Relatório de Atividades 2020

Quem somos
• ASSOCIAÇÃO de fiéis e IPSS nascida no âmbito do voluntariado católico
• 27 anos de SERVIÇO, experiência, compromisso, desenvolvimento institucional em ordem a
acolher, cuidar, integrar, tornar protagonistas e responsáveis pela sua própria história, pessoas
dependentes de consumos de drogas, álcool e comorbilidades psíquicas
• 39 COLABORADORES, primeiro e fundamental “donativo” das pessoas que se apresentam ao
VdA prontas a servir e a cuidar de outras pessoas

• COMUNIDADE na comunidade, referência de vínculo de todos com todos, em favor dos que se
afastam de todos. Porém, os primeiros beneficiados são os que chegaram primeiro, isto é, os
próprios colaboradores enriquecidos pessoalmente no fazer e no refazer-se que lhes permite o
seu trabalho
• Atenção a que a SAÚDE HUMANA é saúde da pessoa no seu todo e não apenas de partes
funcionais do seu organismo
• Presença no território DISPONÍVEL: às pessoas em sofrimento; às suas famílias, igualmente em
sofrimento, às autoridades, aos parceiros, aos outros sofrimentos dos outros, ao território na sua
diversidade, aos convites para partilhar experiência, às surpresas
• REALIDADE ORGÂNICA E DINÂMICA: procurando crescer, desenvolver-se, garantir a
sustentabilidade dos seus projectos. Afirmar a colaboração dos seus colaboradores, dar o seu
contributo à sociedade no seu todo. De um modo que permaneça coeso com a sua origem e ágil
na necessidade de respostas competentes e proporcionadas

A nossa equipa

Direcção
Direcção Executiva

Equipa
Terapêutico-educativa

Equipa
Administrativa

Equipa Sector
Médico

Total de 39 colaboradores
1.

Incluindo FTEs, direção e voluntários
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Para quem existimos (1/3)
Entradas 2020

Por idade

Por nacionalidade

Por sexo

% de entradas 2020

% de entradas 2020

% de entradas 2020

> 65 anos
20-30 anos
4%
6%
50-65 anos

16%

35%

Feminino
7%

12%

30-40 anos

84

84

84

Entradas

Entradas

Entradas

39%
40-50 anos

93%

88%
Masculino
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Para quem existimos (2/3)
Entradas 2020

Por histórico de consumos

Por tipo de programa

% de entradas 2020

% de entradas 2020

Opióides
18%

Psicofármacos
6%
Outros
5%

84
Cocaína 23%

Entradas

Longa duração
2%

Duplo Diagnóstico
(CTeA)
20%

84

25% Alcóol
Geral 53%
(CT)

Entradas
25%

Alcóol (CTeB)

24%
Haxixe
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Para quem existimos (3/3)
Histórico de entradas e saídas
Por mês 2020 vs 2019

2019

20

% Residentes atual
Total
por ano

15

Entradas

Residentes por tipo de estrutura

2020

143
10

84
5

Casa de Entrada
3%
Reinserção
20%

115

0
20

Total
por ano

15

Saídas

132

10

77
5
0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Quinta 11%
da Bica

Residentes
65%
Comunidade
Terapêutica

As nossas áreas de intervenção

Equipa de intervenção direta
•
•
•

Entrevistas de rua
1ªs entrevistas
Apoio Social

Casa de entrada
•
•
•
•

Acolhimento em comunidade
Grupos Terapêuticos
Entrevistas
Acompanhamento médico

Casa da Reinserção
•

•
•
•
•
•

Acompanhamento no retomar a vida no
exterior (Procura de trabalho, tempo livre,
finanças pessoais)
Grupos terapêuticos
Entrevistas
Grupos familiares
Encaminhamento para trabalho (Rémora,
Zircom, IS, Jerónimo Martins)
Acompanhamento na “gestão da casa”

Comunidade Terapêutico-educativa
•
•
•
•
•
•

Grupos Terapêuticos
Entrevistas
Visitas e grupos familiares
Acompanhamento médico
Trabalho da casa por sectores (cozinha, lavandaria,
limpezas, horta, galinheiro, padaria)
Saídas de curto período de tempo em espaços protegidos

Quinta da Bica
•
•
•
•

Trabalho na horta
Grupos Terapêuticos
Entrevistas
Trabalho da casa por sectores (cozinha,
limpezas, externo)

O ano 2020
Equipa de
intervenção
direta
Casa de
entrada

Neste ano de pandemia, estivemos 3 meses sem possibilidade de acolher pessoas em Comunidade Terapêutica.
No entanto, acompanhámos de forma mais regular quem está “na rua”. A par e passo com o desconfinamento retomámos as
1ªs entrevistas motivacionais.
Até Março, a Casa de Entrada serviu, como habitualmente, grupos de cerca de 10 pessoas, a cada 2 semanas, de maneira a
introduzi-las à experiência de vida em comunidade com o horizonte da mudança de estilo de vida.
Com as restrições necessárias à prevenção do Covid-19, passámos a receber apenas grupos de 3 pessoas para as devidas
quarentenas mantendo viva a razão de ser desta estrutura.
Neste ano excepcional, as circunstâncias exigiram uma nova resposta para continuar a “dar casa” às pessoas que nos são
confiadas.

Comunidade
Terapêuticoeducativa

Reorganizámos os horários de todos os terapeutas com turnos “desencontrados”, não só para evitar o possível contágio
como também para intensificar a presença e acompanhamento ao longo do dia.

Quinta da
Bica

A Quinta da Bica nasceu à beira duma horta para dar casa a quem precisa de ser ajudado a mudar do seu estilo de vida
e encontrar o seu equilíbrio num ambiente mais recatado e através de actividades mais directamente relacionadas com o
trabalhar da terra.

Casa da
Reinserção

A procura de trabalho e de casa própria, a mais assídua presença na família, o (re)stabelecer de amizades e a maior relação com o
exterior, essenciais ao tipo de acompanhamento feito neste espaço terapêutico, foram readaptadas às circunstâncias vividas em
2020.
Reforçámos a equipa terapêutica de forma a poder acompanhar o dia a dia dos residentes, indo ao encontro dos objectivos da
Reinserção, tendo em conta as restrições do confinamento.

Pelo isolamento necessário à Comunidade (visitas, saídas e passagens para a Reinserção), orientámos todo o nosso trabalho
para o aprofundamento da relação terapêutico-educativa. Por exemplo, organizámos passeios em pequenos grupos e criámos
ateliers de forma a implicar os residentes na motivação da reconstrução da sua vida reconstruindo também a sua casa!
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Acontecimentos extraordinários em 2020

Formação

Para reavivar a nossa Missão de ”oferecer comunidade e reeducar no encontro as
pessoas dependentes com a sua humanidade”, centrámos a nossa Formação Interna no
revisitar os fundamentos da nossa identidade desenvolvendo, ao longo do ano, o tema
“O que é o Homem?”
Simultaneamente, calendarizámos formações específicas que percorrem o nosso
“modo de fazer” terapêutico-educativo

Certificação para
a Qualidade
(EQUASS)

Recebemos a apreciação positiva do nosso primeiro Relatório de Progresso, enviado
um ano depois da Certificação da Associação Vale de Acór, de acordo com o que nos foi
solicitado.

POR Lisboa 2020

Deu-se início, em Setembro, à parceria entre a Associação Vale de Acór e a Câmara
Municipal de Almada, com um projecto para acompanhar pessoas Sem-Abrigo a viver
no território do Concelho.

Encerramento
celebração 25 anos

Como evento culminante da celebração dos 25 anos da AVdA, foi lançado o desafio de
uma Peregrinação à Terra Santa, incluindo colaboradores, residentes, ex-residentes e
outros amigos do VdA.
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Quem nos visita

9 estagiários de
psicologia,
enfermagem e
serviço social

30

voluntários

O ambiente de uma comunidade terapêutica tende a ser “fechado”
(para garantir a segurança e não expor os residentes ao contacto com
pessoas estranhas ao seu percurso de recuperação) mas ao mesmo
tempo disponível para com as solicitações externas de estágios a
realizar no VdA.

De igual modo é relevante o nível de compromisso com o VdA dos
voluntários que colaboram regularmente com a Associação. A presença
ponderada e integrada de voluntários “abre” a comunidade ao exterior
sem por em causa a sua característica de espaço protegido.
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Fundraising – Ações 2020(1/2)
O sector de Fundraising é fundamental para garantir a sustentabilidade
e comunicação da nossa Associação.

As iniciativas de Fundraising da Associação VdA organizam-se em torno dos seguintes âmbitos:

Iniciativas regulares
•

Agradecimento de donativos: agradecemos por escrito e de forma personalizada todos os donativos recebidos (incluindo doadores novos e regulares)

•

Consignação IRS: realizámos a campanha de divulgação para a consignação do IRS através dos diferentes targets de ligação ao VdA - DM (para todos os doadores
particulares da nossa BD), e-mail personalizado (para todas as empresas amigas do VdA), contacto e distribuição de cartões em restaurantes, mailship para envio de
divulgação durante os meses da consignação (Março a Junho), Site, Facebook, pear to pear (através de todos os voluntários)

•

Campanha de e-mail para fidelização: realizámos uma ação de fidelização através de e-mail, destinada a todos os doadores regulares (dando notícias sobre o Vale de
Acór e personalizando cada contacto)

•

Segmentação e integração da base de dados: foi dada continuidade à segmentação da base de dados e da integração da mesma no SIRVA

•

Modelo 25: articulação com a contabilidade do VdA para verificação de todos os donativos entregues ao longo do ano anterior, colocando essa informação na nossa base
de dados SGDon
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• Fundraising – Ações 2020(2/2)
Iniciativas Extraordinárias
•

Organização das candidaturas a projectos de financiamento:
• PactFund da Deloitte: apoio para o equipamento da Cozinha das Oficinas do Sabor
• Apoios específicos ao Covid19: SIC Esperança, EDP e Hovione
• Crescimento Fratellini co-financiada pelo Port 2020, com as componentes FEDER e FSE
• RMAMA: medida de apoio às associações e coletividades da CMA para apoio de parte das obras das oficinas do sabor;
• Adaptar Social + da Segurança Social

•

Partilha de experiências :

• Ação de formação online: a convite da ADAV Leria, foi realizada uma ação de formação online sobre Fundraising
• Entrevista sobre Fundraising ao Programa “Manhã Viva” do canal Canção Nova, para divulgação do trabalho realizado no Vale de Acór
•

Iniciativas pontuais de recolha de fundos solidários:

• Cabaz Solidário: apresentamos os vários modelos de cabazes de Natal a todas as empresas “amigas” do VdA
• Cartão digital de “boas festas”: por não se realizar a festa de Natal / graduações, foi enviado um convite para amigos, benfeitores particulares e empresas, para assistirem por Zoom à festa
das graduações através de filme realizado previamente

• Loja de donativos online: foi criada e divulgada a Loja de Donativos Online
•

Articulação com as entidades benfeitoras:

• Prémio Agridoar: atribuído pela Empresa Consulai que visitou a Comunidade Terapêutica em Janeiro de 2020 para entregar o seu prémio

Contas 2020
Balanço

2020

2019

Variações
2020/2019

2020

Ativo Total

1 439 681 €

1 490 429 €

-3%

100%

Ativo Fixo

1 051 065 €

846 352 €

24%

73%

Ativo Fixo Tangível

1 032 004 €

828 012 €

25%

72%

19 061 €

18 339 €

4%

1%

388 616 €

644 077 €

-40%

27%

73 179 €

81 477 €

-10%

5%

282 €

390 €

-28%

0%

0€

715 €

-100%

0%

Outros Ativos Correntes

184 147 €

200 046 €

-8%

13%

Caixa e Depósitos Bancários

131 008 €

361 450 €

-64%

9%

1 302 103 €

1 252 182 €

4%

90%

56 624 €

49 719 €

14%

24 291 €

24 291 €

0%

2%

Resultados Transitados

685 238 €

405 969 €

69%

48%

Variações do Capital Próprio

565 487 €

542 653 €

4%

39%

Investimento Financeiros
Créditos e activos não Correntes
Activo Corrente
Creditos a Receber
Estado
Deferimentos

Capital Próprio Total
Capital Próprio

Resultado Líquido do Exercício

27 087 €

279 270 €

-90%

2%

137 577 €

238 247 €

-42%

10%

Fornecedores

24 040 €

28 981 €

-17%

2%

Estado

14 200 €

14 090 €

1%

1%

*Outros Passivos Correntes

99 337 €

195 175 €

-49%

7%

1 439 681 €

1 490 429 €

-3%

100%

Passivo Total
Outras Dívidas Pagar

Total Capital Próprio e Passivo

Ativo Fixo Quinta da Bica

87 000 € CONST 100%

6%

Ativo Fixo Gelados e Cozinha

212 000 € CONST 80%

15%

Ativo Financeiro Rémora Cap Sup

100 000 € EST 2019

7%

Total no Ativo da AVDA

399 000 €

28%

Rémora - ANO 2020- Ano de transição e investimento

Pandemia e tudo o que significa
Término da obra da cozinha e trabalho para obtenção da licença

Lançamento do e-commerce da Fratellini em Setembro-Investimento site + Arcas
Contratação de um recurso a 100%-Mafalda

Advisory Board e chegada de mais amigos Vda
Preparação de um plano de actividades e de um orçamento 2021
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Benfeitores

15

