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INTRODUÇÃO 

 

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

relativo ao ano económico de 2013, 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 2013 

 

Introdução 

 

Tal como tem vindo a ocorrer desde a sua fundação em Outubro de 2008, a Associação ReCriar 

Caminhos prosseguiu, ao longo do ano de 2013, os objectivos fundamentais que se encontram 

consignados nos Estatutos e explicitados na Carta de Princípios que guiam as suas actividades 

de apoio ao desenvolvimento vocacional, formação e inclusão de pessoas com esquizofrenia. 

Não obstante os recursos humanos e financeiros continuarem a ser excessivamente escassos em 

relação às necessidades e aos pedidos de apoio, a Associação persistiu em dar continuidade à 

sua missão social, prosseguindo com a realização de sessões de atendimento, orientação e 

aconselhamento vocacional, reforçando as actividades culturais d’ “Os Controversos”, Grupo 

de Poesia e Teatro Terapêutico da Associação, intensificando esforços com vista à criação, em 

Coimbra, de uma “Escola de Artes, Empreendedorismo Social e Apoio ao Trabalho”, 

investigando e difundindo conhecimentos como forma de combate ao estigma associado às 

doenças mentais, e concebendo, planeando e organizando seminários e encontros de natureza 

científica e técnica. 

 

1. Sessões de apoio, orientação e aconselhamento vocacional 

No decurso de 2013, 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.  
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2. Actividades de valorização pessoal e inserção social pelas Artes 

 

Ao longo do ano de 2013, “Os ControVersos”, o grupo de Poesia e Teatro da RC, 

prosseguiram os ensaios com uma regularidade semanal. Assim, puderam participar, no dia 

…Março, na XV Semana Cultural da UC - “Ser d’ Água” com a apresentação do espectáculo 

“Do Mar e do Amor: da Água á Vida- Leituras encenadas de poetas portugueses”;  e após um 

persistente trabalho de ensaios semanais, de Março a Outubro, procederam à estreia do 

espectáculo de Leituras encenadas sobre  “ Fado-Poesia e Canto: Percursos do Fado de 

Coimbra” , que se realizou, no dia 29 de Outubro, no Auditório do Conservatório de Música de 

Coimbra, com a participação especial de “Fado ao Centro” e de Manuel Rocha, Director do 

Conservatório. A apresentação das Leituras encenadas “Fado-Poesia e Canto: Percursos do 

Fado de Coimbra” integrou-se no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Saúde Mental. 

 

 

3. Prossecução dos esforços visando a criação, em Coimbra, de uma “Escola de 

Artes, Empreendedorismo Social e Apoio ao Trabalho” 

 

 
O projecto de criação da “Escola de Artes, Empreendedorismo Social e Apoio ao Trabalho ” 

tem por missão promover o desenvolvimento vocacional e a inserção profissional de pessoas 

com problemas de saúde mental por intermédio de actividades de orientação, formação, 

organização de estágios, incentivos à colocação em centros de trabalho apoiado ou à criação de 

empresas sociais, designadamente em domínios específicos das Artes. A criação da “Escola de 

Artes e Empreendedorismo Social”, por intermédio do conjunto diversificado de oficinas que se 

encontram previstas, contribuirá, de forma significativa, para a reabilitação psicossocial, 

valorização de potencialidades e inserção plena na vida da comunidade de pessoas fragilizadas 

nas suas capacidades produtivas pela doença mental que as atinge. Procura-se, deste modo, 

potenciar o contributo que cada pessoa com doença mental pode dar à sociedade, para além de 

evitar o seu isolamento, dependência e exclusão social.                             

Ao longo de 2013, continuaram a ser empreendidas diligências junto de diversas instituições 

com a finalidade de encontrar instalações adequadas para pôr a funcionar em pleno a “Escola  
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das Artes e Empreendedorismo Social”. Infelizmente, os resultados negativos de diversas 

candidaturas a apoios financeiros não permitiram que as diligências empreendidas chegassem a 

bom porto. Não obstante se terem gorado as diligências referidas no sentido de encontrar 

instalações, continuaram a ser feitos esforços para encontrar apoios e parcerias institucionais 

com vista à organização parcelar e início de funcionamento de algumas oficinas previstas, 

nomeadamente a Oficina de Fotografia. 

 

4. Investigação, difusão de conhecimentos e luta contra o estigma das doenças 
mentais 

Dando continuidade às actividades de investigação e difusão de conhecimentos desenvolvidas 

em 2011 e em 2012, alguns membros da Direcção prosseguiram ao longo de 2013 trabalhos de 

pesquisa e de preparação de publicações. 

Merecem especial registo os trabalhos realizados pela Dr.ª Carina Teixeira, que, ao longo de 

2013, enquanto bolseira no Maudsley Hospital em Londres elaborou um notável conjunto de 

trabalhos de pesquisa que conduziram à conclusão, em Setembro de 2013, da sua tese de 

doutoramento intitulada “CONTRIBUTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS 

DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL/PSIQUIÁTRICA EM PORTUGAL: SITUAÇÃO 

ACTUAL, BARREIRAS E DESAFIOS”. 

 Com autoria de três membros da Direcção da Associação - Carina Teixeira, Eduardo Santos e 

Manuel Abreu - foi escrito o trabalho intitulado “Contributo para o desenvolvimento de 

serviços de reabilitação em Portugal - Reabilitação psicossocial de jovens adultos com 

problemas de saúde mental”, que a convite do Prof. Doutor A. Castro Fonseca constituirá um 

Capítulo do livro JOVENS ADULTOS de que é o coordenador e que será publicado pela 

Almedina Editora. 

Enfrentando e ultrapassando algumas dificuldades imprevistas, prosseguiram os trabalhos 

de paginação e formatação do livro “Reabilitação e Inclusão na Saúde Mental - Da Biologia à 

Economia da Saúde e da Inserção no Trabalho à Criação Artística”, a editar pela Imprensa da 

Universidade, prevendo-se que o seu lançamento possa ocorrer no decurso de 2014. Está em 

preparação uma campanha de difusão do livro junto de estudantes, investigadores e 

profissionais de saúde em várias cidades universitárias. 

A convite do Núcleo de Estudantes da Faculdade de Psicologia; Ciências da Educação e 

Serviço Social da Universidade de Coimbra, o Presidente da Associação apresentou uma 
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comunicação intitulada “Como combater o estigma das doenças mentais - saber mais para 

cuidar bem e reabilitar melhor” integrada no colóquio que sobre o mesmo tema ocorreu no dia 

22 de Abril de 2013 no Auditório da Faculdade de Psicologia. 

 

5. Declaração de registo definitivo da Associação como IPSS de reconhecida 
utilidade pública 
  

A DECLARAÇÃO da Direcção Geral de Segurança Social do “registo definitivo da 

Associação como IPSS de reconhecida utilidade pública” tem a data de 7 de Janeiro e 

culmina um processo longo iniciado em 2010 e que teve seu epílogo nos finais de 2012, após 

diligências morosas, muito complexas e exigentes, tendo constituindo uma tarefa em que se 

investiu muito tempo e que se revelou também muito dispendiosa.   

 

 

6. Actividades em preparação e Projectos 

Iniciaram-se os trabalhos de preparação de duas exposições: a “ Exposição de Guaches e 

Desenhos “ de Francisco Afonso e a “Exposição de Pintura”  de António Maria Leal, ambas a 

aguardar financiamento e apoio técnico, razão pela qual ficam em projecto a realizar no decurso 

de 2014. 

 De igual modo, deu-se início à fase de preparação do Seminário sobre “O Valor do 

Trabalho e das Artes na Promoção da Saúde Mental”, com a participação de pessoas com 

experiência de dificuldades de inserção no trabalho devido a dificuldades de natureza 

psicopatológica. 

A realização de muitas das atividades mencionadas contará com a colaboração de duas 

estagiárias de Psicologia, ao abrigo do Programa Estágio- Emprego do IEFP, sem encargos 

financeiros para a Associação.  
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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 2013, 2012 e de 2011 

 
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
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2013

8.149,70 

Recriar Caminhos  

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2013 
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Evolução das principais rubricas de Rendimentos e de Gastos  

    

 2013 2012

   395,00 € 

8.149,70 € 3.384,81 

   637,88 €    

Total dos Rendimentos      9.182,58 €      4.223,26 

    

    

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo dos exercícios económicos: 2013, 2012 e 2011

se um total de  rendimentos no montante de 9.182,58 €, 4.223,26 € e de 6.439,36 
 

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS – Anos de 2013, 2012 e 2011

 

 

2012 2011

8.149,70 €

3.384,81 €

2.188,37 €
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2012 2011   

             -€       160,00 €    

3.384,81 €    2.188,37 €    

   838,45 €    4.090,99 €    

4.223,26 €    6.439,36 €    

    

    

o dos exercícios económicos: 2013, 2012 e 2011 

6.439,36 €. 

Anos de 2013, 2012 e 2011 

 

Vendas e Prestação de 

Quotas

Subsídios à Exploração 

Outros Rendimentos e 



 

 

 

GASTOS de 2013, 2012 e de 2011                                                        

 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 €

1.000,00 €
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8.000,00 €

9.000,00 €

Recriar Caminhos  

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2013 

Recriar.caminhos@gmail.com

 

 

 

                                                             

 
  

2013 2012

  44,58 €   1.417,73 

  1.056,21 € 

  60,00 € 

    0,00 € 

    1.160,79 € 2.570,69 

    

    

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

se um total de  gastos no montante de 1.160,79 €, 2.570,69 € e de 9.766,82 € 

 

 

 

OLUÇÃO DOS GASTOS – Anos de 2013, 2012 e 2011
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2012 2011   

1.417,73 €    1.129,43 €    

932,38 €    8.357,50 €    

     0,40 €            0,40 €    

220,18 €       279,49 €    

2.570,69 €    9.766,82 €    

    

    

13, 2012 e 2011 

 

Anos de 2013, 2012 e 2011 

 

ANO 2013

ANO 2012

ANO 2011
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Evolução dos Resultados ao longo dos Anos de 2013, 2012 e de 2011 

 

 

 

 

2013 2012 2011   

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 8.021,79 € 1.652,57€ - 3.327,46 €   

          

                   

 

 RESULTADOS         

          

Nos exercícios de 2013, 2012 e de 2011, os Resultados da Associação Recriar Caminhos 

foram, negativo em 2011 = -3.327,46€ e positivos em 2012 = 1.652,57€ e em 2013= 8.021,79 € 



 

 

 

 
 
 
6. Resultado do período de 2013

 

 

RENDIMENTOS 2013 

Vendas e Prestação de Serviços
Quotas 

Subsídios à Exploração  

Outros Rendimentos e Ganhos 

Total dos Rendimentos

  

  
No que respeita à atividade desenvolvida ao long

económico de 2013 verificou

montante de 9.182,58 € 
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Resultado do período de 2013 

 

Rendimentos do Ano de 2013 
 

   Peso % 

Prestação de Serviços - 
395,00 € 4,30% 

8.149,70 € 88,75% 

Outros Rendimentos e Ganhos  637,88 € 6,95% 

Total dos Rendimentos 9.182,58 € 100,00% 

    

    

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo do exercício 

verificou-se um total de rendimentos no 
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Detalhe da rubrica “outros Rendimentos e Ganhos”, 
637,88 €. 
 
 
Este montante refere-se a: 
 
 
► Payshop – Representa os donativos esporádicos no valor de 
 
► Espetáculos / Eventos, no valor de 
 
 
►Donativos de Particulares e Entidades, 
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Detalhe da rubrica “outros Rendimentos e Ganhos”, no valor de 

Representa os donativos esporádicos no valor de 237,88 €. 

no valor de 115,00 € 

Donativos de Particulares e Entidades, no valor de 285,00 € 

  

Payshop Espetáculos / 

Eventos

Donativos de 

Particulares e 

Entidades

237,88 €

115,00 €

285,00 €

Outros Rendimentos e Ganhos de 2013
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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 ao long

verificou-se um total de  gastos no montante de
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Fornecimentos 

e Serviços 

Externos

44,58 

Recriar Caminhos  

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2013 

Recriar.caminhos@gmail.com

                                        Gastos do Ano de 2013 

 GASTOS 2013   

Fornecimentos e Serviços Externos 44,58 

1056,21 

60,00 

0,00 

Total dos Gastos 1.160,79 

  

  

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

se um total de  gastos no montante de 1.160,79 €. 

Fornecimentos 

e Serviços 

Externos

Gastos com o 

Pessoal Outros Gastos 

e Perdas Depreciações 

do Exercício

44,58 €

1.056,21 €

60,00 €

GASTOS  de 2013
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     Peso %     

44,58 € 3,84 €     

1056,21 € 90,99%     

60,00 € 5,17%     

0,00 € -     

1.160,79 € 100,00%     

       

       

o do exercício económico de 2013 

 

    

Depreciações 

do Exercício
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RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2013:            8.021,79 €        

          

          

RESULTADO DE 2013         

          

No exercício de 2013, os Rendimentos da Associação Recriar Caminhos ascenderam 

a 9.182,58 € e os Gastos a 1.160,79 €, daí um Resultado positivo no montante de 

8.021,79 €. 

         

 

 
 
 

 

 

7. ESTRUTURA DO BALANÇO – Ano 2013 e de 2012 

 

RUBRICAS 2013  2012 Tx.crescimento 

Ativo não corrente  0,00 €  0,00 € - 

Ativo corrente  8.153,30 €  1.801,00 € 352,71 % 

Total ativo  8.153,30 €  1.801,00 €  

 

RUBRICAS 2013  2012 Tx.crescimento 

Capital Próprio  6.597,34 €  (1.424,45 €) 563,15 % 

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

Passivo corrente  1.555,96 €  3.225,45 € -51,76 % 

 

 

 

 

  1.801,00 €  



 Recriar Caminhos  

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2013 

IPCDVS S N 
Rua do Colégio Novo 

3000-115 COIMBRA 
Recriar.caminhos@gmail.com 

 

Página 19 de 20 

 

 

 

 

Indicadores 2013 2012 

Rácios de Liquidez      

            Liquidez Geral 5,24 0,56 

Liquidez Imediata 4,90 0,23 

Indic. de Solvabilidade de M/L 
Prazo 

    

Autonomia Financeira 80,92% -79,09% 

        Solvabilidade Total 424,00% -44,16% 

Indic. de Endividamento      

Capacidade de endividamento 23,58% -226,43% 

 
 
 
 

8. DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

Da análise efetuada à evolução da estrutura financeira da Associação, através dos respetivos 

rácios, estes têm vindo a evidenciar grandes dificuldades de tesouraria desde 2010. Indicando 

um baixo grau de segurança financeira.  

 

Para o desempenho da sua atividade, A Associação tem contado, desde 2011, com os apoios 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Coimbra – IEFP, tendo obtido, no 

corrente ano, a aprovação para financiamento de dois estágios Profissionais, pelo período de 

um ano.  

 

A Recriar Caminhos tem por objetivos de curto e médio prazo, estabelecer Parcerias, quer 

junto de entidades públicas quer de entidades privadas, com o intuito de angariação de 

fundos e assim obter Fundo de Maneio necessário para responder 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 2014 

A Direcção 

Manuel Viegas Abreu 
(Presidente) 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 


