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Apresentação
No cumprimento das disposições Estatutárias, a Direção vem apresentar o Relatório de
Atividades e Contas relativo ao ano económico de 2019, 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 Recriar
Caminhos, 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 prazo, financiamento externo e condições de
funcionamento;

3. Analisar a situação financeira da Associação Recriar Caminhos, 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 apresenta a 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 integrada 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,
Instituição Particular de Solidariedade Social.
Tem como missão dar “Apoio ao Desenvolvimento Vocacional, Formação e Inclusão de
Pessoas com Esquizofrenia” com vista à sua reabilitação psicossocial.
A sua sede situa-se na Rua do Colégio Novo, Instituto de Psicologia Cognitiva - IPCDVS S N 3000115 COIMBRA.
A Associação RECRIAR CAMINHOS - nasceu para responder á carência de serviços de reabilitação
psicossocial em Coimbra.
Conta com uma equipa de colaboradores – voluntários e pessoal técnico altamente qualificado.
Foi oficialmente registada como pessoa colectiva no Conservatória do Registo Comercial de
Coimbra, no dia 24 de outubro de 2008 com o NIPC 508777011.
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.

A sua página na Internet encontra-se na URL: http://www.recriarcaminhos.pt
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2019
Introdução: A situação de carência de recursos financeiros e de recursos humanos
1.

Atividades de apoio e acompanhamento psicológico.

2. Atividades de Reabilitação Psicossocial pelas Artes:

2.1.
2.2.

Execução do Projecto “SER+ Reabilitação pelas Artes” do INR
Atividades desenvolvidas pelo grupo “Os ControVersos”
2.2.1. Reposição de A VIAGEM- Leitura de poemas de António Amaral Tavares | 21
de março, Teatro Paulo Quintela
2.2.2. Realização da CAMINHADA POÉTICA | 23 de Junho, com início nos Claustros
da Faculdade de Psicologia e termo no Café de Santa Cruz, onde foi
inaugurada a 1ª Exposição de Pintura de Teresa Viegas de Carvalho.
2.2.3. Gravações de leituras de poemas na RUC- e sessões radiofónicas.

2.3. Exposição de Fotografia e Exposições de Pintura
2. 3.1. Instalação poética no Museu Machado de Castro
2.3.2. Oficina de movimento e expressão dramática-USO
2. 3.3. Oficina de Escrita Criativa

3. Outras atividades
3.1.1. “Exposição de livros e cartazes” nos 10 anos da R. Caminhos
3.1.2.“Gala Solidária” a favor da RC, promovida pela Reitoria da UC.
3.1.3. Workshop de formação sobre Expressão Corporal e Psicodrama orientado por
Margarida Pedroso Lima e Ricardo Kalash
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Introdução
A situação de carência de recursos financeiros e de recursos humanos
As carências de ordem financeira da Associação ReCriar Caminhos são de há muito conhecidas
dos associados. As dificuldades financeiras repercutem-se naturalmente na escassez de recursos
humanos, limitando muito a capacidade de intervenção e o desenvolvimento desejável das
atividades. Gostaríamos poder alargar a um maior número de pessoas os benefícios de apoio,
acompanhamento e de reabilitação psicossocial que a Associação pode dar. Todavia, as atividades
de apoio psicológico e psico-educativo desenvolvem-se e alcançam benefícios assinaláveis sem
exigirem a utilização de camas e, infelizmente, ainda é a “utilização de camas” o critério de apoio
financeiro para funcionamento às IPSS, quer por parte do Ministério da Saúde, quer por parte do
Ministério do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade. A persistência deste critério tem
dificultado o acesso da ReCriar Caminhos a subsídios orçamentais de funcionamento para
assegurar e alargar os benefícios resultantes das suas atividades.
Apesar desta situação desfavorável, a Associação desenvolveu, no decurso do ano de 2019, um
conjunto numeroso de atividades com as quais procurou dar resposta às finalidades fundamentais
que integram a sua missão social:
- Ajudar as pessoas com doença mental no quadro da esquizofrenia a superarem dificuldades
de inserção socio -profissional;
-Reconhecer, valorizar e desenvolver talentos que permanecem intactos para além das
limitações decorrentes da doença mental;
- Apoiar as famílias na sua missão de acolher, prestar cuidados e constituir-se como o suporte
base de reabilitação;
- Combater o estigma, difundir conhecimentos, desmontar preconceitos, suspeições e medos,
e promover actividades de proximidade e convivência;
- Sensibilizar a comunidade para os direitos das pessoas com doença mental à reabilitação
psicossocial e à participação construtiva na vida social.

1.

Atividades de apoio e acompanhamento psicológico
Estas atividades, tanto no plano do apoio e acompanhamento individual como no plano de
apoio a familiares, tiveram uma redução significativa, desde o início de 2019. Esta redução
ficou a dever-se à dificuldade de natureza financeira de assegurar a contratação de um
profissional no âmbito da Psicologia Clínica, tornando impossível a manutenção, como
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psicóloga clínica da Associação, da Dr.ª Catarina Oliveira, cuja colaboração competente,
eficiente e dedicada, muito prestigiou a Associação durante dois anos.
2.

Atividades de Reabilitação Psicossocial pelas Artes - Valorização e Desenvolvimento
de Talentos

2.1. A grande maioria destas atividades integrou a execução do Projecto “SER+
Reabilitação pelas Artes” que foi cofinanciado pelo INR, a 70%, no quadro do
Programa de Apoio a Projectos de 2019.
2.2.

“Os ControVersos”, Grupo de Poesia e Teatro terapêutico da Associação, realizaram
atividades de preparação ao longo do ano com ensaios semanais e, por vezes,
também bi-semanais sempre que a aproximação das apresentações públicas assim
recomendou.
2.2.1. No dia 21 de março, no âmbito da 21ª Semana Cultural da Universidade de
Coimbra, teve lugar no Teatro Paulo Quintela a reposição de A VIAGEM- Leituras
encenadas de poemas de António Amaral Tavares, que foram comentados por Graça
Capinha, Professora de Literatura e Escrita Criativa da Faculdade de Letras. Esta
apresentação foi antecedida por “15 minutos ao Piano” por Francisco Abreu, no átrio
do Teatro Paulo Quintela.
2.2.2. No dia 23 de Junho, com início nos Claustros da Faculdade de Psicologia e
integrada nas celebrações dos “Sons da Cidade”, realizou-se a CAMINHADA POÉTICA
que percorreu diversas ruas e largos de Coimbra, da Alta à Baixa da cidade, com
termo no Café de Santa Cruz, onde foi inaugurada a 1ª Exposição de Pintura de
Teresa Viegas de Carvalho.
2.2.3. As gravações de leituras de poemas na RUC- Radio da Universidade de
Coimbra- constituíram um grande desafio à capacidade dos membros participantes de
adaptação à utilização de novas tecnologias e a um novo ambiente de trabalho,
desafio que foi inteiramente ganho. Os trabalhos de gravação constituíram também
uma experiência inovadora que enriqueceu o património artístico da RC,
acrescentando valor à difusão das atividades dos ControVersos.

2.3. Exposição de Fotografia e Exposições de Pintura
2.3.1. A exposição de fotografia de ANTÓNIO AMARAL TAVARES esteve patente no
Café de Santa Cruz de 16 a 22 de Junho.
2.3.2. A primeira exposição de Pintura de TERESA VIEGAS DE CARVALHO teve a
sessão de abertura no dia 23 de junho, no final da CAMINHADA POÉTICA, e esteve
patente no Café Santa Cruz até ao dia 30 de Junho.
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2.3.3. A segunda exposição de pintura de TERESA VIEGAS DE CARVALHO foi
inaugurada no dia 15 DE Novembro no espaço de exposição do Liquidâmbar e esteve
patente até 15 de Dezembro.
2.4. Intervenções e Instalação poética no Museu Machado de Castro
2.4.1 A primeira intervenção poética pelos CONTROVERSOS realizada no dia 13 de
Outubro pelas 16 horas. Percurso pelas salas de escultura em pedra do museu. Foram
declamados poemas de Fernando Pessoa, José Régio, António Amaral Tavares, Jéssica
Freitas, entre outros.
2.4.2 A segunda intervenção poética pelos CONTROVERSOS realizada no dia 17 de
Novembro pelas 16 horas. Percurso pelo criptopórtico romano do MNMC. Foram
declamados poemas de Miguel Torga, António Amaral Tavares e Manuel de Freitas
entre outros.
2.4.3 Instalação poética de ANTÓNIO AMARAL TAVARES - instalação vídeo com
poemas do autor e com uma breve história da Recriar Caminhos. Inaugurada a 17 de
Novembro pelas 17 horas e patente ao público até ao dia 15 de Janeiro de 2020.
Estava previsto encerrar a 31 de Dezembro contudo o MNMC pediu a prorrogação do
encerramento.
2.5. Oficina de movimento e expressão dramática- USO
A oficina de Expressão dramática da Unidade sócio ocupacional teve a duração de 6
meses. Foi realizada ao longo de 24 sessões com a frequência de um ensaio semanal.
O trabalho foi iniciado com a Professora Doutora Margarida Pedroso Lima que
realizou 12 sessões com o objetivo de desenvolver competências pessoais e
interpessoais dos participantes. A saber, foram realizados exercícios de interação e
coesão grupal, expressão verbal e não-verbal, movimento, criatividade, voz, e
dramatização. O ator e encenador Ricardo Kalash dirigiu as restantes 12 sessões onde
se trabalhou quadras do poeta popular António Aleixo. Houve lugar a uma pequena
apresentação do trabalho realizado no fim do workshop.
2.6. Oficina de Escrita Criativa
As atividades da Oficina de Escrita Criativa decorreram de 1 de julho a 30 de dezembro
em 24 sessões semanais de cerca de 2 horas com a participação de 23 pessoas a
frequentar a Unidade Sócio – Ocupacional (USO) da RCCISM da Fundação Beatriz
Santos, que, na sua maioria, frequentaram a Oficina no ano anterior. Coordenada pela
psicóloga clínica Ana Catarina Costa, a Oficina teve por objetivos desenvolver as
capacidades de comunicação e de expressão de ideias, sentimentos e emoções por
intermédio da produção escrita de textos, em prosa e verso, para utilização em
diversos contextos (CV, diários, relatórios, notícias, requerimentos, e outros ).
Procurou-se também desenvolver competências de leitura, interpretação e reflexão,
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em grupo, de diversos textos como estratégia motivadora para a escrita da “posição
pessoal” de cada participante sobre os temas discutidos.
Verificaram-se progressos, nomeadamente em relação aos resultados do ano
anterior, quanto à capacidade de concentração, no interesse e curiosidade pelos
temas apresentados, na motivação e envolvimento pessoal no desempenho dos
trabalhos propostos, sendo de registar o aperfeiçoamento da capacidade de superar
“bloqueios” na expressão de sentimentos ultrapassando o característico
“embotamento afetivo”. O respeito pelas “produções escritas” dos outros
participantes do grupo, o aperfeiçoamento da capacidade de escuta, o apreço pela
convivialidade e coesão de grupo, assim o aumento da auto-estima e da autoconfiança de cada um dos participantes constituem benefícios comprovados
resultantes da Oficina de Escrita Criativa.
3.

Outras atividades

3.1. No quadro das celebrações dos 10 anos da ReCriar Caminhos foi organizada a
“Exposição de livros e cartazes” testemunhando algumas das atividades públicas
desenvolvidas. A mostra decorreu no átrio da Faculdade de Letras da UC entre os dias
21 e 30 de março.
3.2.

Integrada na 21ª Semana Cultural da UC, realizou-se no TAGV, na noite de 12
de março, a Gala Solidária a favor da RC, promovida e oferecida pela Reitoria
da UC.

3.3.

O Workshop de formação sobre Expressão Corporal e Psicodrama orientado
por Margarida Pedroso Lima e Ricardo Kalash
No âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Universidade de Coimbra,
através da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, e a Associação
ReCriar Caminhos, assinado no dia 6 de Maio de 2011, e em conformidade
com o estabelecido na alínea a) da Cláusula III do referido Protocolo,
dinamizou-se uma formação conjunta de 5 dias de 21 a 25 de Outubro de 2019
da 18 às 20h aberta aos membros do grupo ControVersos, do grupo de
Expressão Dramática InterDito da FPCESS-UC e aos alunos em geral. Esta
formação/workshop foi dinamizada pelo encenador Ricardo Kalash e a
docente Margarida Pedroso de Lima em torno do conceito de Sombra. Na
perspetiva Junguiana todos nós temos o nosso lado ‘escuro’. E conhecê-la e
conviver com ela seria o desafio de uma vida inteira e a forma de vivermos
melhor, de uma forma menos dividida.
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Neste workshop experiencial os participantes foram convidados a tirar o véu, a
pousar as máscaras e apresentar aspetos menos aceites de si próprios. A partir
desse reconhecimento trabalhou-se a aceitação e a integração dessas ‘partes’.
Utilizaram-se para tal dinâmicas grupais, projeções de luz e sombra com
holofotes, técnicas psicodramáticas como a escultura e o role-play.
Cerca de 30 participantes frequentaram as sessões.

3.

Enquadramento histórico do terceiro setor

A Constituição da República Portuguesa (artigo 80.º), referindo-se à organização económica do
País, considera a coexistência de três setores – o setor público, o setor privado e o setor
cooperativo e social.
«Terceiro setor»; «Setor não lucrativo» e «setor sem fins lucrativos»; «Economia social» e
«economia solidária»; «Organizações não governamentais»; «Organizações da sociedade civil».

As organizações do terceiro setor são as incubadoras de novas ideias e fora onde se dá voz às
injustiças sociais. […] São os lugares em que os pobres podem encontrar uma ajuda […]. As
organizações sem fins lucrativos ajudam a preservar as tradições e abrem portas a novas
experiências intelectuais. O terceiro setor é onde muitas pessoas aprendem a praticar a arte da
participação democrática. É o lugar em que o companheirismo se procura e as amizades se criam.
Proporciona um espaço e tempo para a exploração da dimensão espiritual. Finalmente, o terceiro
setor é onde as pessoas relaxam e brincam, e onde experimentam de forma mais completa os
prazeres da vida e da natureza.
Rifkin, 1996
Porque a Prestação de Contas (accountability)?..
Quando […] as organizações sem fins lucrativos são boas elas são muito boas. E boas devem ser
porque lhes confiamos as funções mais importantes da sociedade – educar as nossas mentes,
elevar as nossas almas, proteger a nossa saúde e segurança. […] Mas quando […] as organizações
sem fins lucrativos são más elas são horrendas. […] Se não nos fornecerem informação credível e
sistemática, escândalos encherão os nossos jornais diários, e a confiança do público nestas
importantes instituições sofrerá uma erosão.
TÍTULO
ECONOMIA DO CONHECIMENTO
E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
AUTORES
António Manuel Andrade
Raquel Campos Franco
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4.

Enquadramento contabilístico do terceiro setor

Consubstanciado nos Diplomas abaixo mencionados e exigidos pelo SNC – ESNL, Sistema de
Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo, apresentamos e
descrevemos toda a informação contabilística necessária para a compreensão dos Mapas
Financeiros, da Associação Recriar Caminhos relativos a 2018.

- Aviso nº 825/2015 de 29 de Julho,
Publica a Norma Contabilística e de Relato Financeiro – NCRF- ESNL para as Entidades do

Setor Não Lucrativo.

- Portaria nº 220 / 2015 de 24 de Julho
Aprova os Modelos de Demonstrações Financeiras a apresentar pelas entidades que
apliquem o Regime Contabilístico das ESNL.

- Portaria n.º 218/2015 de 23 de Julho e respetiva Declaração de Retificação nº41-A/2015
Aprova o Código de Contas específico para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL).

- Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho
Alteração do Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, alterado pela Lei n.º 66-B/2012, de
31 de dezembro, e pelo Decreto-lei n.º 64/2013, de 13 de maio.

- Decreto-Lei n.º 172-A/2014 de 14 de Novembro

Alteração ao Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Decreto-lei n.º
119/83, de 25 de fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 9/85, de 9 de Janeiro de
89/85, de 1 de Abril, 402/85, de 11 de outubro, e 29/86, de 19 de fevereiro.

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.
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5.

Evolução das principais rubricas de Rendimentos e de Gastos

RENDIMENTOS em 2019, 2018, 2017
RENDIMENTOS

Ano 2019

Vendas e Prestação de Serviços - Quotas
Subsídios à Exploração

295,00 €
17.700,40 €

Outros Rendimentos e Ganhos
Total dos Rendimentos

6.557,21 €
24.552,61 €

Ano 2018
835,00 €

Ano 2017
135,00 €

17.225,88 € 26.693,98 €
11.927,55 €

8.417,00 €

29.988,43 € 35.245,98 €

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo dos exercícios económicos de 2019, 2018,
2017, verificou-se um total de rendimentos no montante de 24.552.61€; 29.988.43 €; 35.245.98 €

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS – Anos de 2019,2018, 2017

€30.000,00

€26.693,98

€25.000,00

€20.000,00

€17.700,40 €17.225,88

€15.000,00

€11.927,55
€8.417,00

€10.000,00

€6.557,21

Vendas e Prestação de
Serviços - Quotas
Subsídios à Exploração

€5.000,00

€295,00

€835,00

€135,00

€0,00

Ano 2019

Ano 2018

Outros Rendimentos e
Ganhos

Ano 2017
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Rendimentos do Ano de 2019
RENDIMENTOS DE 2019

Peso %

Vendas e Prestação de Serviços - Quotas
Subsídios à Exploração
Outros Rendimentos e Ganhos
Total dos Rendimentos

295,00 €

1.20 %

17.700.40 €

72.09 %

6.557.21 €

26.71 %

24.552.61 €

100,00%

1,20%
Vendas e Prestação
de Serviços - Quotas

26,71%

Subsídios à
Exploração
72,09%

Outros Rendimentos
e Ganhos

Rendimentos 2018
€17.700,40
€18.000,00
€15.000,00
€12.000,00
€9.000,00
€6.000,00
€3.000,00
€0,00

€6.557,21
€295,00

Vendas e
Prestação de
Serviços Quotas

Subsídios à
Outros
Exploração Rendimentos e
Ganhos

No que respeita á atividade desenvolvida ao longo do exercício económico de 2019, verificou-se
um total de rendimentos no montante de 24.55261 €.
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Detalhe da rubrica “Subsídios à Exploração”, no valor total de 17.700.40 €.
Este montante refere-se a:
► Programa CEI + I.E.F.P. I.P. apoio financeiro, no valor de 4091.74 € referente a 2019, e de
604,75 € sendo reconhecidos em 2018, o apoio financeiro total recebido foi de 4.696.49 €;
► Universidade de Coimbra, no valor de 1.103.77 €;
► Faculdade de Psicologia, no valor de 850.00 €;
► Programa Nacional de Financiamentos do INR 2018 - Instituto Nacional de Reabilitação
Desenvolvimento de 3 Projetos, no valor de total 11.654.89 €.

Subsídios à Exploração
€11.654,89

€12.000,00
€10.000,00
€8.000,00
€6.000,00
€4.000,00
€2.000,00
€0,00

€4.091,74
€1.103,77

€850,00

• Um Programa • Universidade de Faculdade de
CEI + do IEFP
Coimbra
Psicologia

• Programa
Nacional de
Financiamentos
do INR - Instituto
Nacional de
Reabilitação de
2019

Fontes de Financiamento da ReCriar
Caminhos em 2019

23,12%
I.E.F.P.

65,85%
6,24%

U.C.
F.P.C.E

4,80%

I.N.R.
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Detalhe da rubrica “Outros rendimentos e Ganhos”, no valor de 6.557.21 €.
Este montante refere-se a:
► Donativo de Entidades - no valor de 6000.00 €;
► Donativos de Particulares/Associados, no valor de 557.21 €.

Outros Rendimentos e Ganhos de 2019
€6.000,00
€6.000,00

€3.000,00
€557,21
€Donativos
Donativos
- Entidades
- Particulares e Associados

Fontes de Rendimentos e Ganhos
da ReCriar Caminhos em 2019
Donativos Particulares e
Associados
8,50%

Donativos Entidades
91,50%
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EVOLUÇÃO DOS GASTOS – Anos de 2019, 2018, 2017
GASTOS

GASTOS

2019

Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Outros Gastos e Perdas
Gastos e perdas de Financiamento
Total dos Gastos

2018

2017

19.205,65 €

26.410,46 €

30.126,06 €

5.183,65 €

829,84 €

5.243,36 €

1.974,23 €

1.209,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
26.363,53 €

28.449,94 €

35.369,42 €

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo dos exercícios económicos de 2019, 2018 e
2017, verificou-se um total de Gastos no montante de 26.363.53 €; 28.449.94 € e de 35.369.42 €.
ANÁLISE PERCENTUAL EM 2019

GASTOS EM 2019
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Outros Gastos e Perdas
Total

Gastos com o
Pessoal;
19,66%

Peso %
19.205,65 €
5.183,65 €
1.974,23 €
26.363,53 €

72,85%
19,66%
7,49%
100,00%

Outros Gastos
e Perdas;
7,49%

Fornecimentos
e Serviços
Externos;
72,85%
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GASTOS de 2019
€19.205,65

€20.000,00
€15.000,00
€10.000,00

€5.183,65
€5.000,00

€1.974,23
€0,00
Fornecimentos e
Gastos com o
Serviços Externos
Pessoal

6.

Outros Gastos e
Perdas

Evolução do Resultado de 2019 a 2017.

Ano 2019
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-

1.810,92 €

Ano 2018

Ano 2017

1.538,51 € -

123,44 €

RESULTADO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
€2.000,00
€1.538,51

€1.000,00

€(123,44)
€Ano 2019

Ano 2018

Ano 2017

€(1.000,00)
€(2.000,00)

€(1.810,92)

Nos exercícios de 2019, 2018 e de 2017, os Resultados da Associação Recriar Caminhos, foram
respetivamente um Resultado negativo de 1.810.92 € em 2019, um Resultado positivo de
1.538.51 € em 2018 e um Resultado negativo de 123.44 € em 2017.
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7.

Programa Nacional de Financiamento – INR de 2019

A Associação Recriar Caminhos desenvolveu no 2ºsemestre de 2019, o Projeto SER+ Cofinanciado
pelo INR, Tipologia II, com a duração de 8 meses:
► PROJETO 401- SER + Reabilitação pelas Arte - Projeto cofinanciado pelo INR, têm o apoio
financeiro do Programa Nacional de Financiamentos do INR - Instituto Nacional de
Reabilitação, I.P de 2019.
O Projeto SER+ desenvolvido pela Recriar Caminhos com o apoio do Programa Nacional de
Financiamentos do INR - Instituto Nacional de Reabilitação em 2019, ascendeu a um valor total
16.753.25 €. Deste montante, 11.654.89 € representam o apoio financeiro atribuído pelo I.N.R. à
ReCriar Caminhos em 2019.
Conforme Mapa discriminativo observa-se o apoio financeiro atribuído ao Projeto SER+, pelo INR para
o ano de 2019, cuja área prioritária C, é definida em Deliberação n.º 12/2017 do Conselho Diretivo do
INR, I.P.

Projeto
Cofinanciado pelo
INR - Instituto
Nacional de
Reabilitação em
2019

Custo total da
execução do
projeto (€)

Apoio
financeiro do
INR

Desvio +

Área Prioritária

Projeto 401 SER+
Reabilitação pelas
Artes

16.753,25 €

11.654,89 €

103,41 €

C = 70%
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Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.

Apresentação dos custos reais afetos à execução do Projeto SER+ conforme Mapa Discriminativo de Despesas
do Relatório Final enviado ao INR.I.P.
Projetos Apoiados
Despesas com
Despesas com
Despesas com
pelo INR
aquisição de serviços aquisição de bens e
contrato Trab.para a
de pessoal para a
serviços para a
Instituto Nacional
execução do Projeto
execução do Projeto execução do Projeto
de Reabilitação
(€)
(€)
(€)
2019

Projeto 401 Reabilitação pelas
Artes

Trab.Voluntário

Totais

Totais

10.299,99 €

6.453,26 €

16.753,25 €

10.299,99 €

6.453,26 €

16.753,25 €

Discriminação das Despesas com o Pessoal e aquisição de Bens e Serviços, suportados
Pelo Projeto SER+ do INR / RC, num total de 16.753,25 €.

Projeto Apoiado
pelo INR 2019 /
Despesas com
aquisição de bens e
serviços para a
execução do
Projeto (€)

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

HONORÁRIOS

Ato Isolado

SERVIÇOS DIVERSOS RENDAS E ALUGURES

Totais

Projeto 401 Reabilitação pelas
Artes

1.553,26 €

9.700,00 €

599,99 €

4.900,00 €

16.753,25 €

Totais

1.553,26 €

9.700,00 €

599,99 €

4.900,00 €

16.753,25 €
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Evolução dos Apoios Financeiros do INR - PROJETOS de 2019, 2018, 2017 e 2016
Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.

Apresentamos em síntese, o Custo Total para a execução dos Projetos/ano, promovidos pela
ReCriar Caminhos e respetivos apoios financeiros ao longo dos anos de 2019, 2018, 2017 e 2016.

Ano

Financiamento do
I.N.R. obtido para
os Projetos

Financiamento da
ReCriar Caminhos
para os Projetos

Custo total da
execução dos três
Projetos (€)

2019

11.654,89 €

4.994,95 €

16.649,84 €

2018

16.121,13 €

6.909,06 €

23.030,19 €

2017

22.043,68 €

7.690,10 €

29.733,78 €

2016

7.408,14 €

2.248,39 €

9.656,53 €

Total

45.572,95 €

16.847,55 €

79.070,34 €

PROJETOS PROMOVIDOS PELA RECRIAR CAMINHOS

€2.248,39
€7.408,14

2016

€7.690,10

2017

€22.043,68
Apoio financeiro da ReCriar
Caminhos para os Projetos

€6.909,06

2018

€16.121,13
€4.994,95
€11.654,89

2019
€0,00

Apoio financeiro do I.N.R.
obtido para os Projetos

€5.000,00 €10.000,00€15.000,00€20.000,00€25.000,00€30.000,00
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8.

RESULTADO DO PERÍODO DE 2019
Ano 2019
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-

1.810,92 €

No exercício de 2019, os Rendimentos da Associação Recriar Caminhos ascenderam
a 24.552,61 € e os Gastos a 26.363,53 €, daí ter obtido um Resultado negativo no
valor de 1.810,92 €.
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO de 2019

Gastos

Rendimentos

€26.363,53

€24.552,61
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9.

Estrutura do Balanço e os Indicadores Económicos – Ano de 2019 e de 2018

ESTRUTURA DO BALANÇO em 31 de Dezembro de 2019
RUBRICAS

2019

2018

Tx.crescim ento

-€

-€

-

Ativo corrente

1.169,91 €

4.330,65 €

-72,99%

Total do Ativo

1.169,91 €

4.330,65 €

-

2019

2018

Tx.crescim ento

Fundos Patrimoniais

-2.108,70 €

-297,76 €

608,19%

Passivo não corrente

-€

-€

-

3.278,61 €

4.628,41 €

-29,16%

1.169,91 €

4.330,65 €

-

Ativo não corrente

RUBRICAS

Passivo corrente
Total
do
Passivo
Patrimoniais

e

Fundos

INDICADORES ECONÓMICOS DA RECRIAR CAMINHOS EM 2019

Indicadores

2019

2018

Liquidez Geral

35,68%

93,57%

Liquidez Imediata

29,28%

11,14%

Autonomia Financeira

-180,24%

-6,88%

Solvabilidade Total

-64,32%

-6,43%

Rácios de Liquidez C.P.

Rácios de Solvabilidade de M/L Prazo

Página 23 de 29
Rácio de Endividamento
Rácio de endividamento

280,24%

106,88%

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2019
IPCDVS S N
Rua do Colégio Novo
3000-115 COIMBRA
Recriar.caminhos@gmail.com

http://www.recriarcaminhos.pt
10.

Desempenho Económico-Financeiro em 2019

Apresentado o relato dos dados financeiros e a sua evolução ao longo dos exercícios de 2019 e
anteriores.
Segue-se um enquadramento da situação financeira da Recriar Caminhos, obtido através da
análise detalhada à sua estrutura financeira.
A Recriar Caminhos apresenta um rácio de liquidez geral inferior a um, significa que se
encontra em desequilíbrio financeiro, para fazer face às suas responsabilidades de curto prazo.
Isto é, o Ativo Corrente não coberto pelo Passivo Corrente, sendo que este cobre 35,68%. No
que respeita à Liquidez Imediata, verifica-se que a mesma paga 29,28 % do Passivo Corrente.
Este rácio de Liquidez Imediata de curto prazo traduz as dificuldades de tesouraria da RC,
sendo colmatada, quer ao longo deste exercício, quer dos exercícios anteriores, com o apoio
financeiro do Fundador da Associação, Prof. Manuel Abreu e com o seu empenho em cumprir
com todos as suas responsabilidades e pagamentos atempados e assim concretizando todas as
atividades em curso da Associação RC.
O elevado esforço levado a cabo pela equipa da RC em 2019, permitiu fazer face aos seus
compromissos de C.P.
Da análise dos rácios de médio e longo prazo, o Total do Ativo apresenta uma autonomia
financeira negativa dado que os Capitais Próprios representam – 180,24 % o que evidencia
uma elevada vulnerabilidade e por conseguinte baixa estabilidade financeira.
Este desequilíbrio verifica-se porque não há Fundos Patrimoniais atribuídos quer pelos
Fundadores da RC ou por outras entidades e também porque não existem Fundos acumulados
ou outros excedentes. De referir os Resultados negativos obtidos ao longo dos exercícios,
nomeadamente em 2019, no valor 1.810,92 €, o Resultado Líquido negativos de 2017 no valor
de 123,44 € e Resultados Transitados de anos anteriores no valor de 1.712,83 € igualmente
negativos.
Não existem subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor tenham
incorporado no mesmo.
O apoio, quer proveniente do Fundador, Prof. Manuel Abreu quer de entidades públicas e
privadas através de donativos, tem permitido à RC fazer face ao Passivo Total e solver os todos
os compromissos.
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Assim se conclui que o Ativo Total não é financiado por Capitais Próprios da Recriar Caminhos
mas sim por Capitais obtidos junto do Fundador Prof. Manuel Abreu.
A Associação evidencia uma fraca solidez financeira e grande dependência do financiamento
do seu Fundador.
O rácio de endividamento, no valor de 280,24% representa a percentagem de 100% de
financiamento obtido junto do Fundador, Prof. Manuel Abreu que permite fazer face ao deficit
de Fundo de Maneio para a concretização das atividades sendo que - 180,24% são capitais
próprios da Associação RC.
Prevê-se a curto prazo a captação de apoio financeiro, como já tem vindo a verificar-se de anos
anteriores, junto de entidades privadas e públicas como a Fundação Beatriz Santos, com a qual
estabeleceu e mantém Protocolo de Cooperação desde 2015 e Campanhas de angariação de
novos associados tal como a divulgação das atividades desenvolvidas pela Associação RC
através dos Media.
A Recriar Caminhos conta também com o apoio de outras entidades como, o I.E.F.P. I.P., a U.C.
e a F.P.C.E.
O apoio de voluntários, de profissionais especializados e todos os seus Associados e
Beneméritos têm permitido concretizar as suas atividades obtendo resultados positivos que
aliados a um trabalho contínuo e empenho persistente baseado na qualidade e dinamismo dos
serviços prestados pela Associação Recriar Caminhos vão permitir continuar a cumprir com o
seu objetivo principal de inclusão de pessoas com esquizofrenia e satisfazer os pedidos de
apoio de “desenvolvimento vocacional e formação”, solicitados pelos seus utentes e
familiares.
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ANEXOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2019
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BALANÇO em 31 de Dezembro de 2019
RECRIAR CAMINHOS - IPSS
Período
RUBRICAS

Notas

2019

2018

ACTIVO
Activo Não Corrente

-

Activos Fixos Tangíveis
Bens do Património Histórico e Artístico e Cultural
Activos Intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros Créditos e Ativos Não Correntes
TOTAL DO ATIVO NÃO CORRENTE

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

Activo Corrente
Inventários
Clientes

8

- €
205,00 €

€
205,00 €

- €
- €
300,00 €
5,00 €
- €
959,91 €
1.169,91 €
1.169,91 €

- €
- €
- €
3.610,00 €
- €
515,65 €
4.330,65 €
4.330,65 €

- €
- €
- €
- €
- €
1.836,27 €
- €
- €
- €
1.538,51 €
297,76 €

Adiantamentos a Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras Contas a Receber
Diferimentos

8

Outros Activos Financeiros
Caixa e Depósitos Bancários

4.6.2

TOTAL DO ATIVO CORRENTE
TOTAL DO ACTIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIOS

9

-

9

-

- €
- €
- €
- €
- €
297,78 € - €
- €
- €
1.810,92 €

-

2.108,70 € -

Fundos
Acções (quotas) Próprias
Otros instrumentos de Capital Próprio
Reservas Legais
Outras Reservas
Resultados Transitados
Ajustamentos em Activos Financeiros
Excedentes de Revalorização de Activos Tangíveis
Ajustamentos/Outras variações dos Fundos Patrimoniais
Resultado líquido do período
Interesses Minoritários
TOTAL DOS FUNDOS DE CAPITAL
PASSIVO
Passivo Não Corrente
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros

-

Provisões
Provisões Específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
TOTAL DO PASSIVO NÃO CORRENTE

€
€
€
€
-

€

-

€
€
€
€
-

€

Passivo Corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e Outros Entes Públicos
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros

8

- €
- €
- €
2.583,53 €

Financiamentos Obtidos
Diferimentos

8

Outras Contas a Pagar

8

Outros Passivos Financeiros
TOTAL DO PASSIVO CORRENTE
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

695,08 €
- €
3.278,61 €
3.278,61 €
1.169,91 €

- €
- €
- €
2.583,53 €
- €
753,53 €
1.291,35 €
- €
4.628,41 €
4.628,41 €
4.330,65 €

(1) - O Euro , admitindo -se, em função da dimensão e exigências de relato , a po ssibilidade de expressão das quantias em milhares de Euro s
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSDO EM 31 DE JULHO DE 2019
RECRIAR CAMINHOS - IPSS
RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e Serviços Prestados

+

Subsídios à Exploração

+

Período

NCRF

Notas

19,20,22

6

295,00 €

835,00 €

6

17.700,40 €

17.225,88 €

2019

2018

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos Inventários da Produção

+/-

13,15

-

€

-

€

Trabalhos para a Própria Entidade

+/-

17,18

-

€

-

€

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

+

7,10,11,16

-

€

-

€

Fornecimentos e Serviços Externos

-

18,19,20

7

- 19.205,65 € - 26.410,46 €

Gastos com o Pessoal

-

19, 20

11

-

Imparidades de Inventários (perdas/reversões)

-

28

-

€

Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)

-/+

18

-

€

Imparidades de Inventários (perdas/reversões)

-/+

21,24,26

-

€

-

€

5.183,65 € -

829,84 €

Outras Imparidades (Perdas/Reversões)
Provisões (Aumentos/Reduções)

-/+

20,27

-

€

-

€

Aumentos/Reduções de Justo Valor

-/+

6,7,9,10,11,12,16,27

-

€

-

€

Outros Rendimentos e Ganhos

+/-

11,17,27

6

Outros Gastos e Perdas

+

22

7

-

14

Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)

6.557,21 €
-

1.974,23 € -

1.209,62 €

-

1.810,92 €

1.538,51 €

4
=

11.927,55 €

-

€

1.810,92 €

-

€

1.538,51 €

Juros e Rendimentos Similares Obtidos

-/+

6,7,9,10,11,16,22

-

€

-

€

Juros e Gastos Similares Suportados

-/+

6,7,8,9,10,11,12,16

-

€

-

€

Resultado Antes de Impostos
Imposto sobre Rendimento do Período
Resultado Líquido do Período

=
+

20,23,27

-

23,27

-

1.810,92 €

-

1.810,92 €

-

Resultado das Actividades Descontinuadas (líquido de impostos) incluído no
Resultado Líquido do Período
Resultado Líquido do Período Atribuível a: (2)

€

1.538,51 €
-

€

1.538,51 €

-

€

-

€

-

€

-

€

Detentores de Capital da Empresa-Mãe

+/-

15

-

€

-

€

Interesses Minoritários

+/-

15

-

€

-

€

Resultado Líquido do Período

=

-

1.810,92 €

1.538,51 €

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

Página 28 de 29

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2019
IPCDVS S N
Rua do Colégio Novo
3000-115 COIMBRA
Recriar.caminhos@gmail.com

http://www.recriarcaminhos.pt
Demonstração de Fluxos de Caixa do período de 31-12-2019
RECRIAR CAMINHOS IPSS
Unidade monetária (1)

Período

RUBRICAS

2019

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de Financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Variação de caixa e seus equivalentes
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

(1)

+
+/-/+
+/+/-

-

(2)

+
+
+
+
+
+
+/-

2018

295,00 €
19.205,65 €
5.183,65 €
24.094,30 €
0,00 €
24.538,56 €
444,26 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

+
+
+
+
+

(3)

+/-

(1)+(2)+(3)
+/+/+/Total

850,00 €
26.410,46 €
829,84 €
26.390,30 €
0,00 €
24.126,16 €
2.264,14 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

444,26 €

2.264,14 €

515,65 €
959,91 €
444,26 €

2.779,79 €
515,65 €
2.264,14 €

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

Coimbra, 15 de Junho de 2020
A Direcção
______________________________
Margarida Pedroso de Lima
(Presidente)
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