou a ser faturada desde Fevereiro/2021. 

Deve-se salientar que os vencimentos, encargos da Segurança Social e encargos com Seguros 

das 3 técnicas, no âmbito do projeto são financiados a:  

Assistente Social – 40%  

Psicóloga – 75% 

Educadora Social – 100% 

Avença mensal do Contabilista é financiada a 100%. 

Com vista a cumprir com as obrigações assumidas no âmbito do DLBC, foi entendimento do 

Conselho Diretor, na pessoa de 2 elementos em particular efetuarem um empréstimo à AAA 

para regularizarem os pagamentos assumidos tanto com as técnicas como com o CC. 

O projeto continua ativo, porém a AAA ainda não recebeu os valores que lhe são devidos, 

aguardamos que durante o decorrer do ano 2022, esta situação seja regularizada tanto para a 

AAA como para as pessoas que efetuaram o empréstimo à Associação. 

 

Acontecimentos após a data de balanço  

A AAA prevê com o desenvolvimento da guerra na Ucrânia possa ter implicações significativas 

na economia mundial, porém poderá afetar também a atividade da Associação.  

Sendo neste momento impossível estimar com fiabilidade os possíveis impactos económicos, 

sociais de nível nacional e da Associação com a entrada de refugiados no país a necessitar de 

apoio, tanto ao nível social, económico, e psicológico.  

 

 
Demonstração de Resultados e Balanço: 
 
 
 
  



NIF: 505850117Associação Auxilio e Amizade
Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021

(em euros)
Rendimentos e Gastos 2021 2020Notas
Vendas e serviços prestados 293,57 565,00
Subsídios, doações e legados à exploração 69.983,50 120.952,62
Variação nos inventários da produção 2.585,30
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (17.949,41) (11.998,39)
Fornecimentos e serviços externos (28.558,22) (27.159,54)
Gastos com o pessoal (36.057,15) (32.319,06)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Provisões específicas (aumentos / reduções)
Outras imparidas (perdas/reversões)
Aumentos / reduções de justo valor
Outros rendimentos 37.546,65 38.573,16
Outros gastos (27.753,74) (85.811,37)

Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 90,50 2.802,42
Gastos / reversões de depreciação e de amortização (2.419,21) (2.660,51)

Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos) (2.328,71) 141,91
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados (366,18) (22,76)

Total resultado antes de impostos (2.694,89) 119,15
Imposto sobre o rendimento do período

Total resultado líquido do período (2.694,89) 119,15

1 1Página Emitido por TOConline - https://www.toconline.pt em 2022-03-23  23:03/

(Contabilista Certificado)(Administração)



NIF: 505850117Associação Auxilio e Amizade
Balanço em 31 de dezembro de 2021

(em euros)
Rubrica 2021 2020Notas

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 2.271,91 4.691,12
Bens do património histórico e cultural
Ativos intangíveis 442,80 405,90
Investimentos financeiros 29,56
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Outros créditos e ativos não correntes

Total ativo não corrente 2.744,27 5.097,02
Ativo corrente
Inventários 112.473,84 84.107,66
Créditos a receber 300,00 120,00
Estado e outros entes públicos 3.704,67 3.704,67
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Diferimentos (4.566,68) 850,00
Outros ativos correntes 68.249,42 4.894,32
Caixa e depósitos bancários 2.900,32 15.213,48

Total ativo corrente 183.061,57 108.890,13
Total ativo 185.805,84 113.987,15

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados 50.733,28 53.114,13
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 104.288,66 31.475,50
Resultado líquido do período (2.694,89) 119,15
Dividendos antecipados
Interesses que não controlam

Total fundos patrimoniais 152.327,05 84.708,78
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar

Total passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores 1.114,87 204,33
Estado e outros entes públicos 3.481,31 2.073,12
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Financiamentos obtidos 6.300,00 8.500,00
Diferimentos (420,00) 4.740,53
Outros passivos correntes 23.002,61 13.760,39

Total passivo corrente 33.478,79 29.278,37
Total passivo 33.478,79 29.278,37

Total fundos patrimoniais e passivo 185.805,84 113.987,15

1 1Página Emitido por TOConline - https://www.toconline.pt em 2022-03-23  23:01/

(Contabilista Certificado)(Administração)
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	RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
	Nos termos do n.º 1 do Artº 18º dos Estatutos e para cumprimento do disposto no n.º 2, alínea b) do Art.º 32º dos Estatutos de Instituição Particular de Solidariedade Social, o Conselho Diretor apresenta o Relatório de Atividades e de Contas e o Parec...
	Lisboa,12 de março de 2022
	Enquadramento
	Este relatório apresenta o conjunto de atividades que se realizaram ao longo de 2021 na Associação Auxílio e Amizade.
	A Associação Auxílio e Amizade (AAA), fundada a 18 de Dezembro de 2001, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (Insc. nº 90/02 – D.R. III série nº 250 de 29/10/2002), sem fins lucrativos, reconhecida como Pessoa Coletiva de Utilidade Púb...
	Missão:
	Desenvolver todo o esforço por atender aqueles que apresentam carências e dificuldades sociais e com eles procurar atingir o potencial de melhoria da sua dignidade como pessoa. Motivamos os nossos utentes a acreditarem que são capazes de transformar a...
	Visão:
	Auxílio ao maior número de pessoas carenciadas. Ser uma instituição com credibilidade e respeitada pelos cidadãos.
	Valores:
	-Dignidade da pessoa Humana; -Respeito pela pessoa; -Igualdade;-Solidariedade;               -Amizade; -Privacidade e Confidencialidade; -Autonomia e Participação
	1. Área Social
	Devido às solicitações por parte dos utentes, este ano desenvolvemos uma nova resposta de apoio social, tais como requisição de medicação habitual no portal do SNS; elaboração de IRS e validação das faturas no portal das finanças e documentos vários, ...
	Este ano as consultas de psicologia, sofreram uma redução no número de utentes (-12) ao término dos contratos terapêuticos, uns por já não precisarem desta resposta, outros por desistência. Assim, por esse motivo, o número de consultas também diminuiu...
	1.1. Apoio em Géneros Alimentares:
	As famílias que apoiamos com géneros alimentares residem sobretudo nas Freguesias de Santa Maria Maior e Penha de França.
	Manteve-se a Distribuição Mensal Regular adaptada às exigências da pandemia.
	A Distribuição Trissemanal de “Frescos” manteve-se à 2ª; 4ª e à 6ª feira com produtos provenientes do BACF e do Pingo Doce.
	As referidas famílias foram-nos encaminhadas pelas entidades parceiras e também pela Rede de Emergência Alimentar (criada para enfrentar as situações de fome provocadas pela pandemia) à qual a AAA se associou.
	1.1.1. Características da população alvo:
	A maioria dos agregados familiares (64%), apoiada regularmente com géneros alimentares em 2021, é composta por uma a duas pessoas.
	Os 108 adultos em idade activa correspondem a 56% da população. Destes, cerca de metade encontram-se em situação de desemprego e menos de um quarto encontram-se empregados. Neste último caso, é de salientar que o posto de trabalho assalariado não é ga...
	Metade dos utentes da AAA (50%) podem considerar-se como população vulnerável uma vez que se trata de estudantes/menores de idade e reformados. Esta população não tem como melhorar a sua qualidade de vida por si mesma.
	Se juntarmos a este número os trabalhadores assalariados, e ainda assim em situação de pobreza, teremos 25% dos utentes da AAA.
	Nestes casos, é obrigação moral e cívica dos intervenientes sociais garantir a sua subsistência. É por isso que os géneros alimentares doados pela AAA a estas famílias são fundamentais. Garantem a estas pessoas a efetivação de um direito constitucional.
	1.2. Apoio em Géneros Não Alimentares:
	Além dos géneros alimentares, distribuímos também, trimestralmente, incluído na Distribuição Mensal Regular, produtos de higiene e limpeza, doados pelo Banco de Bens Doados da ENTRAJUDA. A quantidade de produtos de higiene e limpeza distribuídos é man...
	Realizou-se ainda o transporte e entrega de mobiliário às famílias recorrendo à carrinha da AAA, mas com muito menor frequência por duas razões: problemas mecânicos da carrinha e dificuldade em conseguir voluntários para realizar essa tarefa.
	Ao nível da distribuição de todo o tipo de artigos não alimentares, ao contrário do ano passado, houve uma ligeira diminuição do número de bens distribuídos (-631). Em termos do número de famílias(+13) e pessoas apoiadas (+26), por estes artigos não h...
	De salientar que se mantém a estreita colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), sendo a instituição que mais nos encaminha famílias para beneficiarem de artigos não alimentares.
	Este ano foram beneficiadas com artigos escolares 12 crianças  e 2 adultos com 132 artigos.
	No total, ao longo de 2021, foram distribuídos 10 934 artigos (no valor de 26.889.00€), que beneficiaram cerca de 242 famílias, num total aproximado de 649 pessoas ( 38 bebés, 155 crianças, 52 jovens e 404 adultos):
	1.3. Natal:
	Em virtude da pandemia, este ano não se realizou Festa de Natal. No dia 18 de Dezembro, realizou-se a Entrega ao Domicílio de Presentes de Natal (e alguma doçaria, incluindo Bolo-Rei ) às crianças.
	Para os lanches, a AAA contou com o donativo de 30 Bolos-Rei por parte do El Corte Inglés e de 80 frangos assados por parte do Pingo Doce.
	Para os presentes de Natal, a AAA contou, como habitualmente, com a colaboração do BNP Paribas, da Daymon, dos voluntários e amigos, e ainda do Rotaract Lisboa e do Rotary Lisboa.
	Para os cabazes do mês de Dezembro contámos ainda com os donativos da Zurich, do Rotaract Lisboa e do Rotary Lisboa, e de muitos outros voluntários e amigos.
	Todas as 56 crianças/jovens (dos 0 aos 14 anos) apoiadas pela AAA receberam presentes de Natal.
	Todas as famílias inscritas na AAA receberam o cabaz de Natal.
	1.4. Proveniência dos Géneros Doados à AAA:
	Os géneros distribuídos pela AAA ao longo do ano têm proveniências diversas, mas foram todos fundamentais para o apoio às famílias:
	2. Área da Psicologia
	Ao longo do ano de 2021, desenvolveram-se as seguintes atividades:
	As problemáticas presentes nos utentes que recorrem ao Gabinete de Psicologia Clínica da AAA são: autismo; depressão; perturbação bipolar; perturbação borderline; disforia de género; transtorno de ansiedade generalização e stress pós-traumático.
	3. Articulação com outras instituições
	A AAA manteve, no âmbito da Rede Social de Lisboa, presença assídua nos Plenários do Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Lisboa e nos Plenários das Comissões Sociais de Freguesia (CSF) de Santa Maria Maior e na Penha de França. A atividade das CS...
	O ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) continuou a colaborar com a AAA através de 2 estágios curriculares de Serviço Social (um de 480 horas (continuidade do ano anterior) e outro de 100 horas.
	A AAA manteve a sua participação na Rede EFE – Educação, Formação, Emprego.
	No âmbito da articulação com outras instituições/entidades, são inúmeras as reuniões que se realizam para que essa articulação se efetive cada vez mais.
	3.1. Conferências/Seminários/Workshops
	Ao longo deste ano as técnicas da AAA estiveram presentes nos seguintes eventos:
	-1º Encontro REDE DLBC Projetos;
	-Webcamp REDE Emprega- Onde há rede há esperança;
	-Sessão da REDE DLBC- Pensar em conjunto a participação;
	-Sessão da REDE DLBC- Gestão da Tesouraria do projeto;
	-Evento dos 10 anos do Bip/Zip;
	-Evento Hackhaton colaborativo (a psicóloga participou neste evento tendo desenvolvido em conjunto com outros colegas um projeto que foi vencedor);
	-Workshop de Auscultação, Informação e Capacitação do Programa Bip/Zip;
	-Ação de Formação “Prevenção dos comportamentos aditivos e dependências – Intervenção Comunitária Concertada das Freguesias Areeiro/Beato/Marvila/Penha de França”.
	É ainda de referir que ao longo do ano, à semelhança de anos anteriores, a psicóloga foi convidada pela Professora Edite Oliveira, da Universidade Autónoma de Lisboa, para apresentar  a AAA e os projetos por ela desenvolvidos, no âmbito da cadeira de ...
	3.2. Ações de Formação/Cursos
	Ao longo deste ano a psicóloga da AAA frequentou, em horário pós-laboral, a seguinte formação:
	- Formação em Terapia Familiar (Supervisão), promovida pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar (112 Horas). É de referir que o Projeto Força em Família contemplava o financiamento em formação para técnicos: Formação em Terapia Familiar da psicól...
	4. Projetos
	Projeto Tecidos de Autonomia I e II
	Demos continuidade ao negócio social – Atelier de Costura Linhas com Arte – iniciado com o Projeto Tecidos de Autonomia I. O Atelier retomou as suas atividades, embora condicionado pela pandemia.
	Projeto Estamos Juntos! (Sustentabilidade)
	Demos continuidade ao projeto aprovado no âmbito do Programa Bip/Zip 2019, iniciado em Outubro e com término em Outubro 2020, agora em fase de sustentabilidade.
	Este projeto pretendeu responder às necessidades identificadas pelas entidades de primeira linha do Sistema de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, através da criação de um Programa de Apoio à Parentalidade baseado nas Forças e nas Competências d...
	As atividades tiveram em vista o fortalecimento dos laços familiares, proporcionando momentos nos quais pais e filhos desenvolvem competências através de atividades lúdico-pedagógicas.
	O projeto contou com a Junta de Freguesia de Arroios como parceiro formal e com outros parceiros informais. Com o surgimento da Covid-19, a partir de Março, as sessões passaram a realizar-se a partir de casa, on-line ou por telefone, e os materiais pa...
	Projeto Força em Família (“ Projetos Inovadores e/ou experimentais na área social” da REDE DLBC). O objetivo do projeto é promover as forças familiares e a parentalidade saudável e responsável, destinando-se a famílias com crianças dos 3 aos 12 anos, ...
	Atividades desenvolvidas:
	1) Oficina do Brincar- proporcionar momentos lúdicos em que pais e filhos aprofundem laços familiares;
	2) Oficina do Conto- os pais são convidados a contar histórias aos filhos recorrendo à imaginação e à criatividade, recuperando a tradição do conto de histórias.
	3) Oficina de Pais- oficina mensal de reflexão e partilha para os pais, em grupo, onde estes poderão melhorar as suas competências e estratégias parentais, esclarecendo dúvidas e partilhando soluções.
	4) Oficina das Emoções- esta oficina tem um cariz terapêutico e preventivo, sendo um espaço que contribui para o fortalecimento e desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais.
	5)Workshops comunitários- 5 workshops promovidos, no 2º ano do projeto, pelas próprias famílias capacitadas no projeto, de modo a que possam ser elas as promotoras da mudança nas suas comunidades.
	6)Aconselhamento Parental- sessões individualizadas de aconselhamento parental para reforçar competências, compreender a base das dificuldades sistémicas e potenciar a criatividade dos pais, bem como a sua capacidade de resolução de problemas.
	Para a concretização destas atividades recrutou-se um Educador Social.
	Programa Proinfância Lisboa 2020- Penha Proinfância
	A Comissão Social de Freguesia da Penha de França, da qual a AAA é parceira, concorreu a este prémio no qual o Clube Intercultural Europeu ficou como Entidade Coordenadora.
	Elaboramos o  rojeto Tecidos de Autonomia III, no âmbito do programa BIP/ZIP 2021 que não foi aprovado
	5. Voluntariado
	TRABALHO VOLUNTÁRIO – 2021
	Em 2021, no total, colaboraram com a AAA 41 voluntários.
	6. Organização:
	Relativamente à organização e rede de parceiros, deu-se continuidade ao protocolo com a entidade Sarah Trading para a recolha de roupas, brinquedos, calçado e têxteis. Realizaram-se candidaturas a novos espaços, foram  elaborados processos de admissão...
	Apoiou-se administrativamente a Mesa da Assembleia Geral e colaborou-se com a Direção de Comunicação e Imagem no envio das mensagens de Natal e  de cartões de aniversário.
	Compilou-se, editou-se e distribuiu-se, via e-mail e em formato de papel, o Relatório de Atividades e Contas 2020 e o plano de Atividades para 2021.
	No que diz respeito à angariação de fundos, participou-se  com as demais Direções,  no mercado solidário. Participou-se ainda com a Direção de Comunicação e Imagem na campanha Giving Tuesday.
	7. Comunicação e Divulgação:
	No que diz respeito à  comunicação e divulgação das atividades desenvolvidas pela Associação Auxílio e Amizade, a equipa desenvolveu as seguintes atividades:
	- Elaboração e publicação de Newsletter quinzenal;
	- Pesquisa, elaboração e publicação de notícias nas redes sociais;
	- Campanhas de Angariação de alimentos e de outros bens;
	- Divulgação do Mercado Solidário;
	- Conceção, elaboração e dinamização da campanha de angariação de Fundos Giving Tuesday;
	- Campanha de Natal 2021;
	- Elaboração de cartazes e folhetos.
	RELATÓRIO DE CONTAS 2021
	Toda a documentação foi contabilizada de acordo com o Plano de Contas do Sistema de Normalização Contabilística – SNC, específico para as IPSS, tendo sido posteriormente elaboradas as peças contabilísticas inerentes à documentação – Diários de Movimen...
	À data de 31/12/2021, o Resultado Líquido apurado foi de 2694,89 € (Dois mil seiscentos e noventa e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), negativos.
	Os bens doados, alimentares e outros, foram registados, de acordo com o guia prático orçamento e contas para as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Instituto da Segurança Social, I.P. (página11), como doações, conta 753, por contrapart...
	A entrega dos bens que foram doados à AAA que posteriormente foram entregues aos utentes foram contabilizados na conta 612 por contrapartida da conta 382.
	O saldo da conta 382 a 31/12/2021, foi transferido para a conta 32 de acordo com a normativa contabilística.
	O ano 2021 foi um ano bastante desafiante, em termos sociais e financeiros para a AAA, tendo em conta que entrámos no 2º ano de pandemia, esta realidade veio afetar os donativos recebidos que sofreram decréscimo significativo.
	Por outro lado e em consequência do ponto anteriormente assinalado a AAA viu-se confrontada com dificuldades em dar resposta no cumprimentos das suas obrigações financeiras com os funcionários e as entidades prestadoras de serviços.
	Em Fevereiro 2021 iniciou-se o projeto “Força em Família” subsidiado pelo DLBC.
	A AAA durante o ano transato para dar resposta aos critérios exigidos para execução do aludido projeto, teve necessidade de efetuar a contratação de uma Educadora Social e começar a pagar ao Contabilista Certificado (adiante designado por CC).
	Deve-se realçar que a contratação de mais um elemento para equipa de técnicas incrementou custos na rubrica de pessoal com mais um vencimento e custos com a segurança social e o seguro de acidentes pessoais.
	O CC até ao ano 2020, sempre efetuo o seu trabalho em regime de PROBONO, porém e de acordo com o DLBC este trabalho deve ser remunerado.
	Assim, a avença mensal passou a ser faturada desde Fevereiro/2021.
	Deve-se salientar que os vencimentos, encargos da Segurança Social e encargos com Seguros das 3 técnicas, no âmbito do projeto são financiados a:
	Assistente Social – 40%
	Psicóloga – 75%
	Educadora Social – 100%
	Avença mensal do Contabilista é financiada a 100%.
	Com vista a cumprir com as obrigações assumidas no âmbito do DLBC, foi entendimento do Conselho Diretor, na pessoa de 2 elementos em particular efetuarem um empréstimo à AAA para regularizarem os pagamentos assumidos tanto com as técnicas como com o CC.
	O projeto continua ativo, porém a AAA ainda não recebeu os valores que lhe são devidos, aguardamos que durante o decorrer do ano 2022, esta situação seja regularizada tanto para a AAA como para as pessoas que efetuaram o empréstimo à Associação.
	Acontecimentos após a data de balanço
	A AAA prevê com o desenvolvimento da guerra na Ucrânia possa ter implicações significativas na economia mundial, porém poderá afetar também a atividade da Associação.
	Sendo neste momento impossível estimar com fiabilidade os possíveis impactos económicos, sociais de nível nacional e da Associação com a entrada de refugiados no país a necessitar de apoio, tanto ao nível social, económico, e psicológico.
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