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Definição da Missão da Associação

Definir internamente a organização (pastas)

Definição dos “job titles”

Início do Processo para se tornar uma IPSS

Alteração do contabilista e de banco

Consoante a Associação vai crescendo tem sido sentido pela gestão de topo uma maior 

necessidade de serem definidos alguns parâmetros de atuação que levem a ganhos de eficiência 

na gestão das operações no terreno.

A. Associação

Objetivos e plano de atividades 2017



MISSÃO

Ser um instrumento de humanização do sistema prisional.

A nossa missão é implementar e disseminar novas 

abordagens que transformem as vidas de todos os 

reclusos, fornecendo-lhes as ferramentas e estímulos 

necessários para a sua efetiva reinserção, promovendo 

uma sociedade mais coesa e segura, bem como uma 

maior eficiência para todo o sistema.



Parceria com um grande escritório de advogados;

Parceria com uma grande agência de comunicação;

Parceria com a Academia de Código;

Parceria com o Prison Voice Mail;

Parceria com a CDI Portugal;

Parceria com a DGRSP (assinatura de protocolo caso eles assim o 

entendam) e com o Ministério da Justiça;

Apresentar a APAC no Fórum de Execução de Penas

É essencial criar parcerias fortes e de longo prazo. Termos a capacidade de gerir a interdependência 

fará com que sejamos muito mais eficazes em toda a cadeia de valor e na prossecução dos nossos 

objetivos, alcançando assim a missão da organização. Também permitirá ganhos de credibilidade e 

de capacidade instalada.
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B. Parcerias



PARCEIROS



Definir uma estratégia de quotas de associados coletivos (3 níveis)

Campanha de angariação de fundos junto de 10 missas;

Candidatura a 3 concursos para projetos da APAC (BPI Solidário, FACES Montepio, 

outro);

Conseguir financiamento para implementar o Prison Voice Mail (4200€ da Fundação 

Montepio);

Com o crescimento da Organização tem-se tornado cada vez mais claro que é necessário termos 

algum dinheiro em caixa. As nossas contas (sempre públicas) não espelham o quão profissionais 

somos. Assim para além de candidaturas a concursos e financiamentos que vão aparecendo foi 

delineada uma estratégia de angariação de fundos junto das paróquias e uma estratégia de quotas 

de associados coletivos que nos permita ter maior capacidade financeira.

C. Financiamentos

Objetivos e plano de atividades 2017



Definir um plano de ação para cada uma das pastas que existem na Organização;

Definir um plano de ação para cada um dos pilares que compõe a metodologia 

APAC-P

Construir uma equipa que operacionaliza esta estratégia

Operacionalizar a estratégia (Reunião de PdS quinzenal)

Construir um conselho consultivo

No primeiro semestre de 2017 desenvolvemos toda uma nova estratégia, alicerçada na anterior 

estratégia para no curto-prazo (2 anos) conseguirmos ter capacidade (massa humana + 

financiamento) de implementar um teste piloto de uma APAC em Portugal.

D. Estratégia
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Testar o pilar “Saúde e Assistência Jurídica”;

Implementar com sucesso o programa etiPAC

Desenvolver um novo programa de “Valorização Humana” – Relações Humanas

Desenvolver um programa de famílias (etiPAC – famílias) e um outro de apoio mais 

holístico aos familiares da cidade de Lisboa

Desenvolver um programa de empregabilidade (à lá “História do Futuro”) (p.ex. A.C.)

Desenhar um negócio social e implementá-lo (p.ex. PVM e/ou CDI)

No Terreno é necessário desenvolver mais conteúdos e programas, sempre alinhados com os pilares 

da APAC-P. Para além dos novos programas é preciso angariar novos voluntários e formá-los para 

que representem bem os valores da APAC e a forma de humanizar e reinserir. Temos que testar novos 

conteúdos e com a prática tornarmo-nos cada vez melhores na arte da reinserção.

E. Terreno
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NOVOS PROGRAMAS

ETIPAC Relações Humanas

Programa a Tua Vida Recode CDIPrison Voice Mail

ETIPAC Famílias



NOVOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS

Alcoentre Castelo Branco Faro



Neste momento a organização está focada em 2 grandes eixos de ação, sendo a comunicação 

com a sociedade civil em geral um deles. Sem uma massa crítica grande que reconheça as prisões e 

as elevadas taxas de reincidência como um problema social será difícil garantir que as autoridades 

reconheçam a necessidade de uma APAC e de se inovar nesta área.

F. Comunicação

Desenhar um plano de comunicação estratégica

Criar uma página de facebook e conseguir 1500 likes (implementar os 4 eixos de conteúdos 

com 14 posts mensais)

Enviar 1 newsletter de 3 em 3 meses;

Conseguir 10 artigos a falar da APAC (2 Done – Brotéria e Mensageiro);

Escrever 1 livro (metodologia APAC + Experência BR e It + Outros)

Criar um canal de youtube da APAC
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Ir a 2 programas de televisão falar da APAC

Aumentar a Base de Dados para 250 pessoas que recebem a newsletter

Criar uma linha de merchandising (cartões, T-shirts, pólos, etc.)

Criar os ícons de cada 1 dos pilares

Criar o novo logo

Definir a nova palete de cores

Criar a 1ª versão do Website;

Traduzir o website para inglês e aumentar os conteúdos no mesmo (estatísticas, projetos, 

equipa, etc.)

Lançar a marca PrisonCast com 6 podcasts até ao final do ano

F. Comunicação
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LOGO & CENAS

ÍCONS PILARES APAC

Todo o Homem é maior que 
o seu erro!

MÉTRICAS
• 859 likes facebook

• Cada Post chega em média a 660

pessoas

• Vídeos produzidos pela APAC 

visualizados em média 607 vezes

• 75% taxa de abertura da newsletter

• O site teve até à data 843 Page Views

de 275 visitas de pessoas diferentes.



Manual etiPAC

Caderno de Graduação etiPAC

Execução de penas aplicadas a estrangeiros (powered by MLGTLS & Associados)

Resumo Código Penal (finalidade das penas, tipos de tribunais, processos, etc.)

Resumo Código de Execução de Penas

Visita Itália para recolher mais boas práticas de gestão

Criar o 1º curso de formação de voluntários APAC

Avaliação de Impacto do programa etiPAC & Relatório

Benchmark práticas inovadoras e promissoras

O que nos propomos fazer em Portugal é inovador. Para tal temos que dominar, seja o Código Penal 

e o Código de Execução de Penas. Temos que ser capazes de ajudar aqueles que recorrem a nós e 

temos que tentar que este conhecimento se torne o mais acessível possível (open source).

G. Conhecimento
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CONHECIMENTO



Os eventos são uma óptima forma de aumentarmos de forma exponencial a exposição pública da 

APAC e para fazer novos contactos que podem contribuir para o sucesso da ação da APAC. São 

também, quando se organiza ou se é orador, uma das formas mais eficazes de ganhar credibilidade.

Apresentar a APAC em 5 eventos (3 – Colégio Pedro Arrupe, Conversas e Ignite)

Ir a 5 eventos relacionados com a temática (1 – Provedoria de Justiça: “Prisões 

do Séc. XXI”)

Criar 1 evento APAC para apresentar o livro

H. Eventos
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Orçamento 

2017.



Orçamento 2017.

Entradas 19 750,00 € Saídas 14 835,15 € 

Quotas 900,00 € FSE 750,00 € 

(site, bancos, comunicação, quota FBAC, ...)

Donativos 12 400,00 € Projectos 10 860,00 € 

(Peditórios, donativos empresas) EtiPAC 3 000,00 € 
Relações humanas 1 000,00 € 

Projectos 5 950,00 € Trabalho 400,00 € 
Montepio - FACES 4 200,00 € AC 400,00 € 
Projectos (PVM + AC) 1 750,00 € PVM 6 060,00 € 

Livro 500,00 € Pagamento dívidas a sócios 2 475,15 € 

Conferência apresentação livro 750,00 € 

Saldo 4 914,85 € 


