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INTRODUÇÃO 

 

No cumprimento das disposições Estatutárias, a Direção apresenta o Relatório de Gestão 

relativo ao ano económico de 2014, para que seja apreciado pelo órgão deliberativo, a 

correspondente Conta Anual da Recriar Caminhos. 

 

Este relatório tem como objetivos: 

 

1. Explicar os aspetos mais relevantes da atividade financeira da Associação, no que 

concerne ao desempenho económico e financeiro, nos domínios dos 

proveitos/receitas, dos custos/despesas e de tesouraria; 

 

2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da 

gestão nos diferentes setores da atividade, designadamente no que respeita ao 

investimento, dívidas de curto prazo, médio prazo e longo prazos, financiamento 

externo e condições de funcionamento; 

 

 

3. Analisar a situação financeira da Associação, do ponto de vista patrimonial, 

considerando o Balanço e a Demonstração de Resultados. 

 

 

A Associação Recriar Caminhos permanece fiel à linha de orientação que serviu de base à sua 

constituição: dar apoio ao desenvolvimento vocacional, formação e inclusão de pessoas com 

esquizofrenia. 
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1. Princípios Fundamentais 

Associação ReCriar Caminhos – Carta de Princípios Básicos para a reabilitação Psicossocial de 

Pessoas com Esquizofrenia: 

O Princípio da possibilidade da reabilitação: 

A reabilitação psicossocial das pessoas com esquizofrenia é possível e constitui uma 

componente essencial do processo terapêutico, devendo, por isso, ser nele intregrada desde o 

seu início.  

O Princípio da integração: 

A reabilitação psicossocial é um processo integrador de intervenções diversificadas tanto no 

plano individual como no plano sociocultural. Os resultados das intervenções no plano 

individual dependem da existência ou não de intervenções destinadas à inserção na vida da 

comunidade. 

O Princípio da justiça: 

A reabilitação psicossocial é um direito fundamental das pessoas com esquizofrenia, direito 

inerente à dignidade da pessoa humana, e correlativo do direito ao trabalho, ao bom nome e à 

inclusão social. 

O Princípio da proximidade: 

A reabilitação psicossocial requer o apoio de estruturas e serviços de proximidade, de fácil 

acesso por parte dos doentes, que façam a ponte entre os hospitais, as famílias e as 

instituições de formação, de trabalho e de inserção comunitária. 

O Princípio do apoio familiar: 

As famílias constituem a estrutura de suporte natural das pessoas doentes e o primeiro fator 

da sua integração na comunidade. Para o desempenho da sua missão, as famílias precisam de 

apoios adequados e eficazes, designadamente nos planos psicológico, educativo e social. 

O Princípio da  auto participação: 

A reabilitação psicossocial envolve a motivação, a adesão e a participação da própria pessoa 

no processo da sua recuperação, na melhoria da sua qualidade de vida e na inserção plena na 

vida social e cultural da sua comunidade. 
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2. Entidade 
 

A RECRIAR CAMINHOS é uma Associação de Direito Privado sem fins lucrativos, sendo uma 

IPSS, tem por finalidade o apoio ao desenvolvimento vocacional formação e inclusão de 

pessoas com esquizofrenia.  

A sua sede situa-se na Rua do Colégio Novo, Instituto de Psicologia Cognitiva - IPCDVS S N 

3000-115 COIMBRA. 

A Associação RECRIAR  CAMINHOS  - nasceu em Coimbra a 24 de outubro de 2008. Exerce 

a sua atividade principal de apoio a pessoas com deficiência, com o CAE – 88102 e a sua 

atividade secundária de formação profissional com o CAE – 85591.  

Está registada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra com o NIPC 508777011. 
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3.  Plano de Atividades de 2014 

 

 

Introdução 

 

 De entre as numerosas atividades realizadas ao longo do ano de 2014, iremos focar neste 

Relatório as que maior relevância assumiram para a concretização da missão social da ReCriar 

Caminhos e para o seu desenvolvimento a curto e médio prazo. Com efeito, apesar de 

persistirem as acentuadas carências de recursos financeiros que condicionam fortemente as 

carências de recursos humanos, já assinaladas em Relatórios de anos anteriores, foi todavia 

possível vencer obstáculos e levar por diante um conjunto de realizações que justificam a 

continuidade do esforço e do empenhamento dos membros da Direcção na prossecução dos 

objetivos fundacionais da Associação. 

 

1. Eleição de novos órgãos sociais para o triénio 2014-2016 em Assembleia Geral 

extraordinária de 23 de Janeiro 2014  

 

No dia 23 de Janeiro, pelas 17h30, na Sala dos Docentes da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação, realizou a reunião da Assembleia Geral Extraordinária tendo por ponto 

principal da Ordem de Trabalhos a eleição dos Corpos Gerentes (Mesa da Assembleia, Direcção 

e Conselho Fiscal) para o triénio 2014-2016.  

Por unanimidade dos membros presentes foi aprovada a seguinte composição dos órgãos 

sociais: MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: Presidente - Maria Paula de Albuquerque Paixão; 

1º Secretário - Maria Jorge Rama Ferro; 2º Secretário - António Manuel Amaral Tavares; 

Suplentes: Nuno Freitas, Albertina Oliveira, Maria Manuela Abreu; DIRECÇÃO: Presidente - 

Manuel Viegas Abreu; Vice-Presidente - Carina Vieira Teixeira; Secretário - João Pedro Leitão; 

Tesoureiro -Pedro Santos Belo; Vogal -José Crespo de Carvalho; Suplentes: Margarida Pedroso  
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Lima, Maria Alexandra Abreu, Norberto Simões, Eduardo Godinho; CONSELHO FISCAL: 

Presidente - Graciete Franco Borges; Secretário - Alexandre Bogalho; Vogal - Maria Isabel 

Ruas Costa; Suplentes - José Tomás da Silva, Mariana Simões Marques. 

 

2. Sessões de apoio, orientação e aconselhamento vocacional 

 

À semelhança dos anos anteriores, também no decurso de 2014, foram realizadas diversas 

consultas e entrevistas de apoio psicológico e aconselhamento a pessoas que o solicitaram 

designadamente por intermédio de familiares, com os quais foram também realizadas reuniões 

de esclarecimento, orientação e suporte emocional. 

A carência de recursos humanos não permite que haja uma expansão dos serviços prestados. 

 

 

3. Organização, orientação e acompanhamento das atividades do Estágio Profissional da 

Lic.ª Cátia Patrícia Fernandes da Silva e da Lic.ª Ana Catarina Almeida da Costa 

 

De entre as atividades realizadas, salientamos as seguintes:  

 

3.1.Investigação exploratória sobre percepções, conhecimentos e atitudes que os estudantes 

universitários eventualmente manifestam perante pessoas com patologia mental, nomeadamente 

esquizofrenia. Para o efeito, diversos questionários sobre o estigma das doenças mentais, após 

tradução e adaptação à população - alvo, foram utilizados numa amostra de 639 alunos do 

ensino superior da Universidade de Coimbra distribuídos por 11 curso;  

 

3.2. Em ligação com a atividade anterior, foram feitas diversas tentativas de recolha de dados 

sobre a prevalência de doenças mentais, designadamente de esquizofrenia, entre os estudantes 

da Universidade e foi apresentada em várias instâncias universitárias, v. g., junto dos SASUC, 

a proposta de criação de “serviços de educação apoiada” destinados a alunos do ensino 
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superior em risco de abandono dos estudos e de exclusão social por dificuldades 

psicopatológicas/ psiquiátricas; 

 

 3.3. Ainda em ligação com esta atividade, merece referência a preparação da candidatura ao 

concurso de Bolsas EPIS – “Escolas de Futuro” 2014 na Categoria de “Boas práticas 

organizativas de promoção da inclusão social de jovens carenciados” com a proposta de 

criação de um "Centro de Educação Apoiada e Reabilitação Psicosocial"; 

 

 

 

3.4. Difusão de informação sobre boas práticas de reabilitação psicossocial de pessoas 

diagnosticadas com esquizofrenia por intermédio da apresentação de comunicações/poster sem 

reuniões científicas: «Educação Apoiada: Um Novo Pilar na Reabilitação Psicossocial de 

Pessoas com Doença Mental», “Terapia pela arte e poesia: apresentação das iniciativas da 

Associação ReCriar Caminhos”;“É possível a recuperação das pessoas com doença mental 

grave ou o muito que há a fazer para além da estabilização farmacológica”. 

Estas comunicações foram apresentadas nas V Jornadas Internacionais de História da 

Psiquiatria e Saúde Mental, em Coimbra, Maio de 2014 e no V Congresso Internacional da 

Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental que se realizou em Braga em Junho 

de 2014. 

 

 

3.5. A organização de Oficinas de escrita criativa cujos benefícios para a saúde mental têm 

sido referidos por diversos estudos ocorreu de Outubro a Dezembro de 2014:duas Oficinas de 

Escrita Criativa funcionaram no Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes, destinadas a 

utentes da residência (7 participantes) e a utentes do serviço de ambulatório (7 participantes); 

uma outra Oficina funcionou na Fundação ADFP- Centro Social Comunitário Dr. Jaime 

Ramos destinada a utentes do Fórum Sócio-Ocupacional (8 participantes). 

 

No total das três turmas participaram 22 pessoas com diversos diagnósticos de perturbação 

mental.  

As sessões tiveram uma periodicidade semanal e a duração de uma hora. 
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3.6.No contexto da atividade anterior, foram efetuados dois estudos: um sobre o papel 

terapêutico das artes visando compreender os fatores promotores dos benefícios e das 

potencialidades das produções artísticas criadas em contextos não profissionais por pessoas com 

doença mental grave e um segundo estudo consistiu numa revisão bibliográfica sobre escrita 

enquanto terapia, estabelecendo-se a diferenciação entre a escrita criativa e a escrita 

expressiva no âmbito terapêutico.  

Este último estudo encontra-se a ser aperfeiçoado com vista a um futura publicação. 

 

3.7.Colaboração na dinamização das atividades “Os ControVersos”, Oficina de Poesia e Teatro 

da ReCriar Caminhos, por intermédio quer da participação dos ensaios semanais incluindo 

dinâmicas de grupo com objetivos de consciência corporal e de reconhecimento, análise e 

expressão de emoções, quer da participação na preparação dos trabalhos de Leituras Encenadas 

realizados pelos “ControVersos”.  

 

4. Candidatura ao concurso de Bolsas EPIS – “Escolas de Futuro” 2014 na Categoria de 

“Boas práticas organizativas de promoção da inclusão social de jovens carenciados”  

 

 

No ponto 3 deste Relatório, foi já feita referência às atividades desenvolvidas que viabilizaram a 

candidatura ao concurso de “Bolsas Escolas de Futuro” lançado pela EPIS - Empresários 

pela Inclusão Social.  

 

 

Com início a 14 de Julho de 2014, estas atividades conheceram o seu termo no mês de 

Novembro com o envio dos Programas de Atividades para os anos de 2015 e 2016, envio 

solicitado no seguimento do anúncio da aprovação da candidatura no dia 17 de Outubro. 
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5. Participação no programa da semana da “Saúde Mental e Artes 2014” da DGS. 

 

 

Ao longo de 2014, no âmbito das de valorização pessoal e inserção social pelas Artes, 

realizaram-se com periodicidade semanal os ensaios de preparação do novo espetáculo de 

leituras encenadas da “Oficina de Poesia e Teatro”, tendo sido escolhido como tema “Lembrar 

Orpheu-1915.2015”. 

No dia 16 de Outubro foi feita a apresentação pública das leituras encenadas de“ Lembrar 

Orpheu-1915.2015” no TAGV, em Coimbra, integrado na semana “SAÚDE MENTAL E 

ARTE”  promovido pelo Programa Nacional de Saúde Mental e Direcção Geral de Saúde 

(DGS) com o objectivo de combate ao estigma associado às doenças mentais. 

 

 

 

6. A reestruturação do Site 

 

 

O site da Associação ReCriar Caminhos: www.recriarcaminhos.pt por ter sido criado em 

2009tinhauma arquitetura antiquada o que dificultava a introdução de atualizações necessárias, 

tornando-o muito pouco operacional. Neste sentido foram efetuadas diligências no sentido de 

encontrar instituição ou pessoa especializada para proceder à sua remodelação, tornando o site 

uma estrutura mais ágil e funcional. 

 

 Após diversas reuniões de trabalho, foi a empreitada entregue ao Arq. Paulo Patrão que ficou 

igualmente encarregado de fornecer formação a dois membros da Associação habilitados a 

realizarem as tarefas de atualização. 
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7. Atividades de investigação e de difusão de conhecimentos científicos 

 

Merece especial menção a apresentação, discussão e aprovação da dissertação de doutoramento 

da VicePresidente da Associação, Carina Teixeira, em provas públicas realizadas na Sala dos 

Capelos no dia 30 de Janeiro de 2014.  

A dissertação intitulada: Contributos para o Desenvolvimentos de Serviços de Reabilitação 

Psicossocial/ Psiquiátrica em Portugal - Situação Actual, Barreiras e Desafios, obteve 

bastante repercussão nos meios de comunicação social tendo dado origem a uma sessão 

radiofónica com a autora e com o Dr. Álvaro de Carvalho, director do Plano Nacional de Saúde 

Mental. 

Além da apresentação das comunicações/posters em reuniões científicas mencionadas no ponto 

3, foram realizadas duas apresentações que neste âmbito se revestiram de grande relevância:  

 

a)No dia 5 de Novembro, realizou-se no Auditório da Faculdade de Psicologia da Universidade 

de Coimbra o lançamento do livro Reabilitação Psicossocial e Inclusãona Saúde Mental-Da 

Biologia à Economia da Saúde e da Inserção no Trabalho à Criação Artística, coordenado 

por três membros da ReCriar Caminhos e editado pela Imprensa da Universidade;  

 

 

 

b)No dia 12 de Novembro, dois membros da Associação apresentaram comunicações no 

Colóquio “ Do outro lado do espelho - Do estigma à inclusão de pessoas com doença mental” 

que teve lugar em Coimbra com organização conjunta da Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Coimbra, da DGS (Direcção Geral de Saúde) e da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra. 
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8. Preparação de alguns projectos de desenvolvimento 

 

 

a) Com vista à criação de uma “Oficina de Rádio”, foram realizadas diligências junto da 

Rádio Universidade da AAC- Associação Académica de Coimbra que irão ser retomadas 

no decurso de 2015. 

 

 

b)  Visando desenvolver as potencialidades reveladas pelo funcionamento de 3 Cursos de 

Escrita Criativa , projeta-se promover as da “Oficina de Escrita Expressiva e Criativa” 

destinados a pessoas com dificuldades psicopatológicas. 

 
 

 

c)  Dando continuidade a trabalhos preparatórios, serão desenvolvidos esforços no sentido de 

obter as condições indispensáveis à organização, em 2015, do Seminário/ Workshop sobre “ 

O Valor Terapêutico das Artes e do Trabalho na Promoção da Saúde Mental”  
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4. Enquadramento histórico do terceiro setor 
 

* Na Constituição da República Portuguesa consagra-se a expressão “Instituições Particulares 
de Solidariedade Social”, nos termos do n.º 5 do artigo 63.º - sem finalidade lucrativa, associada 
à Segurança Social, no que diz respeito à protecção dos cidadãos, e associada ao Estado como o 
organismo incumbido de organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social 
unificado e descentralizado.  

No entanto as IPSS em termos constitucionais só ficaram claramente regulamentadas, através da 
consagração do Estatuto das IPSS de 1979 (Decreto-Lei n.º 519-G2/79, de 29 de Dezembro), 
sendo substituído integralmente, com excepção dos artigos 7.º, 22.º e 24.º do Estatuto, pelo 
Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, diploma legal que contém toda a regulamentação 
global acerca das IPSS, até ao presente. 

 Este decreto-lei procede a uma revisão estrutural, justificada pela excessiva delimitação do 
objectivo específico das IPSS, alargando o âmbito destas instituições a outros objectivos e a 
outros domínios, como a “Saúde” e a “Educação”.  

As IPSS caracterizam-se sobretudo por serem: - Instituições Sem Finalidade Lucrativa, criadas 
por iniciativa privada, com objectivo de expressão do dever moral, de solidariedade e de justiça 
entre os cidadãos;  

- Entidades prestadoras de serviços de segurança social, vocacionados para a realização de 
actividades de apoio e protecção à família, infância, juventude, terceira idade, aos cidadãos 
portadores de deficiências.  

Podem assumir várias formas jurídicas, tais como, Associações, Fundações e Irmandades da 
Misericórdias* 
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Enquadramento contabilístico do terceiro setor 

 

Consubstanciado nos Diplomas abaixo mencionados e exigidos pelo SNC – ESNL, 

Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo, 

apresentamos e descrevemos toda a informação contabilística necessária para a compreensão 

dos Mapas Financeiros, da Associação Recriar Caminhos relativos a 2012. 

- Decreto-Lei nº 36 – A / 2011 de 9 de Março - Aprova o Regime da Normalização 

Contabilístico das Microentidades do Setor Não Lucrativo. 

- Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro – Art.º256º - Procede à primeira alteração ao 

Decreto-Lei nº 36 – A / 2011 de 9 de Março. 

- Decreto-Lei nº 64 / 2013, de 13 de Março - Procede à segunda alteração ao Decreto-

Lei nº 36 – A / 2011 de 9 de Março. 

- Portaria nº 105 / 2011 de 14 de Março – Aprova os Modelos de Demonstrações 

Financeiras a apresentar pelas entidades que apliquem o Regime Contabilístico ESNL 

- Portaria nº 106 / 2011 de 14 de Março – Aprova o Código de Contas específico para as 

Entidades do Setor Não Lucrativo. 

 - Aviso nº 6726 – B / 2011 de 14 de Março – Publica a Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo – NCRF - ESNL. 

 

Com a presente descrição pretende-se explicar os Mapas Financeiros: a sua estrutura, o seu 

conteúdo e o significado das contas contabilísticas, movimentadas pela Associação Recriar 

Caminhos no corrente ano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Evolução das principais rubricas de Rendimentos e de Gastos 

 

 
  RENDIMENTOS de 2014, 2013 e de 2012 

 
RENDIMENTOS  

Vendas e Prestação de Serviços - Quotas 

Subsídios à Exploração  

Outros Rendimentos e Ganhos  

Total dos Rendimentos

  

  

No que respeita à atividade desenvolvida ao long

verificou-se um total de  rendimentos no montante de 

 

EVOLUÇÃO DOS R

 

0,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

Ano 2014

11.536,43 
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Evolução das principais rubricas de Rendimentos e de Gastos  

    

 2014 2013

200,00 €    

11.536,43 € 8.149,70 

1.751,62 €    

Rendimentos 13.488,05 €      9.182,58 

    

    

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo dos exercícios económicos: 2014, 2013

se um total de  rendimentos no montante de 13.488,05 €, 9.182,58 € e de 4.223,26 
 

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS – Anos de 2014, 2013 e 2012

 

 

Ano 2014 Ano 2013 Ano 2012

11.536,43 €

8.149,70 €

3.384,81 €
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2013 2012   

   395,00 €              -€   

8.149,70 € 3.384,81 €   

   637,88 €    838,45 €   

9.182,58 €      4.223,26 €   

    

    

o dos exercícios económicos: 2014, 2013 e 2012 

4.223,26 €. 

Anos de 2014, 2013 e 2012 

 

Vendas e Prestação de 

Serviços - Quotas

Subsídios à Exploração 

Outros Rendimentos e 

Ganhos 



 

 

 

GASTOS de 2014, 2013 e de 2012 

 GASTOS 

Fornecimentos e Serviços Externos 

Gastos com o Pessoal 

Outros Gastos e Perdas 

Depreciações do Exercício 

Total dos Gastos 

  

  

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo dos exercícios económicos: 

verificou-se um total de  gastos no montante de 

EVOLUÇÃO DOS GASTOS 

 

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

511,81 

Recriar Caminhos  
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2014 2013

511,81 € 

20.955,16 €   1.056,21 

0,00 € 

0,00 € 

 21.466,97 €    1.160,79 

    

    

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo dos exercícios económicos: 2014, 2013 e 2012

se um total de  gastos no montante de 21.466,97 €; 1.160,79 € e de 2.570,69 €
 

 

 

OLUÇÃO DOS GASTOS – Anos de 2014, 2013 e 2012

 

511,81 €

20.955,16 €

1.056,21 €
60,00 €

1.417,73 €
220,18 
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2013 2012   

  44,58 €   1.417,73 €   

1.056,21 € 932,38 €   

  60,00 €      0,40 €   

    0,00 € 220,18 €   

1.160,79 € 2.570,69 €   

    

    

2014, 2013 e 2012 

€ 

Anos de 2014, 2013 e 2012 

 

220,18 €

2014

2013

2012
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2014 2013 2012

RESULTADOS LÍQUIDOS DOS EXERCÍCIOS DE 2014, 2013 E DE 2012

2014

2013

2012

 

 

 

Evolução dos Resultados ao longo dos Anos de 2012, 2013 e de 2014 
 

 

 

 

2014 2013 2012   

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (7.978,92 €) 8.021,79 € 1.652,57€   

          

                   

 

 RESULTADOS         

 

        

Nos exercícios de 2014, 2013 e de 2012, os Resultados da Associação Recriar Caminhos,  

foram respetivamente de : em 2014 um Resultado negativo de 7.978,92 € ; e positivos em 2013 de 

8.021,79 € e de 1.652,57€ em  2012 . 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
6. Resultado do período 

 

RENDIMENTOS 2014

Vendas e Prestação de Serviços - 

Subsídios à Exploração - Estágios IEFP

Outros Rendimentos e Ganhos 

Total dos Rendimentos

 

 

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo do exercício 

económico de 2014, verificou

montante de 13.488,05 € 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

Prestação de 
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Resultado do período de 2014 

 
 

Rendimentos do Ano de 2014 
 

RENDIMENTOS 2014 Peso %

Vendas e Prestação de Serviços - Quotas 200,00 € 1,48%

Subsídios à Exploração - Estágios IEFP 11.536,43 € 85,53%

Outros Rendimentos e Ganhos 1.751,62 € 12,99%

Total dos Rendimentos 13.488,05 € 100,00%

 
 
 

 

  No que respeita à atividade desenvolvida ao longo do exercício 

económico de 2014, verificou-se um Total de Rendimentos no 

  

Vendas e 

Prestação de 

Serviços -

Quotas

Subsídios à 

Exploração 

Outros 

Rendimentos e 

Ganhos 

200,00 €

11.536,43 €

1.751,62 €
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Peso %

1,48%

85,53%

12,99%

100,00%  

 

  

    

    

       



 

 

 

 
 
 
Detalhe da rubrica “outros Rendimentos e Ganhos”, 
1.751,62 €. 
 
 
Este montante refere-se a: 
 
 
► Payshop – Representa os donativos esporádicos no valor de 
 
► Espetáculos / Eventos, no valor de 
 
► Consulta/Donativo, no valor de
 
► Donativos de Particulares e Entidades, 
 
 
 
 
 
 
 

Outros Rendimentos e Ganhos de 2014

 
 

- €

200,00 €

400,00 €

600,00 €

800,00 €

1.000,00 €

366,62 €
415,00 
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Detalhe da rubrica “outros Rendimentos e Ganhos”, no valor de 

Representa os donativos esporádicos no valor de 366,62 €; 

no valor de 415,00 €; 

no valor de 20,00 €; 

Donativos de Particulares e Entidades, no valor de 950,00 €. 

Outros Rendimentos e Ganhos de 2014 
 

415,00 €

20,00 €

950,00 €

Outros Rendimentos e 

Ganhos de 2014
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Fornecimentos e Serviços Externos

Gastos com o Pessoal 

Outros Gastos e Perdas 

Depreciações do Exercício 

Total dos Gastos

  

  

No que respeita à atividade desenvolvida 

verificou-se um total de  gastos no montante de

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

Fornecimentos e 

Serviços 

Externos

511,81 

Recriar Caminhos  

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2014 

Recriar.caminhos@gmail.com

                                        Gastos do Ano de 2014 

 GASTOS 2014   

Externos 511,81 

20.955,16 

0,00 

0,00 

Total dos Gastos 21.466,97 

  

  

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo do exercício económico de 201

se um total de  gastos no montante de 21.466,97  €. 

Fornecimentos e Gastos com o 

Pessoal

Outros Gastos e 

Perdas

Depreciações do 

Exercício

511,81 €

20.955,16 €

0,00 € 0,00 €

GASTOS  EM 2014
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     Peso %     

511,81 € 2,38%     

20.955,16 € 97,62%     

0,00 € -     

0,00 € -     

21.466,97 € 100,00%     

       

       

o do exercício económico de 2014 

 

    



 

 

 

 
 

 

 

  

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2014

 

No exercício de 2014, os Rendimentos da Associação Recriar Caminhos ascenderam

a 13.488,05 € e os Gastos a

montante de 7.978,92 €. 

 

   
 
 
No que respeita à atividade desenvolvida ao 

verificou-se um total de rendimentos no montante de 13.488,05 
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RESULTADO DE 2014 

  

RCÍCIO DE 2014:            (7.978,92 €) 

  

    

, os Rendimentos da Associação Recriar Caminhos ascenderam

e os Gastos a 21.466,97 €, daí ter obtido um Resultado negativo

    

    

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo do exercício económico de 2014 

se um total de rendimentos no montante de 13.488,05 €. 

Prestação de 

Subsídios à 

Exploração 

Outros 

Rendimentos 

e Ganhos 

€

11.536,43 €

1.751,62 €

RENDIMENTOS  2014
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, os Rendimentos da Associação Recriar Caminhos ascenderam 

negativo no 

        

longo do exercício económico de 2014 
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7. Estrutura do Balanço – Ano 2014 e de 2013 

 

 

RUBRICAS 2014  2013 Tx.crescimento 

     

Ativo não corrente 0,00 €  0,00 € - 

Ativo corrente 2.002,13 €  8.153,30 € -75,44 % 

Total do A tivo  2.002,13 €  8.153,30 €  

 

RUBRICAS 2014  2013 Tx.crescimento 

 

Fundos Patrimoniais  (1.381,58 €)  6.597,34 € -120,94 % 

Passivo não corrente 0,00 €  0,00 € - 

Passivo corrente 3.383,71 €  1555,96 € 117,47 % 

Total do Passivo  e F.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.002,13 €  8.153,30 €  

 

 

Indicadores 2014 2013 

 
Rácios de Liquidez 

    

 Liquidez Geral  59,17% 524,00% 

 Liquidez Imediata 8,85% 489,72% 

Indic. de Solvabilidade de M/L 
Prazo 

    

Autonomia Financeira -69,01% 80,92% 

 Solvabilidade Total -40,83% 424,00% 

Indic. de Endividamento 
    

Rácio de endividamento -244,92% 23,58% 
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8. Desempenho Económico-Financeiro 

 

 

Através da análise detalhada à estrutura financeira da Recriar Caminhos, pode-se concluir 

pelos rácios de liquidez, da cobertura do Passivo, è apenas de 59% do seu Ativo Corrente e 

que 8,85% das suas Disponibilidades em Caixa satisfazem as suas necessidades de 

pagamentos no curto prazo. Evidenciando deste modo, grandes dificuldades de tesouraria e 

por conseguinte um baixo grau de segurança financeira para cobrir as suas responsabilidades.  

 

Idêntico resultado se obtém com a análise do rácio de solvabilidade, representado por um 

valor negativo de 41%, o que indica uma grande vulnerabilidade para solver os seus 

compromissos com Fundos Próprios.  

 

O rácio de endividamento, no valor negativo de 245%, representa a percentagem de subsídios 

a fundo perdido, obtidos do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, no 

corrente ano, para fazer face às suas atividades.  

 

A Recriar Caminhos tem como prioridades de curto e médio prazo, estabelecer Parcerias; 

Acordos de Cooperação e Protocolos, com instituições como o ISS, IP; IEFP a Autarquia de 

Coimbra e outras entidades, para continuar a dar resposta aos pedidos de apoio de 

“desenvolvimento vocacional e formação”, solicitados pelos seus utentes e familiares e deste 

modo contribuir para a inclusão de pessoas com esquizofrenia. 

 

 
Coimbra, 12 de Março de 2015 

 

A Direcção 

 
Manuel Viegas Abreu 
(Presidente) 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 


