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01. Sumário
Ao longo de 2020, a APAC Portugal pretende aumentar o número de beneficiários que apoia, ao
mesmo tempo que se propõe a assegurar uma maior eficácia na transição entre o apoio prestado
enquanto estes se encontram dentro do sistema prisional e, mais tarde, ao alcançar a liberdade. Tal
como até aqui, pretende-se que o apoio prestado tenha uma visão holística do beneficiário, sendo
desenvolvidas soluções de apoio em áreas como a empregabilidade, o apoio jurídico e o
desenvolvimento socio-emocional. Todo este processo será suportado por um sistema informático de
gestão de casos, implementado no segundo semestre de 2019, e por uma constante formação da
equipa de voluntários no terreno.
Por outro lado, o ano ficará marcado pela capacidade reforçada que a Associação terá para se
debruçar sobre as políticas públicas relacionadas com o sistema prisional. Este trabalho será
desenvolvido em articulação com organizações de outros cinco países europeus, no âmbito do
movimento Rescaled, do qual a APAC Portugal é membro fundador. Espera-se igualmente poder
envolver outros intervenientes portugueses ao longo deste processo, tais como entidades com funções
executivas, regulatórias e académicas.
Para atingir os seus objetivos, a APAC Portugal terá ao seu dispor uma equipa profissional mais
alargada, ao mesmo tempo que manterá um rede de voluntários comprometida e especializada,
através da qual a organização não só alarga a sua capacidade de intervenção, como mobiliza a
sociedade civil para a sua missão. Será igualmente fundamental para o trabalho e estratégia da
associação, o recurso ao Conselho Consultivo da associação, órgão que iniciou funções em setembro
de 2019.
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02. Organização Interna
A) Gestão & Sistemas de Informação

Modelo de Governança, Gestão Financeira, Recursos
Humanos, Legal, Gestão de Parceiros, Bases de Dados, etc;

B) Sustentabilidade da Organização

Financiamentos, Angariação de Fundos e Modelos de
Negócio Social;

C) Comunicação & Eventos

Blog, Site, Redes Sociais, Relações Públicas, Eventos, etc;

1. Impacto Social
Impacto nos beneficiários do sistema prisional e
impacto na melhoria e humanização do sistema;

2. Impacto no Sistema
Áreas Transversais e de
apoio à operação.
Áreas de Operação
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03. Atividades 2020
A) Gestão & Sistemas de Informação

Modelo de Governança, Gestão Financeira, Recursos
Humanos, Legal, Gestão de Parceiros, Bases de Dados, etc.;

Otimizar e automatizar a Gestão Financeira (níveis de tesouraria; relatórios trimestrais
[Conselho Fiscal, Financiadores, parceiros de negócio, etc.])
Criar um plano de formação contínuo para todos os voluntários e robustecer a formação de
todos os novos voluntários, bem como investir na formação dos RH na metodologia APAC;
Crescer o n.º de Associados e de Voluntários (terreno e backoffice) da Organização;
Garantir a boa utilização do sistema AidHound na gestão de beneficiários e preparar a
migração da base de dados de contactos para um sistema de gestão de contactos (CRM);
Criar mais automatismos (emails automáticos, dashboards em tempo real, donativos, medição
de impacto, etc.) para a gestão de determinados processos burocráticos da organização.

60% - Voluntários

40% - RH
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03. Atividades 2020
B) Sustentabilidade da Organização

Financiamentos, Angariação de Fundos e Modelos de
Negócio Social;

Implementar o programa Free Works e o negócio social Solo Ceramics;
Desenvolver candidaturas a financiamentos públicos e privados para os anos de 2021 e
2022, focadas nos programas de empregabilidade da organização e em negócios sociais
com potencial;
Implementar a estratégia de angariação de fundos para doadores regulares e pontuais.

60% - Voluntários

40% - RH
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03. Atividades 2020
C) Comunicação & Eventos

Blog, Website, Redes Sociais, Relações Públicas, Eventos, etc.;

Produzir conteúdos próprios mais regulares e consistentes para todos os canais, alinhando a
comunicação com os objetivos definidos pela organização;
Aumentar o alcance em todos os canais de comunicação utilizados (Facebook, Instagram,
Linkedin, Newsletter, Youtube).
Continuar a aumentar as visitas ao website, bem como aumentar o reconhecimento da
APAC enquanto organização credível a trabalhar no sistema prisional, com a presença
regular em meios de comunicação social de grande alcance;
Implementar e dinamizar grupos de trabalho (e/ou eventos) relacionados com a estratégia
do movimento Rescale e da metodologia APAC.

70% - Voluntários

30% - RH
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03. Atividades 2020
1) Impacto Social

Impacto nos beneficiários do sistema prisional

Melhorar o apoio aos beneficiários no processo de saída, conseguindo que cada EP alerte a APAC
relativamente a saídas em liberdade, para que cada saída possa ser gerida da melhor forma;
Implementar os primeiros programas de Empregabilidade (Free Works, Solo Ceramics e
Programa a Tua Vida), fomentando mais um pilar essencial à verdadeira reinserção;
Crescer a rede de empresas parceiras empregadoras;
Sistematizar o programa de mentoria de apoio, aquando da saída de reclusos em
liberdade;
Continuar a implementação dos programas de valorização humana;
Garantir que todos os programas APAC têm um modelo de medição de impacto definido e
implementado.

50% - Voluntários

50% - RH
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03. Atividades 2020
2) Impacto no Sistema

Impacto na melhoria e humanização do sistema prisional

Definir e implementar estratégias de políticas públicas e de propostas de melhorias do
sistema prisional, desenhadas em articulação com o Conselho Consultivo, com a Direção da
organização e com os parceiros nacionais e internacionais (nomeadamente os parceiros do
movimento Rescale).

10% - Voluntários

90% - RH
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www.apac-portugal.pt

