Relatório de Atividades 2021

Quem somos
•

Uma ASSOCIAÇÃO de fiéis e IPSS nascida no âmbito do voluntariado católico

•

28 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

•

45 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
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A nossa equipa
Direcção Executiva

Comunidade Terapêutico-educativa

Pe. Pedro Quintella
Manuel Mendes Barata
Rui Val Ferreira
Rita Líbano Monteiro
Filipa Líbano Monteiro

Filipa Líbano Monteiro
Fernanda Girão
Sara Ideias
Maria Durão
Margarida Spencer
Adélia Nogueira Ramos
José Blanco
Filipa Castro
Pedro Tomé
Ruben Guerreiro
Mónica Valadão
Manuel Vilhena
Catarina Cid
Pedro Henriques
Alírio Junior
Carlos Antunes
João Portugal
Gilberto Machado
Pedro Costa

Equipa de intervenção
directa/Casa de Entrada
Ana Rita Mendes
Daniel Jerónimo
Luís Abrantes
Alice Morais
Ruben Torrejais
Fernando Calretas

Reinserção

Apoio informático

Sector Médico

Equipa Administrativa

Isabel Castro
Sofia Sá Lima
Jorge Almeida
João Melo

Adriana Meneses

Sara Ideias
Prof. Orlindo Gouveia Pereira
Dr. António Lopes Ferreira
Dra. Joana Andrade
Dra. Maria de Jesus Cruz
Enf. Mónica Chambel
Enf. Pedro Quintino

Rita Líbano Monteiro
Carla Aguiar
Isabel Avillez
Ana Paula Paulino
Luísa Vargas Teixeira
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Para quem existimos (1/3)
Entradas 2021

Por idade

Por nacionalidade

% de entradas 2021

% de entradas 2021

> 65 anos
20-30 anos
3%
8%
50-65 anos

35%

17%

103

38%
40-50 anos

% de entradas 2021

Feminino

7%

17%

30-40 anos

Entradas

Por sexo

103

Entradas

93%

103

Entradas
83%
Masculino
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Para quem existimos (2/3)
Entradas 2021

Por histórico de consumos
% de entradas 2021
Opióides
17%

Psicofármacos
8%
Outros
4%

103

Cocaína 20%

Por tipo de programa
% de entradas 2021
Geral
(CT)

Duplo Diagnóstico
(CTeA)

20%

23%

103

29% Alcóol

Entradas

Entradas
21% Alcóol (CTeB)
36%

22%
Haxixe

Tradicional
(CT)
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Para quem existimos (3/3)
Residentes por tipo de estrutura

Residentes 2021 vs 2020

% Residentes atual

93

Casa de Entrada
Reinserção

3%

22%
115

-90

118
Quinta 3%
da Bica

118
Residentes
72%

Residentes
2020

Entradas
2021

Saídas
2021

Comunidade
Terapêutica

Residentes
2021
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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

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)
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O ano 2021
Equipa de
intervenção
direta

Começou-se, este segundo ano de pandemia, com o desafio de ir ao encontro das pessoas que precisam duma Comunidade para mudar de
vida. Respondeu-se com constância aos pedidos de diversos serviços: Hospitais, Equipas de Tratamento e Instituições locais. Já perto do
final do ano, verificou-se um aumento do número de 1as entrevistas.

Casa de
entrada

Aumentou-se a capacidade de acolhimento desta estrutura, de acordo com as restrições de Quarentenas ainda impostas. Passou-se a
receber 6 pessoas por períodos de 10 dias.

Comunidade
Terapêuticoeducativa

Neste segundo ano excepcional, as circunstâncias continuaram a exigir criatividade para continuar a “dar casa” às pessoas que nos são
confiadas. Reorganizaram-se os horários de todos os terapeutas, em turnos de jornada contínua, permitindo a presença, em equipa, das 8h
às 19h30. Retomaram-se as saídas dos residentes de acordo com as suas necessidades, tais como acções de formação profissional, trabalho
da relação familiar ou visitas culturais acompanhadas por voluntários.
Devido a um surto interno de Covid-19, houve necessidade de ”fechar” a Casa no período de Natal. Nesta circunstância, e nessa quadra tão
interpelativa para todos, foi fundamental a presença de uma equipa de 5 terapeutas que se disponibilizou a permanecer confinada 24h
sobre 24h dentro desta Estrutura, de modo a valorizar uma autêntica vida de comunidade com todos os residentes .

Quinta da
Bica

A Quinta da Bica, lugar mais recolhido e com possibilidade de se fazer trabalho agrícola, continuou a dar resposta às pessoas que dela
necessitam. Iniciou-se um trabalho de implementação de cursos de Formação Profissional nesta estrutura.

Reinserção

Com uma equipa de 4 terapeutas tem-se desenvolvido um trabalho de acompanhamento de um grupo de 25 pessoas, em ordem a uma vida
de maior liberdade e responsabilidade. Grande parte destas pessoas encontrou trabalho ao longo do ano e assim foi-lhes permitido “dar
passos” para conseguir casa própria.
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Acontecimentos extraordinários em 2021

Formação

Casa de Sta. Ana
(Castro Vicente)

Certificação para
a Qualidade
(EQUASS)

Coro

Com o intuito de aprofundar o sentido de Missão do Vale de Acór, que procura dar
Comunidade a quem o procura e de sustentar a unidade de propósito dos seus
colaboradores, foi este ano aprofundado o tema “A relação”. Ao nível da formação mais
especificamente terapêutica, deu-se inicio à leitura conjunta e crítica do livro ”Terapias
Activas e Expressivas na Comunidade Terapêutica”.

O Vale de Acór passou a dispor, através da celebração de um contrato de comodato, da
Quinta de Santana, em Castro Vicente, Mogadouro. Trata-se de um lugar que permite
recolhimento e relação com a beleza. Aqui se realizaram grupos terapêuticos intensivos,
férias com os residentes, férias dos colaboradores e a sua recoleção de começo de ano.

Foi recebida a apreciação positiva do segundo Relatório de Progresso. Enviado dois anos
depois da Certificação da Associação, de acordo com o que nos foi solicitado, é um facto
muito relevante na sua autoconsciência e comunicação institucional.

Como proposta para o tempo livre organizou-se, também este ano, o Coro com os
residentes da Comunidade
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Quem nos visita

12 estagiários de

Pela sua própria natureza institucional, o ambiente de uma comunidade
terapêutica tende a ser “fechado”, de modo a garantir a segurança dos
seus residentes e não os expor ao contacto com pessoas estranhas ao
seu percurso de recuperação. Todavia, e ao mesmo tempo, é um espaço
disponível às solicitações externas de quem se candidata a realizar aí o
seu estágio.

32

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.

psicologia,
enfermagem e
serviço social

voluntários
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Fundraising - 2021
Principais sectores de
Fundraising
• Particulares
• Empresas
• Candidaturas
• Cabaz Solidário

Receitas por
sector (€k)

€269k
6
20

Loja de donativos online
Cabaz solidário

31

Candidaturas

34

Empresas

41

Consignação IRS

52

Géneros/Espécie

83

Particulares

• Loja de donativos Online
• Géneros/Espécie
• Consignação IRS
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Resumo das Contas 2021
Associação Vale de Acor

NIF : 503079677

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS

Notas

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Créditos e outros ativos não correntes

Datas
31-12-2021

4
9.13
Subtotal
9.1
9.3
9.2
9.4
Subtotal

Total do Ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos ( Capital)
Resultados transitados
Out. Variações no Cap Proprio (Subsídios ao investimento)

9.5
9.5
9.5

Resultado Líquido do período
Total do fundo do capital

9.5

988 398,80
20 185,24
1 008 584,04
65 702,08
1 158,49
213 383,08
487 074,98
767 318,63
1 775 902,67

24 291,05
712 325,09
552 503,53
1 289 119,67
214 048,65
1 503 168,32

Passivo
Passivo não corrente
Outras dívidas a pagar
Subtotal
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros Entes Públicos
Diferimentos
Outros passivos correntes

9.6
9.7
9.8

Subtotal
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

1 032 004,38
19 060,95
1 051 065,33
73 179,27
281,89
184 146,49
131 007,87
388 615,52
1 439 680,85

24 291,05
685 238,24
565 487,33
1 275 016,62
27 086,85
1 302 103,47

NIF : 503079677

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

51 353,96
14 974,53
6 607,78
199 798,08
272 734,35
272 734,35

24 040,30
14 199,63
99 337,45
137 577,38
137 577,38

1 775 902,67

1 439 680,85

Unidade Monetária:

RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Euros

PERÍODOS
2021

2020

Vendas e serviços prestados

5

144 006,53

133 745,30

Subsídios, doações e legados à exploração

6

1 351 870,24

1 096 996,24

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos

9.10

Perdas por imparidade

(165 855,69)

(200 657,35)

(381 980,94)

(369 061,28)

-

(3 545,00)

Gastos com o pessoal

7

(705 965,98)

(616 257,20)

Outros rendimentos

9.11

60 015,53

67 384,91

Outros gastos

9.12

(21 552,29)

(24 895,03)

280 537,40

83 710,59

(66 488,75)

(56 623,74)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

214 048,65

27 086,85

Resultados antes de impostos

214 048,65

27 086,85

Resultado líquido do período

214 048,65

27 086,85

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

-

Lisboa, 28 de Março de 2022
O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO
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Lisboa, 28 de Março de 2022
O CONTABILISTA CERTIFICADO
_________________________________________________

Associação Vale de Acor
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Ativo corrente
Clientes ( Créditos a Receber )
Estado e outros Entes Públicos
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

Total do passivo

31-12-2020

A DIREÇÃO
_________________________________

Rémora
Principais atividades de crescimento e expansão em 2021

• Passagem da operação para a nova cozinha e fábrica de gelados em Costas de Cão
• Entrada via estágio de mais um colaborador vindo do Vale de Acór.
• Parceria com escola de Turismo para lançamento de novos sabores Fratellini
• Entregas directas a casa em Lisboa, Almada e Cascais
• Lançamento de novas caixas e formatos mono-sabor
• Desenvolvimento canal restauração com presença em vários restaurantes premium
• Nova carrinha refrigerada para transporte gelados e pão
• Desenvolvimento do negócio do pão com adequação de fornos, aquisição de equipamento e
abertura de novos clientes
• Consolidação politicas comerciais, de RH, operações e higiene e segurança alimentar
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Benfeitores

Maria da Luz
Vasconcelos e
Sousa (particular)
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