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1.  A Associação 

A Associação O Meu Lugar no Mundo é uma entidade sem fins lucrativos, 

constituída em julho de 2016, com sede na Rua Anselmo Braancamp, número 

282, Porto, com o NIPC 514055855.  

1.1. Visão, Missão e Objetivos 

 

Comunidades mais justas, mais conscientes e inclusivas, que assumam 

um papel ativo na inversão do ciclo de pobreza e exclusão social. 
Para isso, assumimos a missão de capacitar comunidades em situação 

de vulnerabilidade através da educação e do desenvolvimento da 

cidadania global. 

 Garantindoo acesso a uma educação de qualidade; 

 Criando igualdade de oportunidades; 

 Promovendo a responsabilidade social através do envolvimento da 
sociedade civil; 

 Estimulando a participação cívica e liderança comunitária; 

 Incentivando a unidade na diversidade cultural; 

 Contribuindo para a transformação social. 

 

1.2. Valores 

Partindo de uma relação de proximidade e horizontalidade, baseamos a nossa 

ação: 

No amor como base da educação. 

No respeito por si, pelo outro e pelo planeta. 

No empoderamento para uma sociedade mais equilibrada. 

Na cooperação para a criação de respostas mais eficazes. 

No compromisso de estarmos sempre presentes.  
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1.3. Órgãos Sociais 

 

Em dezembro de 2020 procedeu-se à eleição dos Órgãos Sociais da 

Associação. Apresentam-se, na Tabela 1, os representantes de cada cargo até 

dezembro de 2020 – que iniciaram seu mandato no ano de 2018 – bem como os 

órgãos eleitos para o corrente biénio.  

 

Tabela 1 - Órgãos Sociais da Associação, biénios de 2018-2020 e 2020-2022 

DIREÇÃO 2018-2020 2020 - 2022 

Presidente Cátia Oliveira Cátia Oliveira 

Tesoureira Renata Gomes Inês Valdrez 

Vice - presidente Maria Barros Renata Gomes 

Vogal Teresa Soares Teresa Soares 

Vogal Gabriela Machado Joel Silva 

MESA DA 
ASSEMBLEIA GERAL 

  

Presidente Luís Machado Catarina Verdelho 

1º Secretário Catarina Verdelho Beatriz Alves 

2º Secretário Marta Teixeira Inês Fontes 

CONSELHO FISCAL   

Presidente Sara Correia Noémia Freitas 

Relator Inês Valdrez Maria Aida Barros 

Secretário Catarina Regateiro Catarina Regateiro 
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2.  Relatório de Atividades - Projetos e 

Respostas Sociais 
 

2.1. O Meu Lugar no Mundo 

No terreno desde 2014, o projeto tem por principal objetivo contribuir para a 

quebra de círculos de exclusão social através da aquisição de competências  

No ano letivo 2019/2020, integraram o projeto 37 participantes - 10 crianças do 

1º ciclo, 10 e 17 jovens do 2º e 3º ciclo, respetivamente. No ano de 2020/2021, 

integram no projeto 32 participantes - 9 crianças do 1º ciclo, 7 e 16 jovens do 2º 

e 3º ciclo, respetivamente. 

O funcionamento diário do projeto adapta-se aos horários letivos dos seus 

participantes e suas necessidades, em consequência, o funcionamento do 

projeto variou em função da modalidade de ensino em vigor. Nos períodos em 

que o ensino funcionou de forma regular - de janeiro a março e de setembro a 

dezembro – o apoio psicopedagógico aconteceu nas instalações da Associação. 

Já nos períodos de ensino à distância - entre março e junho de 2020 - o apoio 

psicopedagógico foi realizado à distância. Para garantir que todos os 

participantes do projeto dispunham do material necessário para acompanhar as 

respetivas aulas, nomeadamente, computadores com o devido software, foi feito, 

inicialmente, um levantamento das necessidades dos participantes e, de 

seguida, uma angariação de material informático em função das necessidades 

levantadas. Posteriormente, voluntários do projeto preparam os computadores 

para a sua utilização – formatação, instalação de sistema operativo e programas 

necessários – e foi feita a sua distribuição. Neste tópico, ressalva-se o importante 

papel da PHC e da Lipor que doaram múltiplos computadores. 

O funcionamento nas pausas letivas foi, naturalmente, afetado pela pandemia 

Covid-19.  

Na primeira pausa letiva de 2020, entre o 2º e o 3º período escolar, estava 

instaurado Estado de Emergência e confinamento geral obrigatório. Por esse 

motivo, o projeto esteve encerrado.  

Na pausa letiva do verão, após término do 3º período, apesar de não se viver um 

período de confinamento, algumas restrições continuavam em vigor. Em 
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consequência, as saídas de portas – uma componente importante e presente em 

todas as pausas letivas – foram excluídas do plano de atividades para todos os 

ciclos.  

O 1º ciclo continuou o programa educativo previsto para este ciclo, que engloba 

as seguintes componentes:  

a) Educação Emocional – Programa DROPI! 

b) Educação Ambiental 

c) Educação Financeira 

d) Educação para os Direitos das Crianças 

e) Educação Alimentar 

f) Educação para a Sexualidade 

 

Com os 2º e 3º ciclos, que realizam a maioria das atividades em conjunto – com 

exceção da Educação Emocional – deu-se também continuidade ao programa 

educativo planeado, que engloba as mesmas componentes que o programa do 

1º Ciclo, com uma divergência: a Educação para os Direitos das Crianças é 

substituída pela Educação para os Direitos Humanos.  

Destaca-se a participação de sete jovens num projeto financiado pelo programa 

Erasmus+ em Berlim, Alemanha, durante 10 dias. Acompanhados pela 

responsável do projeto, os jovens integraram um programa que, através do teatro 

e outros tipos de expressão artística, pretendia trabalhar a autoconfiança. Os 

custos com transporte, registado notarial das autorizações de saída do país e 

alimentação no local foram assegurados pelo financiamento recebido pelo 

projeto em causa.  

O balanço financeiro deste projeto é apresentado, de forma detalhada, no ponto 

3.1 do presente documento.  

 

2.2. C24 

A resposta C24 funciona como Complemento de Apoio à Família (CAF). Em 

funcionamento desde junho de 2018, o projeto C24 surge da necessidade desta 

comunidade escolar, identificada pela JFB. No ano letivo de 2019/2020, 23 

crianças foram acompanhas no âmbito desta resposta, e 21 crianças integram o 

projeto no ano letivo corrente (2020/2021).  
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Durante o período letivo, esta resposta integra crianças da Escola Básica do 

Campo 24 de Agosto e funciona nos dias úteis, entre as 17h30 e as 19h00. Nos 

períodos de pausa letiva, a participação está aberta a todas as crianças 

residentes no Bonfim, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, 

funcionando de 2ª a 6ª feira entre as 08h30 e as 19h00. Tendo como principal 

objetivo, durante o período letivo, apoiar as famílias cujos horários laborais do 

agregado familiar não permitem acompanhar os seus educandos no horário de 

saída da escola (17h30), o C24 apresenta-se como uma oportunidade de 

excelência para potenciar as competências associadas ao sucesso escolar. Já 

nos períodos de pausa letiva, o foco passa pelo desenvolvimento de 

competências psicossociais, através de um programa educativo equivalente ao 

praticado no projeto O Meu Lugar no Mundo.  

Dado o caráter de inscrição voluntária, por parte dos encarregados de educação, 

e tendo por base os princípios de equidade social defendidos pela organização, 

o valor dos pagamentos tem, como primeiro critério, o escalão de abono atribuído 

pela Segurança Social. Nos períodos letivos, os pagamentos são feitos 

mensalmente e nos períodos de pausa, semanalmente, seguindo os seguintes 

valores: escalão A – 10€; escalão B – 20€; escalão C – 30€. Uma vez que as 

vagas em cada um dos respetivos escalões são limitadas (6 vagas para o A, 6 

vagas para o B e 12 vagas para o C), a situação financeira dos agregados é 

avaliada com base nos seus rendimentos e despesas fixas, bem como o seu 

horário laboral.  

O balanço financeiro deste projeto é apresentado, de forma detalhada, no ponto 

3.2 do presente documento.  

 

2.3. CAF – Prolongamento da Manhã 

O Prolongamento da Manhã surge como uma resposta social de apoio às 

famílias dos alunos da Escola Básica do Campo 24 de Agosto. Dinamizada pela 

Associação O Meu Lugar no Mundo desde setembro de 2020, esta resposta tem 

por objetivo acompanhar as crianças – entre as 07h30 e as 09h00 dos dias úteis, 

durante o período letivo – cujos encarregados de educação têm horários laborais 
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com início prévio à abertura da escola. Em linha com os outros projetos no 

terreno, pretende-se, com esta resposta, potenciar o desenvolvimento de 

competências psicossociais dos seus participantes – motivo pelo qual foi 

endereçado, pela Junta de Freguesia do Bonfim, o convite para a Associação 

dinamizar este complemento de apoio. Para concorrer para tal objetivo, foi 

definido um horário semanal, com as seguintes componentes: 

o 2ªs feiras – Livre 

o 3ªs feiras – Magic English1 

o 4ªs feiras – Hora do Conto 

o 5ªs feiras – Expressões Plásticas 

o 6ªs feiras – Livre 

 

No 1º período do ano letivo de 2020/2021, 19 crianças integraram esta resposta.  

O balanço financeiro deste projeto é apresentado, de forma detalhada, no ponto 

3.2 do presente documento.  

 

 

 

3. Demonstração Financeira 

 

Na tabela 2, que se segue, encontra-se a demonstração de resultados do ano 

de 2020. A numeração na coluna Afetação, ilustra a que resposta social estão 

associadas as receitas e despesas apresentadas, sendo que o número 4 – 

organização – diz respeito a despesas inerentes à Associação. 

 

  

                                                           
1 Os vídeos Magic English, produzidos pela Disney, trabalham o conhecimento do inglês (sobretudo a 
componente oral) ao nível introdutório, de uma forma lúdica, em episódios com 30 minutos de duração.   
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Tabela 2 – Demonstração de resultados, Associação O Meu Lugar no Mundo, 2020. 

RECEITAS VALOR (€) 
AFETAÇÃO 

Mensalidades 12.594,29 
1, 2 e 3 

Protocolos – Junta de Freguesia do 
Bonfim 

  8.325,00 
1, 2 e 3 

Projeto Erasmus+   2.550,42 
1 

Donativos   1.325,55 
1 

Padrinhos   1.080,00 
1 

Campanhas de Fundraising      817,50 
1 

TOTAL 26.692,42  

DESPESAS VALOR (€)  

Recursos Humanos - 16.060,69 
1, 2 e 3 

Despesas com as instalações -  5.385,39 
1 

Projeto Erasmus+ -  2.623,82 
1 

Consumíveis -     280,55 
1, 2 e 3 

Atividades -     249,52 
1 e 2 

Seguros -     240,30 
1 e 2 

Ajudas de custo – transporte -     210,00 
1 e 2 

Cabazes Alimentares -     198,94 
1 

Telecomunicações -     190,00 
4 

Serviços bancários  -       80,60 
4 

Outros -       66,20 
2 

TOTAL - 25.586,01  

RESULTADO LÍQUIDO 1.106,75 
 

1: Projeto O Meu Lugar no Mundo 
2: C24 

3: Prolongamento da Manhã 
4: Organização 
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Como primeira nota, é de salientar a resiliência que a Associação conseguiu 

demonstrar ao longo deste ano civil, como mostra o saldo positivo de 1.107€.  

Previamente à análise da Tabela 2, é relevante referir que nos pontos 3.1, 3.2 e 

3.3, são apresentados e brevemente analisados, os valores relativos a cada um 

dos projetos.  

Globalmente, a principal fonte de receita da Associação – 47% do total – prende-

se nas mensalidades pagas como contrapartida pelos serviços prestados. 

Destas, 53% dizem respeito ao Meu Lugar no Mundo, 43% ao C24 e 4% ao 

Prolongamento da Manhã. Com exceção do prolongamento da manhã, que 

iniciou o seu funcionamento em setembro de 2020, os outros dois projetos 

reduziram as mensalidades para metade do seu valor habitual entre março e 

junho - devido às restrições pandémicas e consequente suspensão dos serviços 

presenciais – não obstante o serviço ter sido prestado à distância.   

A nível de despesas, os gastos relacionados com Recursos Humanos 

representam 63% do total. Destes, 62% dizem respeito ao Meu Lugar no Mundo, 

34% ao C24   e os restantes 4% ao Prolongamento da Manhã.  

Dos três protocolos de cooperação com a Junta de Freguesia do Bonfim que 

vigoraram em 2020, resultaram 32% das receitas. Dos 8.325,00€, 55% dizem 

respeito ao protocolo referente ao projeto O Meu Lugar no Mundo, 36% ao C24 

e os restantes 9% ao Prolongamento da Manhã.  

A participação no projeto Erasmus+ encontra-se numa rubrica própria dado o seu 

valor ser bastante significativo, comparativamente aos restantes. Os valores a 

que esta participação diz respeito, são analisados, em maior detalhe, no ponto 

3.1.  

Na Tabela 3, que se segue, são apresentados os balancetes de cada projeto, no 

ano de 2020.  
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Tabela 3 - Receitas, despesas e balanço financeiro da Associação O Meu Lugar no Mundo, 2020, agregadas por 
projeto. 

PROJETO RECEITAS (€) DESPESAS (€) BALANÇO (€) 

O Meu Lugar No 
Mundo 

17.028,47 -19.081,65 - 2.053,18 

C24 8.501,79 -5.694,45   2.807,34 
Prolongamento Da 
Manhã 

1.162,50 -729,16      433,34 

Organização  -80,60      - 80,60 

TOTAL 26.682,76 - 25.585,86 1.106,90 
 

Com base na Tabela 3, é possível verificar que o único projeto que registou um 

balanço negativo foi o projeto O Meu Lugar no Mundo – com um valor negativo 

de 2.053,18€ - ao passo que os outros dois projetos no terreno obtiveram um 

balanço financeiro positivo. A este respeito, é importante referir que - como já 

explanado nos pontos 2.2 e 2.3 - o C24 e o Prolongamento da Manhã surgem 

por iniciativa e convite da Junta de Freguesia do Bonfim à Associação. 

Consequentemente, estes projetos ocupam uma sala cedida gratuitamente pela 

Junta e a sua dinamização é acompanhada de uma contrapartida financeira dada 

à Associação – 180€ mensais ou semanais (em período de aulas ou período de 

férias, respetivamente) pelo C24 e 250€ mensais pelo Prolongamento da Manhã. 

Estando ambos os projetos em linha com os valores da Associação e sua 

missão, também é verdade que a componente financeira foi importante na 

tomada de decisão de assumir a responsabilidade de ambas estas respostas. 

Isto porque, tal como se verifica no balancete de ambos os projetos, estes 

permitem obter um saldo financeiro positivo que, por sua vez, permite compensar 

o saldo negativo do projeto O Meu Lugar no Mundo.  

Uma última nota relativa à componente que se considerou como sendo da 

Organização. Esta comtempla as despesas relacionadas com serviços bancários 

(manutenção de conta e anuidade de cartão de débito).  
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3.1. O Meu Lugar no Mundo 

Na Tabela 3 apresentam-se as fontes de receita do projeto O Meu Lugar no 

Mundo, seguida de uma breve análise dos valores apresentados.  

Tabela 3 - Receitas do projeto O Meu Lugar no Mundo, 2020. 

RUBRICA VALOR (€) 

Mensalidades dos participantes 6.695,00 
Junta de Freguesia do Bonfim – 
Protocolo 

4.560,00 

Erasmus+ (Berlim) 2.550,42 
Donativos 1.325,55 
Apadrinhamento 1.080,00 
Ações De Fundraising 0.817,50 

TOTAL 17.028,47 
 

As mensalidades constituem-se como a fonte de receita mais relevante do 

projeto – representando 46% do total. Estas mensalidades são pagas pela 

maioria dos encarregados de educação, variando entre os 20€ e os 30€ mensais, 

numa média de 25€ por participante. Não obstante, alguns dos participantes do 

projeto ficam, por vezes, isentos de tal pagamento – situações que são avaliadas 

pela responsável pelo projeto. É relevante referir, também, que durante os 

períodos de confinamento - apesar do apoio ter sido prestado à distância - o 

valor das mensalidades foi adaptado, correspondendo a metade do valor usual.  

O protocolo celebrado com a Junta de Freguesia do Bonfim, no âmbito deste 

projeto, contempla um valor mensal de 380€ - que corresponde à renda de 

aluguer do espaço onde este decorre.  

A rubrica denominada Donativos diz respeito a donativos monetários pontuais, 

distinguindo-se da rubrica de Apadrinhamento que contempla os donativos 

monetários regulares, transferidos pelos Padrinhos da Associação numa base 

mensal. É relevante realçar o aumento significativo da receita gerada pelos 

Apadrinhamentos – devido ao trabalho realizado pelo Departamento de 

Marketing da Associação, através da divulgação desta campanha – que em 2020 

gerou 1.080€, face a 370€ em 2019.  

As ações de Fundraising, consequência das restrições pandémicas, centraram-

se em duas campanhas lançadas nas redes sociais. A primeira, dinamizada pela 
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Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia, arrecadou 64,00€. A 

segunda campanha - concebida e executada pelo Departamento de Marketing 

da Associação - intitulada Presente em Duplicado, gerou 753,50€ em donativos. 

Paralelamente, a empresa Vision_onpaper, através da venda de postais 

solidários, angariou 220€ que foram doados à Associação já no ano de 2021 – 

motivo pelo qual não estão contemplados neste balanço.   

Na tabela 4, que se segue, apresentam-se os valores relativos às despesas do 

projeto no ano de 2020, seguidos de uma breve análise dos mesmos.  

 

Tabela 4 - Despesas do projeto O Meu Lugar no Mundo, 2020 

RUBRICA VALOR (€) 

Recursos Humanos - 9.903,45 
Renda  - 4.560,00 
Erasmus+ (Berlim)  - 2.623,82 
Eletricidade  - 0.526,72 
Água  - 0.298,67 
Consumíveis – lanches, material 
escolar e de escritório, de limpeza e 
desinfeção 

 - 0.227,09 

Atividades  - 0.222,81 
Ajuda de custo – Transporte  - 0.210,00 
Cabazes Alimentares  - 0.198,94 
Telecomunicações  - 0.190,00 
Seguros - participantes  - 0.120,15 
  

TOTAL - 19.081,65 
 

A despesa mais relevante do projeto, no ano de 2020, prendeu-se no recurso 

humano a ele alocado, a tempo integral – contabilizado 52% das despesas totais.  

Relativamente à despesa com o aluguer do espaço, como foi já referido no ponto 

anterior, esta foi acautelada pela Junta de Freguesia do Bonfim, através do 

protocolo celebrado entre as duas entidades.  

A Farmácia d’Arrábida assume os encargos associados ao consumo de 

eletricidade da sede da Associação. Tendo transferido em Fevereiro o valor de 

consumo dos dois primeiros meses de 2020, foi já no ano de 2021 – por mútuo 

acordo - que a Farmácia d’Arrábida fez o donativo referente aos restantes meses 

de consumo.  
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Na rubrica referente aos consumíveis, 45% do valor distribui-se entre produtos 

de higiene e limpeza – papel higiénico, papel de secagem de mãos, detergentes, 

etc -, consumíveis de escritório – tinteiros, papel de impressão e outros 

consumíveis – e produtos alimentares para o lanche diário dos participantes. Os 

restantes 35% foram utilizados para adquirir material de estudo cuja doação não 

é frequente, nomeadamente, gramáticas e calculadoras.  

As atividades, que representam uma parcela de apenas 13% das despesas 

totais, dizem respeito a quatro atividades: acampamento do 3º ciclo (111,63€); 

jantar de finalistas (42,90€); ida à praia de Espinho (38,00€) e a festa de final de 

ano (22,21€).  

No que toca à rubrica de Cabazes Alimentares, é importante referir que este 

apoio alimentar foi instaurado de forma temporária para auxiliar algumas famílias 

que, devido à situação pandémica, perderam parte ou a totalidade dos seus 

rendimentos. Tendo sido identificada essa necessidade nos respetivos 

agregados, estes foram encaminhados para a Junta de Freguesia do Bonfim, 

que presta esse apoio de forma regular, pelo que as famílias foram apoiadas  

Na participação no Projeto Erasmus+ diz respeito, a diferença entre o valor 

financiado (2.550,42) e o valor gasto (- 2.623,82) foi de - 73,40€. Tal valor foi 

utilizado numa refeição para os 7 participantes e seu acompanhante no 

Aeroporto do Porto, no dia de partida (37,40€) e o restante em alimentação 

durante a estadia (36,00€).   
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3.2. C24 

Nas tabelas 6 e 7, que se seguem, são apresentadas as receitas e despesas, 

respetivamente, do projeto no ano de 2020. 

Tabela 6 - Receitas C24, 2020. 

RUBRICA VALOR (€) 

Mensalidades dos participantes 5.486,79 
Junta de Freguesia do Bonfim – 
Protocolo 

3.015,00 

TOTAL 8.501,79 
 

Tabela 7 - Despesas C24, 2020. 

RUBRICA VALOR (€) 

Recursos Humanos - 5.428,08 
Seguros dos participantes - 120,15 
Outros - 66,20 
Produtos alimentares, de escritório e 
de limpeza 

- 53,31 

Atividades - 26,71 
TOTAL - 5.694,45 

 

Com base nos valores totais apresentados, o projeto em causa obteve um 

balanço positivo de 2.807,34€.  

Esta resposta conta com duas fontes de receita: as mensalidades dos 

participantes e a Junta de Freguesia do Bonfim. As mensalidades dos 

participantes - com base nos valores escalonados já apresentados no ponto 2.2 

– geraram uma receita de 5.486,79€. Como contrapartida pela dinamização 

desta resposta, a JFB contribuiu com 180€ mensais, nos períodos letivos, e 180€ 

semanais nos períodos de férias – um total de 3.015,00€ no ano de 2020. 

No que diz respeito a despesas, a principal (95%) prende-se nos recursos 

humanos alocados.  
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3.3. Prolongamento da Manhã 

Nas tabelas 8 e 9, que se seguem, são apresentadas as receitas e despesas, 

respetivamente, obtidas pelo projeto no ano de 2020. 

Tabela 8 - Receitas Prolongamento da Manhã, 2020. 

RUBRICA VALOR (€) 

Junta de Freguesia do Bonfim – 
Protocolo 

750,00 

Mensalidades dos participantes 412,50 
TOTAL 1.162,50 

 
Tabela 9 - Despesas Prolongamento da Manhã, 2020. 

RUBRICA VALOR (€) 

Recursos Humanos - 729,16 
TOTAL - 729,16 

 

Com base nos valores totais apresentados, o projeto em causa obteve um 

balanço positivo de 433,34€.  

Esta resposta conta com duas fontes de receita: a Junta de Freguesia do Bonfim 

e as mensalidades dos participantes. Como contrapartida pela dinamização 

desta resposta, a JFB contribui com 250€ mensais, nos períodos letivos. As 

mensalidades correspondem a um valor de 7,50€ por participante - tendo-se 

apurado, no último trimestre de 2020, 412,50€.  

No que diz respeito a despesas, a principal prende-se no recurso humano 

alocado.  

As restantes despesas, de caráter menos significativos, relacionam-se com a 

dinamização das atividades, nomeadamente, custos com materiais de escritório, 

materiais de expressão plástica e relacionados com higiene, limpeza e 

desinfeção do espaço. Uma vez que o Prolongamento da Manhã utiliza o mesmo 

espaço que o C24, os materiais utilizados foram os já adquiridos para o segundo, 

não tendo sido feita uma estimativa dos custos alocados ao primeiro.  


