Relatório de Atividades e Contas 2018

QUAL A NOSSA MISSÃO...

Implementar e disseminar novas abordagens que
transformem as vidas de todos os reclusos, fornecendolhes 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.
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01. Sumário
O ano de 2018 foi marcado por um crescimento grande na área de
comunicação e da ativação da comunidade.
O momento alto do ano foi o evento Prison Insights ‘18 que teve a sua primeira
edição e contou com 120 participantes excedendo as expectativas iniciais.
O ano fica ainda marcado por mais dois acontecimentos importantes:
- A profissionalização da organização que conta agora com uma pessoa a
meio tempo dedicada à missão da APAC P;
- Sistematização de todos os programas e conteúdos desenvolvidos pela
organização para que com o crescimento a qualidade não se perca.
O ano terminou ainda com a publicação de um novo site e do relatório de
medição de impacto, promovendo uma total transparência dos resultados
atingidos.
Foi um ano complexo do ponto de vista de envolvimento dos voluntários e do
apoio aos beneficiários em meio prisional devido à quantidade de greves do
corpo da guarda prisional.
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02.1 - Programas de Reinserção

Metodologia APAC

EtiPAC

RHI

Labora

» O Programa de
reinserção APAC
adaptado ao contexto
português (PRAPAC)
não sofreu alterações
durante o ano de 2018
estando previstos
desenvolvimentos no
ano de 2019 envolvendo
vários stakeholders da
organização.

» Foram implementadas
3 programas EtiPACs (2
em Alcoentre e 1 em
Faro)

» Foi concluída a 1ª
Edição do Programa RHI
e deu-se início a uma
nova edição em
Alcoentre.

» O programa Labora foi
desenhado,
apresentado à DGRSP e
aprovado para ter o seu
início em Janeiro de
2019

» Publicado o relatório
de medição de impacto
das edições
implementadas no EP
de Alcoentre.

» Publicado o relatório
de medição de impacto
do Programa RHI.

Nota: O programa
desenvolvido em Faro não foi
completado por falta de
envolvimento dos voluntários e
por falta de participantes
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02.1 - Programas de Reinserção

Free Works

DMAIS

» O programa Free
Works é um programa
de reinserção social de
alta intensidade e um
negócio social
desenhado pela APAC
Portugal e que será
implementado (já
aprovado pela DGRSP)
durante o ano de 2019 e
2020.

» O DMAIS IN continuou
a ser desenvolvido em
Alcoentre em 2018 e
começou a ser
implementado em 2 alas
do EP de Lisboa.

» O programa Free
Works foi um dos
premiados pelo BPI
Solidário 2018.

» O DMAIS IN conta com
o apoio da CM de
Lisboa (apoio aprovado
para 2019) e o DMAIS
OUT conta com o apoio
da JF do Beato.

Life Out +
» Foi dado início ao
programa de apoio
individualizado no
exterior, após a
sentença de liberdade.
» Os apoios que foram
mais solicitados foram o
apoio legal,
nomeadamente para
pedidos de autorização
de residência junto do
SEF e o apoio na
procura ativa de
emprego.

Outros Programas
» Os dois programas
(família / comunicação
e empregabilidade) que
foram apresentados à
DGRSP em 2017
continuam à espera de
um parecer da mesma.
» Um último programa
desenvolvido em
parceria com um grupo
de farmácias encontrase à espera de
aprovação para ser
implementado no EP de
Lisboa.
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02.1 - Programas de Reinserção

104

153

593

121%

240%

185%

Participantes
programas APAC P

Horas de formação em
contexto prisional

Horas de voluntariado
em contexto prisional.
Equivalente a 74 dias
completos de trabalho.

Nota: Devido ao aumento de programas, participante, voluntários e Estabelecimentos Prisionais envolvidos, começamos
a sentir alguma dificuldade em manter os dados atualizados. Pelo que alguns dos dados aqui presentes foram a
alcançados por estimativas conservadoras.
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02.2 - Formação

Voluntários
» O número de
voluntários no terreno (a
visitar estabelecimentos
prisionais) manteve-se
mais ao menos
constante desde
Outubro de 2017.
» O número de
voluntários no
backoffice sofreu uma
aumento de 3 pessoas
agora focadas na
angariação de fundos,
comunicação e gestão
das bases de dados.

Metodologia APAC
» Tivemos uma formação
com o Juiz Dr. Luiz Carlos
Rezende Santos,
Coordenador Executivo
do Programa Novos
Rumos do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais,
focada na Metodologia
APAC e na sua
implementação prática.
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02.2 - Formação

5

14

Novos Voluntários
formados

Horas de formação de
voluntários

>> metodologia APAC;
>> voluntariado prisional;
>> Código de execução
de penas e de processo
penal.

>> 3 sessões de formação
novos voluntários;
>> 4 formações para todos
os voluntários ao longo do
ano.
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02.3 - Parcerias

1

7

Nova rede Internacional
da qual somos
founding partners.

Novos Parceiros

www.rescaled.net
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02.4 - Comunicação
Relatório de Impacto
17/18 publicado no
website

Lançamento de 12
novas páginas no
site

15 Artigos, referências no
Media, Entrevistas e
Reportagens
Lançamento da
página de LinkedIn
da APAC Portugal
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02.4 - Comunicação

2206

284

Likes no Facebook

Assinantes da Newsletter

50%

70%

2464

52

Visitantes únicos no Site

Followers LinkedIn

196%

--- %
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02.5 - Eventos

7

Eventos presentes
como oradores
ou para receber
menções

Prison Insights Organizado pela
APAC P & IMGT

Painel o mercado de trabalho
@ GAF - Viana do Castelo

Seminário para estudantes de
Assistência Social @ ESEV

Entrega de Prémios BPI
Solidário 2018 @ CCB

» Conferência Juiz Dr. Luiz Carlos
Santos @ CUPAV.
» Oradores entrega de prémios
dos Jovens Empreendedores
Sociais @ Univ. Europeia.
» No days without U’s comemoração dos 70 anos dos
DUDH.
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02.5 - Eventos - Prison Insights’18 Highlights

120

11

5

3

Participantes

Oradores

Países

Ref. nos Media

Um evento internacional disruptivo sobre ideias inovadoras no sistema prisional!
ECO, 19/9/2018
“A 1.ª edição do evento Prison Insights é já no próximo dia 20 de
Setembro. O evento internacional, organizado em parceria entre a
Associação APAC Portugal e o Instituto Miguel Galvão Teles,
pretende ser um momento de networking para a partilha de
conhecimento e inovação social no que toca à reinserção de
pessoas que estiveram presas.”

Reportagem Vídeo:
https://goo.gl/XX9ALJ
Reportagem Fotográfica:
https://goo.gl/QcSfrn
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03. Contas 2018
Demostração de Resultados

Balanço
-€
-€
-€

Ativos tangíveis
Ativos intangíveis
Outros ativos não correntes
Total Ativo não corrente

-€
-€
-€
11 651,91 €

Clientes
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários
Total Ativo corrente

11 651,91 €

Total Ativo

11 651,91 €

Fundos
Resultados transitados
Resultado líquido do periodo
Total Capital Próprio
Total Passivo não corrente
Estado e outros entes públicos
Outros passivos correntes
Total Passivo corrente
Total Capital Próprio e Passivo

20,89
9 544,51
1 522,95
11 088,35
420,88
142,68
563,56

€
€
€
€
€
€
€
€

11 651,91 €

Vendas e serviços prestados

970,00 €

Subsídios à exploração

9 130,72 €

FSE

- 6 314,39 €

Gastos com Pessoal

- 2 216,58 €

Outros gastos e perdas

- 46,80 €

Resultados antes depreciações, gastos de
fianciamento e impostos
Gastos de depreciação e amortização
Resultado operacional
Juros e rendimentos similares suportados
Resultado antes de impostos
Impostos sobre rendimento

1 522,95 €
-€
1 522,95 €
-€
1 522,95 €
-€

Resultado líquido

1 522,95 €
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2018: Algumas memórias
Fernando Santos @ Alcoentre
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2018: Algumas memórias
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OBRIGADO a todos os que acreditam que
TODO O HOMEM É MAIOR QUE O SEU ERRO

www.apac-portugal.pt

