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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 

 

Partilhamos a visão de construir 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.  

• Garantindo o 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 

 

Eleitos em dezembro de 2020 para o biénio de 2020/2022, apresentam-se, na 

Tabela 1, os membros dos órgãos socias da Associação O Meu Lugar no 

decorrer do ano de 2021. Não havendo qualquer alteração a registar face ao ano 

anterior. 

Tabela 1 - Órgãos Sociais da Associação, biénio de 2020-2022. 

DIREÇÃO 2020 - 2022 

Presidente Cátia Oliveira 

Tesoureira Inês Valdrez 

Vice - presidente Renata Gomes 

Vogal Teresa Soares 

Vogal Joel Silva 

MESA DA 
ASSEMBLEIA GERAL 

 

Presidente Catarina Verdelho 

1º Secretário Beatriz Alves 

2º Secretário Inês Fontes 

CONSELHO FISCAL  

Presidente Noémia Freitas 

Relator Maria Aida Barros 

Secretário Catarina Regateiro 
 

1.4. Caracterização das partes envolvidas 

Público-alvo 

Durante o ano de 2021, 92 crianças e jovens integraram os projetos dinamizados 

pela organização. Destes, 72% beneficiam da ação social escolar, sendo que 

41% estavam inseridos no 1º escalão. Relativamente aos seus agregados 

familiares, 36% das famílias dos participantes são monoparentais e 54% dos 

encarregados de educação estão em situação de desemprego ou auferem 

rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional através de situações laborais 

não declaradas. Tais dados reforçam a importância de trabalhar com este grupo 

de crianças e jovens, para que seja possível evitar que a sua vida adulta seja 
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comprometida como consequência dos contextos socioeconómicos vulneráveis 

em que se inserem.   

Voluntários 

Durante o ano de 2021, para além dos dois recursos humanos remunerados – 

um a tempo integral e um a tempo parcial – a organização beneficiou da 

integração de 56 voluntários, de diversas áreas do conhecimento e com idades 

compreendidas entre os 17 e os 60 anos. Sem dúvida, o trabalho voluntário é 

uma peça chave do funcionamento da organização, que está grata pela 

dedicação de cada um dos seus voluntários.  

Padrinhos 

Para além do tempo dedicado pelos voluntários, a organização beneficiou do 

apoio financeiro de 22 padrinhos, que doaram entre 10€ a 20€ mensalmente. 

Parcerias 

A Associação contabilizou um total de 36 parceiros. Estes podem ser 

categorizados em função do seu principal contributo: 12 parceiros para 

angariação de fundos, 9 para dinamização de atividades, 9 para prestação de 

serviços e 6 para captação de voluntários. Reconhecendo que todos os parceiros 

foram responsáveis por um acrescento significativo ao trabalho realizado pela 

organização, destaca-se a Junta de Freguesia do Bonfim pelo seu peso evidente 

nos três projetos dinamizados, nomeadamente, no Meu Lugar no Mundo, C24 e 

Despert’a Mente.  
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2.  Relatório de Atividades - Projetos e 

Respostas Sociais 

 

2.1. Resultados globais 

Considerando o período compreendido entre 2016 e 2021, os participantes dos 

projetos O Meu Lugar no Mundo e C24 obtiveram uma taxa de aprovação escolar 

de 100% em 4 dos 5 anos letivos decorridos. Tendo-se registado, no ano de 

2019 uma taxa de aprovação escolar de 97%. Tal significa que, no ano letivo de 

2020/2021, os participantes da Associação tiveram uma taxa de aprovação 

escolar superior à média nacional – 100% face aos 98% de média nacional, 

segundo dados disponibilizados pelo INE.  

Ainda considerando o mesmo período, 97% dos participantes têm desenvolvido 

percursos diretos de sucesso, sem qualquer retenção.  

Em termos de resultados de realização, foram dinamizadas mais de 65 sessões 

de cada uma das temáticas do programa educativo, apresentadas no ponto 

seguinte (2.2).   

 

 

2.2. 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 de 2020/2021, integram no projeto 32 participantes - 9 crianças do 1º 

ciclo, 7 e 16 jovens do 2º e 3º ciclo, respetivamente. No ano letivo de 2021/2022, 

o projeto contou com 48 participantes - 17 crianças do 1º ciclo, 22 e 9 jovens do 

2º e 3º ciclos, respetivamente.  

O funcionamento do projeto, em período letivo, adapta-se aos horários escolares 

e necessidades dos participantes. Assim, o apoio psicopedagógico funciona de 

2ª a 6ª feira, em sessões de três horas para os jovens do 2º e 3º ciclo – 

08h30/11h30 e/ou 14h30/17h30, em conformidade com os períodos livres dos 
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jovens – e em sessões de uma hora e trinta para as crianças do 1º ciclo – 

17h30/19h00.  

Nos períodos de pausas letivas, o funcionamento varia conforme o ciclo escolar 

e as necessidades reportadas pelos encarregados de educação. O período de 

permanência obrigatório funciona entre as 09h30/12h30 e 14h30/17h30, sendo 

que o projeto abre portas às 08h30 e encerra às 19h00, por adaptação aos 

horários laborais dos encarregados de educação de alguns participantes. 

Consoante a disponibilidade e preferência dos encarregados de educação, os 

participantes almoçam nas instalações da Associação.  

Nestes períodos, é implementado o programa educativo, que engloba as 

seguintes componentes: 

a) Educação Emocional – Programa DROPI! 

b) Educação Ambiental 

c) Educação Financeira 

d) Educação para os Direitos das Crianças/ para os Direitos Humanos 

e) Educação Alimentar 

f) Educação para a Sexualidade 

g) Educação Plástica 

h) Informática 

i) À Descoberta das Profissões 

j) Saídas fora de portas 

k) Educação para os fundamentos da Política 

 

Todas as componentes foram implementadas com recurso à educação não 

formal e os conteúdos escolhidos e abordados tendo como critérios base: a) 

idade dos participantes – os participantes são separados por ciclo de ensino, à 

exceção de algumas atividades que foram dinamizadas para o 2º e 3º ciclos em 

conjunto e das saídas fora de portas que, na sua generalidade, englobam todo 

o grupo; b) conteúdo apreendido em anos/sessões anteriores; c) os temas 

relevantes para os participantes que vão sendo identificados ao longo do ano. 

Existem apenas duas divergências a registar entre os ciclos de ensino. A 

educação plástica foi apenas dinamizada junto dos participantes do 1º ciclo e a 
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componente de Fundamentos da política foi apenas dinamizada para os 

participantes do 3º ciclo.  

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

3.1 do presente documento.  

 

2.3. 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 2020/2021, 24 

crianças foram acompanhas no âmbito desta resposta, e 22 crianças integram o 

projeto no ano letivo corrente (2021/2022).  

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 apoiar as famílias cujos horários laborais 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, 

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€. A Junta de Freguesia 

do Bonfim complementa os valores reduzidos pagos pelos participantes dos 

Escalões A e B – 20€/mês e 10€/mês nos períodos letivos para os referidos 

escalões e 20€/semana ou 10€/semana nos períodos de férias, respetivamente. 
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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), critérios complementares 

foram aplicados para determinar prioridades na inserção em cada um dos 

escalões, nomeadamente: a situação financeira dos agregados (com base nos 

seus rendimentos e despesas fixas) e o horário laboral do encarregado de 

educação e de outros membros do agregado familiar.  

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

3.2 do presente documento.  

2.4. Despert’a Mente 

O Despert’a Mente surge como uma resposta social de apoio às famílias dos 

alunos da Escola Básica do Campo 24 de Agosto, a convite da Junta de 

Freguesia do Bonfim e dinamizado em parceria com a mesma 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 com início prévio à abertura da escola. No 

ano letivo de 2020/2021, 19 crianças integraram esta resposta e 12 crianças no 

ano letivo corrente de 2021/2022.   

Em linha com os outros projetos no terreno, pretende-se, com esta resposta, 

potenciar o desenvolvimento de competências psicossociais dos seus 

participantes. Para concorrer para tal objetivo, existe um programa de atividades 

semanal. Dadas as alterações que o programa semanal sofreu entre os anos 

letivos que decorram em 2021, estes são apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Planeamento Semanal, Despert'a Mente, 2021. 

Dia da Semana Ano letivo 2020/2021 Ano letivo 2021/2022 

2ª Feira Livre Aprender a Brincar 

3ª Feira Magic English1 Hora do Conto 

4ª Feira Hora do Conto Explorador de 
Emoções 

5ª Feira Expressões Plásticas Mãos à Obra 

6ª Feira  Livre Jogos do Saber 

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

3.3 do presente documento.  

 

3. Demonstração Financeira 

Na tabela 3, que se segue, encontra-se a demonstração de resultados por 

natureza a 31 de dezembro de 2021.  

Tabela 3 - Demonstração de Resultados por Natureza, 2021. 

RENDIMENTOS E GASTOS PERÍODOS 

 2021 2020 

Vendas e Serviços prestados 12.618,10 12.594,29 

Subsídios, doações e legados à 
exploração 

17.498,90 11.548,05 

Custo das mercadorias 
vendidas e das matérias 
consumidas 

- - 

Fornecimentos e serviços 
externos 

(8.762,66) (6.901,50) 

Gastos com Pessoal (17.939,23) (16.060,69) 

Outros Rendimentos  2.550,42 

Outros Gastos (400,89) (2.623,82) 

TOTAL 3.014,22 1.106,75 

 

Na tabela 4, apresentada de seguida, encontra-se a demonstração de resultados 

do ano de 2021. A numeração na coluna Afetação, ilustra a que resposta estão 

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

respeito a despesas inerentes à Associação. Na Tabela 5, apresentam-se os 

balanços de cada uma das respostas sociais no terreno durante o ano de 2021. 

A análise das Tabelas será feita, de seguida, de forma conjunta.  
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Tabela 4 - Demonstração de resultados, Associação O Meu Lugar no Mundo, 2021. 

RECEITAS VALOR (€) 
AFETAÇÃO 

Mensalidades 12.618,10 
1, 2 e 3 

Protocolos – Junta de Freguesia do 
Bonfim 

   9.530,00 
1, 2 e 3 

Donativos    4.244,90 
1 

Padrinhos    2.590,00 
1 

Campanhas de Fundraising    1.134,00 
1 

TOTAL 30.117,00  

DESPESAS VALOR (€)  

Recursos Humanos - 17.849,23  € 
1, 2 e 3 

Despesas com as instalações -  5.795,98   € 
1 e 4 

Atividades -  2.022,11 € 
1 e 2 

Telecomunicações -      280,00 
4 

Seguros -     240,30 
1 e 2 

Consumíveis 2 -     183,30 
1, 2 e 3 

Serviços - Contabilidade -     172,20 € 
1, 2, 3 e 4 

Serviços bancários  -        68,77 
4 

Outros 3 -      400,89 
1, 2, 3 e 4 

TOTAL - 27.012,78  

RESULTADO LÍQUIDO 3.104,22 
 

1: Projeto O Meu Lugar no Mundo 
2: C24 
3: Despert’a Mente 
4: Organização 

 

 

 

 

 
2 Na rubrica de consumíveis incluem-se despesas com: lanches, material escolar e de escritório, de 
limpeza e desinfeção. 
3 Na rubrica outros foram incluídas despesas como: domínio do website da organização, livros de 
recibos, impressão de flyers, formação da equipa e outras despesas pontuais.  
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Tabela 5 - Balancetes dos projetos no terreno, 2021. 

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

O Meu Lugar No 
Mundo 

19.101,40 - 18.787,05  314,35 

C24 8.035,00 - 5.924,75 2.110,25 
Despert’a Mente 2.980,60 -1.708.85 1.271,75 
Organização  - 592,13 - 592,13 

TOTAL 30.117,00 - 27.012,78 3.104,22 
 

Previamente à análise das Tabelas 4 e 5, é relevante referir que nos pontos 3.1, 

3.2 e 3.3, são apresentadas, em maior detalhe, as rubricas dos três projetos de 

forma individual.  

Como primeira nota, é de salientar o saldo positivo registado de 3.104,22€ e o 

balanço positivo registado em cada um dos projetos de forma individual. Tal 

indica o crescimento sustentado da Associação O Meu Lugar no Mundo tendo 

obtido resultados muito satisfatórios da sua atividade (ponto 1.4) sem 

comprometer a viabilidade financeira da organização.  

Tal viabilidade financeira é reforçada por aquela que é a sua principal fonte de 

receita: as mensalidades pagas pelos encarregados de educação dos 

participantes, que perfazem 42% do total das receitas da organização. Nesta 

rubrica, 52% dizem respeito ao Meu Lugar no Mundo, 40% ao C24 e 8% ao 

Despert’a Mente.  

Os protocolos com a Junta de Freguesia do Bonfim foram responsáveis por 32% 

das receitas, sendo que: 48% dizem respeito ao protocolo do projeto O Meu 

Lugar no Mundo - no valor de 380€ mensais que têm como propósito cobrir os 

custos de arrendamento do espaço utilizado; 31% ao protocolo do projeto C24 – 

através do complemento da mensalidade dos participantes de escalão A e B 

conforme exposto no ponto 2.3 do presente documento; 21% ao protocolo do 

Despert’a Mente – um valor fixo de 250€ por mês de atividades letivas.  

A Junta de Freguesia do Bonfim é nossa parceira desde a fundação da 

Associação e é nesta parceria que se encontra o alicerce para a dinamização do 

C24 e do Despert’a Mente, para além do financiamento do projeto O Meu Lugar 

no Mundo. À Junta de Freguesia e, em especial, ao Dr. Hugo Pinho, a 
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organização apresenta o seu agradecimento por todo o apoio, confiança e 

reconhecimento.  

Relativamente aos donativos pontuais, do valor total angariado (4.244,90€), 

2.000,00€ foram doados pela Blip - empresa de engenharia de software cuja 

sede se encontra na freguesia do Bonfim - com o intuito de financiar as atividades 

que iriam decorrer no período das férias de Verão. Nesse período, as despesas 

somaram 1.223,32€, comunicação que foi feita à Blip que decidiu manter o valor 

doado para que fosse alocado a outras atividades. À Blip queremos deixar, mais 

uma vez, o nosso agradecimento. A Farmácia d’Arrábida, dando continuidade ao 

compromisso assumido de patrocinar os valores referentes às faturas de 

consumo de eletricidade, fez nova transferência de uma tranche de 1.000,00€ 

para os referidos pagamentos ao longo do ano.  Os restantes 1.244,90€ foram 

doados por particulares aos quais deixamos a nosso agradecimento pela 

confiança.  

Os Padrinhos têm tido um peso crescente nas receitas da organização, tendo 

representado 8,5% das receitas. Sendo os padrinhos e madrinhas do projeto O 

Meu Lugar no Mundo pessoas que doam entre 10 a 20€ de forma mensal, tem-

se verificado que, não só o número de padrinhos tem vindo a crescer a cada ano, 

como a organização tem sido capaz de manter os seus padrinhos. Considerando 

que em 2019 a receita gerada pelo apadrinhamento foi de 370,00€ e de 

1.080,00€ em 2020, a campanha de apadrinhamento é um caso de sucesso uma 

vez que em 2021 esta iniciativa angariou um total de 2.590,00€.  

As campanhas de fundraising acrescentaram 1.134,00€ à organização. Em 

relação a 2020 – comparável a 2021 uma vez que se manteve a impossibilidade 

de dinamizar o jantar de angariação de fundos que acontecia anualmente desde 

a fundação da Associação – tal rubrica cresceu 316,50€. A campanha interna 

mais relevante foi a Presente em Duplicado que contabilizou 432,00€. Em 

parceria, foram contabilizados 237,00€ em donativos fruto da iniciativa Quizz 

Solidário dinamizado pela Quem quer ser solidário? e a campanha de venda de 

Postais de Natal levada a cabo por Hélio Peixoto que angariou um total de 

220,00€. Foram ainda doados 100,00€ por um grupo de vizinhos da Associação. 

A todos os que doaram em cada uma destas campanhas, aos parceiros que 

dinamizaram iniciativas bem como ao grupo de vizinhos que se juntou para 
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angariar fundos, deixamos o nosso sincero agradecimento pela proatividade e 

confiança.  

A nível de despesas, os gastos relacionados com Recursos Humanos 

representam 66% do total. Destes, 63% dizem respeito ao Meu Lugar no Mundo, 

28% ao C24 e os restantes 9% ao Despert’a Mente. A atual Diretora Executiva 

da organização, coordenadora e único recurso humano pago alocado ao projeto 

O Meu Lugar no Mundo e cocoordenadora do projeto C24 transitou do regime 

de trabalhadora independente para um contrato de trabalho sem termo desde 

julho de 2021. A Associação conta com outro recurso humano que trabalha em 

part-time, em regime de trabalhadora independente, alocada ao projeto C24 e 

ao projeto Despert’a Mente.  

As despesas com as instalações dizem respeito ao custo de aluguer do espaço 

(380€ mensais), ao consumo de eletricidade (média mensal de 42,83€) e 

consumo de água (média mensal de 28,50€) do local onde decorre o projeto O 

Meu Lugar no Mundo e onde se sedia a Associação.  

As atividades dinamizadas que acarretaram custos, serão apresentadas nos 

pontos 3.1 e 3.2, bem como os custos envolvidos em cada uma.  

Os serviços de contabilidade foram contratados a partir de julho de 2021, fruto 

das obrigações inerentes ao contrato de trabalho assinado.  

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

organização. Esta contempla as despesas relacionadas com serviços bancários 

(manutenção de conta e anuidade de cartão de débito), contabilidade, 

telecomunicações e domínio do website 

(https://associacaoomeulugarnomundo.pt/). 

 

Na Tabela 6, que se segue, são apresentados os fluxos de caixa. 

Tabela 6 - Fluxos de caixa, 2021. 

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL SALDO FINAL 

Caixa 2.724,50 € 96,23 € 

Depósito à ordem 7.200,99 € 3.933,48 € 

Depósito a prazo 0,00 € 9.000,00 € 
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O depósito a prazo atualmente contratado, surge no âmbito da alteração da 

modalidade da conta bancária da organização, estando atualmente num regime 

de Conta Dupla. Tal alteração foi concretizada em outubro de 2021.   

 

 

3.1 O Meu Lugar no Mundo 

Na Tabela 7 apresentam-se as fontes de receita do projeto O Meu Lugar no 

Mundo, seguida de uma breve análise dos valores apresentados.  

Tabela 7 - Receitas do projeto O Meu Lugar no Mundo, 2020. 

RUBRICA VALOR (€) 

Mensalidades dos participantes 6.572,50 
Junta de Freguesia do Bonfim – Protocolo 4.560,00 
Donativos 4.244,90 
Apadrinhamento 2.590,00 
Ações De Fundraising 1.134,00 

TOTAL 19.101,40 
 

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

projeto – representando 34% 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.  

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 2021 

angariou 2.590,00€, face a 1.080€ em 2020.  
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As ações de Fundraising, consequência das restrições pandémicas, centraram-

se em campanhas lançadas nas redes sociais. Estas foram já discriminadas no 

ponto anterior 

Na tabela 8, que se segue, apresentam-se os valores relativos às despesas do 

projeto no ano de 2021, seguidos de uma breve análise dos mesmos.  

Tabela 8 - Despesas do projeto O Meu Lugar no Mundo, 2021 

RUBRICA VALOR (€) 

Recursos Humanos - 11.174,97 
Renda  - 4.940,00 
Eletricidade  - 0.514,00 
Água  - 0.341,98 
Consumíveis – lanches, material 
escolar e de escritório, de limpeza e 
desinfeção 

 - 0.168,38 

Atividades  - 0.1.208,34 
Seguros - participantes  - 0.120,15 
Outras -      319,23 

TOTAL  - 18.858,21 
 

A despesa mais relevante do projeto prendeu-se no recurso humano a ele 

alocado, a tempo integral – contabilizado 59% 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.  

Na rubrica referente aos consumíveis, o 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.  

As atividades que acarretaram custos para a organização foram as seguintes: 

• Rates Park – dia de atividades radicais - 412,50€ 

• Visita à Serra da Estrela – 307,50€ 

• Paintball – 161,82€ 

• Jantar com os finalistas do projeto – 84,20€ 
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• Despesas diretas com atividades de Educação plástica, Educação 

Alimentar, festas de finais de período – 62,95€ 

• Praia de Espinho – 53,00€ 

• MindTheGaps – 36,00€ 

• Visita ao Museu do Holocausto do Porto – 30,60€ 

 

3.2 C24 

Nas tabelas 9 e 10, que se seguem, são apresentadas as receitas e despesas, 

respetivamente, do projeto no ano de 2021. 

Tabela 9 - Receitas C24, 2021. 

RUBRICA VALOR (€) 

Mensalidades dos participantes 5.065,00 
Junta de Freguesia do Bonfim – 
Protocolo 

2.970,00 

TOTAL 8.035,00 
 

Tabela 10 - Despesas C24, 2021. 

RUBRICA VALOR (€) 

Recursos Humanos - 4.965,41 
Atividades - 813,77 
Seguros dos participantes - 120,15 
Produtos alimentares, de escritório e 
de limpeza 

- 25,42 

TOTAL - 5.924,75 
 

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

balanço positivo de 2.110,25€. 

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 5.065,00€. Como contrapartida pela dinamização 

desta resposta, a JFB contribuiu contribui com 20€ mensais por cada participante 

que está enquadrado no escalão A e 10€ semanais por cada participante no 

escalão B.  

No que diz respeito a despesas, a principal (84%) prende-se nos recursos 

humanos alocados. As atividades que acarretaram custos foram as seguintes: 
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• Rates Park – dia de atividades radicais - 412,50€ 

• Visita à Serra da Estrela – 307,50€ 

• Praia de Espinho – 53,00€ 

• Despesas diretas com atividades de Educação plástica, Educação 
Alimentar, festas de finais de período – 62,95€ 

 

3.3 Despert’a Mente 

Nas tabelas 11 e 12, que se seguem, são apresentadas as receitas e despesas, 

respetivamente, obtidas pelo projeto no ano de 2021. 

Tabela 11 - Receitas Despert’a Mente, 2021. 

RUBRICA VALOR (€) 

Junta de Freguesia do Bonfim – 
Protocolo 

2.000,00 

Mensalidades dos participantes 980,60 
TOTAL 2.980,60 

 

Tabela 12 - Despesas Despert’a Mente, 2021. 

RUBRICA VALOR (€) 

Recursos Humanos - 1.708,85 
TOTAL - 1.708,85 

 

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

balanço positivo de 1.271,75€.  

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. 

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 Despert’a Mente 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.  
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4. Conclusão 

 

Considerando aquela que é a missão da Associação O Meu Lugar no Mundo – 

capacitar comunidades em situação de vulnerabilidade através da educação e 

do desenvolvimento da cidadania global – um dos indicadores do trabalho 

realizado em 2021 prende-se no número de crianças, jovens e respetivas 

famílias que beneficiaram do trabalho desenvolvido: 92 crianças e jovens 

integraram os projetos dinamizados pela organização. A situação de 

vulnerabilidade do grupo é reforçada pelo elevado peso, em número, dos 

participantes que beneficiam de ação social escolar – 72% do grupo, dos quais 

41% estavam inseridos no 1º escalão de abono.  

A nível financeiro, a Associação transita para o ano de 2022 com 13.029,71€ 

disponíveis, sem qualquer crédito ou dívida.  

De forma geral, pretende-se, em 2022, dar continuidade aos três projetos 

atualmente no terreno – O Meu Lugar no Mundo, C24 e Despert’a Mente. As 

atividades planeadas para o ano de 2022 podem ser consultadas no Plano de 

Atividades para o referido ano, bem como o orçamento para o mesmo.  

 

 

 


