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INTRODUÇÃO

No cumprimento das disposições Estatutárias, a Direção apresenta o Relatório de Gestão
relativo ao ano económico de 2011, 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 2011

Introdução

No ano de 2011, a Associação ReCriar Caminhos prosseguiu 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. Assim, e apesar de os recursos
humanos, logísticos e financeiros continuarem a ser excessivamente escassos em
relação às necessidades de apoio, a Associação continuou a realizar consultas de
orientação e aconselhamento vocacional, a investigar e difundir conhecimentos como
forma de combate ao estigma associado às doenças mentais, e a participar, conceber e
organizar seminários e encontros de natureza científica e técnica.

1. Consultas de apoio, orientação e aconselhamento vocacional
No decurso de 2011, foram realizadas diversas consultas e entrevistas de apoio
psicológico, informação e orientação a pessoas que o solicitaram designadamente
estudantes e ex-estudantes do ensino superior e também do ensino secundário. Foram
também realizadas entrevistas a membros das respectivas famílias.

2. Divulgação de conhecimentos e luta contra o estigma das doenças mentais

2.1. Organização e Participação em Seminários e Encontros de natureza científica e
técnica
Foi planeada a realização de um Ciclo de Conferências intitulado “ Para um Novo
Paradigma em Saúde Mental” que deveria decorrer, à cadência de uma conferência
por mês, de Outubro de 2011 a Abril de 2012. Assim, no dia 10 de Outubro, celebrando
O Dia Mundial da Saúde Mental, realizou-se a conferência “Reabilitação Psicossocial e
Cuidados de Saúde Mental na Comunidade”que teve lugar no Auditório da Reitoria da
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Universidade com a participação dos Drs. António Reis Marques, Samuel Antunes e
Álvaro de Carvalho.

No dia 9 de Novembro, teve lugar no Auditório da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação, a conferência “Serviços Locais de Saúde Mental e Cuidados de
Saúde Primários”com a participação do Dr. Jorge Humberto Silva, psiquiatra, e da Dr.ª
Alzira Albuquerque, psicóloga clínica, do Departamento de Psiquiatria do Hospital de
Viseu

2.2. Actualização do site

O Site, realizado no ano anterior, mostrou-se ser um veículo de divulgação da
Associação, dos seus objectivos, dos seus princípios reguladores e das suas actividades,
e um instrumento de consulta com bastantes visitantes. Será desejável que a
actualização se faça com maior regularidade, o que, Infelizmente, ainda não acontece
pela falta, já acima referida, de recursos humanos e financeiros.

2.3.

Apresentação do projecto de criação de “Escola das Artes e
Empreendedorismo Social”

Embora sem resultados desejados, importa referir as múltiplas diligências efectuadas
visando encontrar um local adequado para instalação da “Escola das Artes e
Empreendedorismo Social”, destinada a actividades de desenvolvimento vocacional,
formação, e inserção profissional de estudantes e ex-estudantes universitários. Com
efeito, foram realizadas diversas reuniões e contactos com empresas de arquitectura e
engenharia civil com vista à reabilitação do prédio da Rua Pedro Monteiro,
propriedade de “ A Previdência Portuguesa” que o emprestava à Associação durante
um número de anos determinado em função do custo das obras. Apesar das
variadíssimas diligências para encontrar uma instituição ou grupo de instituições que
apoiassem o custo da recuperação do referido prédio, os resultados revelaram-se,
infelizmente, infrutíferos.
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3. Actividades de valorização pessoal e inserção social pelas Artes
Em Abril de 2011, por confluência de um conjunto de circunstâncias favoráveis, foi
criado o Grupo de Poesia e Teatro Terapêutico da Associação ReCriar Caminhos
constituído por pessoas em fase de estabilização da sua sintomatologia psicopatologia
e por colaboradores voluntários do InterDito, Grupo de Expressão Dramática da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
De Abril a Outubro, o grupo realizou ensaios semanais com vista à sua primeira
apresentação ao público das Leituras Encenadas de “Mar Português”, antologia de
poemas de Camões e Pessoa, que teve lugar no Centro Cultural D. Dinis no dia 10 de
Outubro (Dia Mundial da Saúde Mental)

4. Angariação de novos recursos financeiros e de novos associados
Com vista à angariação de novos associados e novos recursos financeiros, foram
lançadas diversas iniciativas, entre as quais:
4.1. Destinada à criação da “Escola das Artes e Empreendedorismo Social” foi
organizada a Exposição e Leilão de Obras de Arte intitulada “Os Caminhos da Arte”,
que decorreu, de 15 a 29 de Outubro, na Casa Municipal da Cultura.
4.2. No decurso dos meses de Outubro e Novembro decorreu uma campanha de
captação de donativos por intermédio do PAYSHOP.
4.3. A campanha de angariação de novos associados não chegou a ser estruturada nos
moldes mais eficazes, não tendo obtido os resultados desejados.
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5. O Estabelecimento de Parcerias
5.1. Protocolo de cooperação com a Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra
No dia 6 de Maio de 2011, foi assinado entre a Direcção da Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e a Direcção da ReCriar
Caminhos o protocolo de cooperação entre as duas instituições, cujo texto fora
previamente aprovado e homologado pela Reitoria da Universidade de Coimbra.

5.2.

Protocolo de cooperação com a FADFP de Miranda do Corvo

No dia 28 de Julho de 2011, foi assinado o protocolo de cooperação entre a FADFP Fundação de Assistência, Desenvolvimento, Formação e Formação Profissional de
Miranda do Corvo e a Associação ReCriar Caminhos.

5.3.

Contactos com outras instituições

Foram iniciados contactos para o estabelecimento de parcerias com a Santa Casa da
Misericórdia de Coimbra e com a Associação Académica de Coimbra.
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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 2011.
- 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.

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 de 2011, 2010 e de 2009
RENDIMENTOS

2011

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

2010

160,00 €
2.188,37 €
4.090,99 €
6.439,36 €

-€
648,00 €
1.804,71 €
2.452,71 €

2009
-€
-€
3.505,20 €
3.505,20 €

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo dos exercícios económicos: 2011, 2010 e 2009
verificou-se um total de rendimentos no montante de 6.439,36 €, 2.452,71 € e de 3.505,20€

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS – Anos de 2011, 2010 e 2009

4.090,99 €
4.000,00 €

3.505,20 €

3.600,00 €
3.200,00 €
2.800,00 €
2.400,00 €

2.188,37 €
1.804,71 €

2.000,00 €
1.600,00 €
1.200,00 €

648,00 €

800,00 €
400,00 €

160,00 €

- €

- €- €

- €

Ano 2011

Ano 2010

Vendas e Prestação de Serviços

Ano 2009
Subsídios à Exploração

Outros Rendimentos e Ganhos
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GASTOS de 2011, 2010 e de 2009
GASTOS

2011

Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Outros Gastos e Perdas
Depreciações do Exercício
Total dos Gastos

2010

1.129,43 €
8.357,50 €
0,40 €
279,49 €
9.766,82 €

750,24 €
1.772,02 €
15,31 €
338,80 €
2.876,37 €

2009
2.827,59 €
-€
3,51 €
-€
2.831,10 €

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo dos exercícios económicos: 2011, 2010 e 2009
verificou-se um total de gastos no montante de 9.766,82 €, 2.876,37€ e de 2.831,10€

EVOLUÇÃO DOS GASTOS – Anos de 2011, 2010 e 2009

9.000,00 €

8.357,50 €

8.000,00 €
7.000,00 €
6.000,00 €

Fornecimentos e
Serviços Externos

5.000,00 €
4.000,00 €

Gastos com o Pessoal
2.827,59 €

3.000,00 €

1.772,02 €

2.000,00 €
1.000,00 €

1.129,43 €

Outros Gastos e
Perdas
750,24 €
0,40 €

15,31 €

- €

2011

2010

2009

- €

3,51 €
Depreciações do
Exercício
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Evolução dos Resultados ao longo dos Anos de 2011, 2010 e de 2009

2011
- 3.327,46 €

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2010
- 423,66 €

2009
674,10 €

RESULTADOS
Nos exercícios de 2011, 2010 e de 2009, os Resultados da Associação Recriar Caminhos
foram negativos em 2011 = -3.327,46€ e 2010 = -423,66€ e positivo em 2009= 674,10 € .

RESULTADO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
1.000,00 €
500,00 €
0,00 €
-500,00 €

Ano 2011

Ano 2010

Ano 2009

-1.000,00 €
-1.500,00 €

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-2.000,00 €
-2.500,00 €
-3.000,00 €
-3.500,00 €
-4.000,00 €
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6.

Resultado do período de 2011

Rendimentos do Ano de 2011

RENDIMENTOS 2011

Peso %

Vendas e Prestação de Serviços

160,00 €

2,48%

Subsídios à Exploração

2.188,37 €

33,98%

Outros Rendimentos e Ganhos

4.090,99 €

63,53%
100,00
%

Total dos Rendimentos

6.439,36 €

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo do exercício económico de 2011
verificou-se um total de rendimentos no montante de 6.439,36 €

Rendimentos de 2011

6.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €

Vendas e
Prestação de
Serviços

Subsídios à
Exploração

Outros
Rendimentos e
Ganhos

Rendimentos de 2011
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Detalhe da rubrica “outros Rendimentos e Ganhos”, no valor
de 4.090,99 €.

Este montante refere-se a:
► Payshop – Representa os donativos esporádicos no valor de
544,05 €.
► Espetáculos / Eventos, no valor de 1.195,00 €
►Donativos de Particulares e Entidades, no valor de 2.131,94
► Outros donativos, no valor de 220,00 €

Outros Rendimentos e Ganhos de 2011
2.500,00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

Outros Rendimentos
e Ganhos

0,00 €
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Gastos do Ano de 2011

GASTOS 2011

Peso %

Fornecimentos e Serviços Externos

1.129,43 €

11,56%

Gastos com o Pessoal

8.357,50 €

85,57%

0,40 €

0,00%

279,49 €

2,86%
100,00
%

Outros Gastos e Perdas
Depreciações do Exercício
Total dos Gastos

9.766,82 €

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo do exercício económico de 2011
verificou-se um total de gastos no montante de 9.766,82 €

Gastos de 2011

10.000,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €
Fornecimentos
Gastos com o
e Serviços
Pessoal
Externos

Outros Gastos
e Perdas

Depreciações
do Exercício
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- 3.327,46 €

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2011:

RESULTADO DE 2011
No exercício de 2011, os Rendimentos da Associação Recriar Caminhos ascenderam
a 6.439,36 € e os Gastos a 9.766,82 €, daí um Resultado negativo no montante de
3.327,46 €.

7. ESTRUTURA DO BALANÇO – Ano 2011 e de 2010

RUBRICAS

2011

2010

Tx.crescimento

Ativo não corrente

220,18 €

499,67 €

-55,93 %

Ativo corrente

460,63 €

922,16 €

-50,05 %

Total ativo

680,81 €

1.421,83 €

RUBRICAS

2011

2010

Tx.crescimento

Capital Próprio

(3.077,02 €)

250,44 €

-1.328,65 %

Passivo não corrente

-€

-€

-

Passivo corrente

3.757,83 €

1.171,39 €

220,80 %

Total Capital Próprio e 680,81 €

1.421,83 €

Passivo
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Indicadores

2011

2010

Liquidez Geral

0,12

0,79

Liquidez Imediata

0,12

0,61

Indic. de Solvabilidade de
M/L Prazo
Autonomia Financeira

-452,00%

17,60%

-22,10%

567,73%

-122,13%

467,73%

Rácios de Liquidez

Solvabilidade Total
Indic. de Endividamento
Capacidade de endividamento

8. DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO
A análise à Estrutura Financeira da Associação visa essencialmente mostrar, pelos rácios de
Liquidez, a evolução ao longo de 2010 e 2011 da sua solvência, isto é a sua capacidade para
solver as exigências correntes, indicando um baixo grau de segurança financeira pois não tem
capacidade para pagar as dívidas a curto prazo à medida que estas se vão vencendo.
Idêntica análise resulta ao observar os indicadores de solvabilidade e de autonomia financeira
que mostram a impossibilidade da Recriar Caminhos satisfazer as suas obrigações com os
meios próprios de que dispõe.
Tendo em vista manter o nível de atividade desejada e por conseguinte o equilíbrio dos fluxos
económicos e financeiros a Associação, assinou um Protocolo de Cooperação junto da FADFP
para obter os Fundos necessários e assim satisfazer os seus compromissos de curto prazo.

Coimbra, 20 de Março de 2012
A Direcção
Manuel Viegas Abreu
(Presidente)
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