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1.    Análise da Execução dos projetos

Os   projetos   com   financiamento   público   e   privado   em   diferentes   áreas   de   intervenção   são

extremamente  importantes  e  benéficos  para  qualquer  associação  com  ou  sem  fins  lucratívos.  Portanto,

ciente dessa importância, a Associação TODOS candidatou-se a diferentes projetos sociais.

Assim, no ano de 2018, foram realizadas diversas candidaturas a diferentes projetos, sem resposta

positiva.

Para  além  disso,  a  Associação  TODOS  apoia  outras  Ínstituições  na  candidatura  a  projetos  sociais.

Neste  domi'nio,  importa  ressalvar que Associação apoiou  a Associação  Kalina  em  mais  um  projeto  do  PAAl,

tendo o ganho e apoiou a gestão e finalização dos 2 projetos que tinham sido ganhos no ano anterior e que

finalizavam este ano.
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A maioria das atividades foram realizadas e nestas os objetivos foram quase sempre ultrapassados.

Essa  situação deveu-se ao facto de a Associação ter podido focar-se cada vez mais  nos objetivos a  que se

propôs,  apesar  de  não  ter  sido  possível  realizar  os  eventos  que  careciam  de  paícerias  e  pelo  facto  de            6

continuar a não contar com o número de voluntários necessários para o cumprimento desses objetivos.

Em   relação   aos   outros   fatores   acima   enumerados   continuou-se   a   promover   a   prática   do

voluntariado  evidenciando  o   importante   papel   do  mesmo  para  a   realização  social   e   profissional   dos

indivi'duos.  Os  objetivos  financeiros  foram  sendo  delineados  com  uma  maior  clareza  e  ajustados  face  à

realídade e de acordo com a experiência adquirida até ao momento.

lmporta ainda ressalvar que apesar de não ter sido planeado, a Associação participou nas seguintes

atividades:

•      Celebração do Dia internacional da Língua Materna -Porto

•      Feira da lnterculturalidade-Porto

•      Jornadas Municipaisdasaúde-Porto

•      Saúde Mental -Antigos Desafios, Novas Responsabilidades -Porto

•      Mirandela a correr-Mirandela

•      Workshop de saúde Mental-Mirandela

•      Juntos pela  lnclusão socíal-Mirandela

•      Workshop de cozinha Fácil-Porto

•      Dia Mundial da Dança "O meu pais noteu''-Porto

3.    Recursos

3.1   Recursos FÍsicos

Durante o ano de 2018, a Associação TODOS manteve os espaços que já tinha, quer no Porto onde

se  localiza  a  sua  sede  nacional,  num  espaço  cedido  por assocíados,  quer o seu  NÚcleo  constituído  pelos  2

polos, o  Polo  1,  situado no Cerco  Novo  (instalações já  remodeladas)  na freguesia de Campanhã  e que aos

poucos  se  tem  transformado  no  centro  nevrálgico  de  toda  a  associação.  Mantem-se  o  Polo  2  (uma  sala
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cedida  gentilmente   pela  Associação  Kalina),  situado   na   Rua   de  Cervantes,   na   União  de   Freguesias  de

Cedofeita,  Santo  lldefonso,  Sé,  Miragaia,  São  Nicolau  e  Vitória.  A  Associação  manteve  ainda  o  Núcleo  de

Mirandela, situado no Centro CMco de Mirandela.

3.2 Recursos Humanos

A Associação TODOS, ao  longo de 2018, continuou a contar com o apoio de alguns voluntários de

diversas áreas,  designadamente, sociologia,  psicologia,  contabilidade, gestão, entre outras que, dentro do

seu tempo disponível colaboraram nas atlvidades da Associação e tendo ainda angaríado novos voluntários

no conselho de  Mirandela  e  alguns  no  Porto, que ajudaram  nos eventos  realizados  nessa  localidade.  Para

além  dos voluntários,  a  Associação  contou  até junho  com  duas  pessoas com  deficiência  a  tempo  inteiro,

dos contratos de Emprego -lnserção + (CEl+),

Teve  também  a  decorrer  um  estágio  profissional  em  Mirandela  com  o  apoio  lEFP  e  integrado  no

protocolo com a Ordem dos Psicólogos, tendo estado a decorrer entre março e agosto.

3.3 Parcerlas

As parcerias sejam formais ou informais, são fundamentais para a atuação de qualquer Associação.

Em  2018,  à  semelhança  do que se verifícou  nos anos anteriores,  a Associação contou com algumas novas

parcerias formais e informais que concederam diferentes tipos de apoio essenciais para o desenvoMmento

das suas atividades. Sendo estas as seguintes:

•     Junta de Freguesia de campanhã

•      PspdeMirandela

•      lpB-lnstituto politécnicode Bragança

•      Universidade sénior Rotary de Mirandela

•      RedesocialdeMirandela
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Continuou a ser prioridade desta instituição o aumento do número de parcerias no sentido de ir ao

encontro  das  necessidades  anteriormente  identificadas.  Para  além  disso,  as  parcerias  são  um  excelente

meio de partilha de experiências e saberes que podem ser uma mais-valia  para o aumento dos padrões de

qualidade da própria Associação.

4.  Cohtinuidade dos Servlços e lmpacto da Organlzação

A Associação  TODOS  rege-se  por  um  conjunto  de  poli'ticas que  contribuem  para  o  efetivo  e  bom

funcionamento   dos   serviços.   Os   serviços   prestados   pela   lnstituição   permitiram   satisfazer   algumas

necessidades  encontradas  nos   públicos-alvo.   Por  esse  motivo  foi  dada  contínuidade  a  esses  mesmos

serviços e desenvolvidas novas atividades e serviços que permitlram colmatar outras necessidades.

A  Associação  continuou  a  elaborar  candidaturas  a  projetos  flnanciados,  de  forma  a  criar  uma

sustentabilidade financeira que lhe possibilite desenvolver outro típo de respostas.

Por  sua  vez,  a  Associação  visou  a  criação  de  oportunidades  de  desenvolvimento  profissional  e

pessoal   a  jovens  e   adultos  através  de  medidas  de  emprego  disponibilizadas   pelo   IEFP  consoante  as

necessidades da instituíção.

Para  além  disso,  outra  das  prioridades  da  Associação  tem  consistido  em  oferecer  à  comunidade

workshops,  ações  de  sensibílização,  formações  diversificadas  e  criação  de  respostas  sociais  que  visam

contribuir para a melhoria real das condições da comunidade.

Continuando  também  ao  longo  do  ano  a  sua  aposta  em  eventos  culturais,  tanto  sós  como  em

conjunto com outras lnstituições.

5.  Responsabilidade Social

A responsabilidade social é um conceito vital e que a Assocíação TODOS tem vindo assumír desde a

sua  fundação.  Uma vez  que,  de  forma  voluntária, tem  vindo  a  adotar  uma  atitude  e  um  comportamento

responsável  e  ético  para  o  bem-estar dos  seus  públicos  tanto  ao  ni'vel  interno como  externo.  A  Direção,

assim como, os restantes membros da Associação têm, desde sempre,  uma  postura transparente nas suas
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ações, atitudes e relações. Pai.a além disso, a instituição visou no ano transato a racionalização de recursos

de modo a praticar um desenvolvimento sustentável.

As ações de responsabilidade social  foram dinamizadas em  prol da comunidade, meio ambiente, a

própria instituição e o mercado. Algumas ações de responsabilidade social desenvoMdas em 2018 foram:

•      Transparêncla nos processos na tomada de decisões;

•      Cumprimentoda legislaçãoemvigor;

•      Parcerias com outras entidades socialmente responsáveis;

•      Separação do lixo para reciclagem;

•      Comemoração  do  dia  internacional  da  pessoa  com  deficiência  através  de  uma  atividade  com  a

comunidade;

•      Distribuição de prendas de natal a crianças desfavoíecidas e órfãos;

•      Angariação e dístribuição de roupas para outras lnstituições ou pessoas singulares.

6.     Voluntarlado

0   voluntariado   caracterizou-se   por   um   conjunto  de   ações   de   interesse   comunitário  e   social

desenvolvidas por pessoas no âmbito de atívidades, programas, projetos e outras formas de Íntervenção ao

serviço  da  comunidade,  famílias,  indivi'duos,  dinamizadas  sem  fins  lucrativos  por  entidades  públicas  ou

privadas.

A importância da  prática do voluntariado é visível em todas as sociedades, em geral, e em todas as

instituições,  em  particular.  0  voluntariado  também  permite  aos  voluntariados  conhecer  novas  culturas,

pessoas e adquirir novas competências sociais.

Desde   a   sua   criação,   a   Associação  TODOS  tem   vindo  a   promover  e   incentivar  a   prática   do

voluntariado  até  porque  a  Direção e  os  restantes  órgãos  sociais  são voluntários  e todas  as  atMdades  da

associação  são  desenvolvidas  por  voluntários  das  mais  variadíssimas  áreas  de  formação  académica  e

profissional.  Desde  início  da   lnstituição,  o  Programa  de  Voluntaríado  representa   um  compromisso  da

jnstituição  perante  a  sociedade  e  outras  instítuições  e  está  alicerçado  nos  princípios  de  solidariedade,

cooperação e participação.

A Associação dinamiza dois tipos de voluntariado:
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•      Programa de voluntariado Geral contínuo: Decorre ao longo do ano;

•      Programa  de  Voluntariado   Pontual:   Participação  dos  voluntários  nas  atividades

dinamizadas pela instituição.

6.1.  Ações com participação de Voluntárlos

Os voluntários participaram em todos os eventos dinamizados pel@ Associação, destacamos a sua

variabilidade consoante disponibilidade dos mesmos.

7.     Constrangimentos

Durante o ano de 2018, suígiram alguns constrangimentos. Vamos elenca-los de forma sucinta:

•      A falta de um maior envoMmento voluntario dos associados;

•      A pouca duração da  lnstituição e o consequentemente o desconhecimento da comunidade limitou

o acesso a donativos por parte das empresas;

•      A  falta  de  candidaturas  aprovadas  e  consequente  escassez  de  recursos  financeiros  dificultou  a

realização de algumas das atMdades planeadas;

Todos os aspetos até os menos bons, acabaram  por permitir a Associação melhorar e crescer pois

nenhuma instituição sem essa aprendizagem, iria implementar ações de melhoria.

8.     Algumas das Ações de Melhoria lmplementadas

Foram efetuadas algumas ações com o intuito de motivar para o voluntariado, nomeadamente aos

nossos associados.

Foram   criadas   e    implementadas   algumas   regras   no   manual   de    procedimentos;    Foi   dada

continuidade    e    melhoramento    ao    regulamento    interno    e    respetivo    atualização    do    manual    de

procedimentos;

Continuamos a  apostar,  ao  longo  do  ano  em  projetos  e  eventos,  como  mais-valía  para  a falta  de

histórico da instituição devido ao seu curto tempo de existência;
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10.   Conclusões

®

Destacamos  o  ultrapassar  de  determinadas  dificuldades  como  um  ponto  positivo  e  ajnda  uma           '6

motivação para a melhoria.

Uma vez que qualquer trabalho  realizado,  independentemente do tipo, da área e do  público-alvo,

não é isento de difículdades, desafios e constrangimentos. 0 que distingue uma boa instituição de uma má

instítuíção é a forma como ultrapassa esses mesmos constrangimentos.

A Associação TODOS procurou sempre analisar, ao longo do ano, o que correu menos bem e tomar

as  melhores  decisões.  A  assocíação TODOS  está  otimista  quanto  ao  ano  de  2019,  em  que  o  número  de

objetivos e metas a alcançar será amblcioso. Os erros continuarão a ser analisados caso a caso e com rigor,

o que nos peímitirá continuar a evoluir.

Em  relação aos aspetos positivos  resta-nos continuar o excelente trabalho que tem sido feito.  No

que refere ao apoio a outras instituições em  relação ao desenvolvimento de projetos sociais salienta-se os

dois  projetos ganhos  pela  Associação  Kalina  com  o  contributo  direto  da  TODOS.  Tal  situação  só  reforça,

mais uma vez, que apenas não ganhamos nenhum  projeto em nome da Associação devido a  curto tempo

de  exístência  e  logo  falta  de  histórico.  Portanto,  isto  só  reforça  a  nossa  motivação  e  dedicação  em  nos

candidatarmos a projetos pela Associação. Um dia, será o dia da TODOS.

A  instituição,  durante  o  ano  de  2018,  continuou  a  apostar  em  ações  de  responsabílidade  social

através da realização de ações de boas práticas que visassem a melhoria da qualidade de vida dos que mais

necessitam  e  em  diferentes  campanhas de  angariação  de fundos  com  o  intuito  de  aumentar os  recursos

financeii.os d@ mesma.

lmporta  ainda  destacar  o  importante  trabalho  que  tem  sido  realizado  pelos  voluntários,  pena

serem poucos e sempre os mesmos, pois sem eles a Associação não passava do papel. 0 voluntariado é que

da força e existência a qualquer Associação. Por isso, o voluntariado será sempre um aspeto extremamente

valorizado pela Associação TODOS.
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0  presente  Relatório  de  Atividades  e  Contas  de  2018  foi  aprovado  em  reunião  de  Direção  do  dia  09  de

Março de 2019.

Presidente da  Direção: L,bti         e>c`\à c~`  c_

V`ce-Presid€nte d. Dlreçb..  d| HH[,r   qaL~  Q)iAriri4

Secretário da Direção:

Tesoureiro da Direção:

vogaida Direção:       ~lÉÉ2~   C?"¢Í?,4>Ó

Associação TO00S ® lpss  |  PCUP    Contribuinte n° 514 037 962      associacaotodos@gmail.com.   www.asscx>iacaotodos.org

Sede  Nacional:  Travessa  Souto  de  Contumil.107  -4350-330  Poíto       Fax.:  (351) 22 402 4177   .   T.  MÓvel.  (351)  9195137  83

GÍ

17


