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MENSAGEM
O ano de 2019 foi um ano especial para a APAC Portugal, que, com um olhar de
profundo agradecimento e felicidade, tem estado a assistir à concretização da sua
missão. Promover sociedades mais seguras através da reinserção e inclusão daqueles que
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se encontram privados da liberdade.
Pelo salto que a organização deu, na sua capacidade de resposta, na sua organização
interna e na forma como consegue mobilizar a sociedade civil, o ano de 2019 foi um ano
memorável, que ficará certamente na história da organização.
Tudo isto só foi possível devido aos voluntários, parceiros, empresas, doadores,
financiadores, órgãos sociais, membros do conselho consultivo e colaboradores, que de
forma organizada, resiliente e altruísta têm contribuído para a humanização do sistema
prisional. A todos o nosso muito obrigado.
Contudo, é importante deixar claro que ainda existe muito por fazer. As nossas prisões
ainda não são os lugares de esperança e de verdadeira proteção de que a nossa
sociedade precisa. A melhor segurança é a reinserção social.
Por isso, tudo aquilo que foi alcançado em 2019 apenas serve para nos motivar para
continuarmos este caminho em 2020.
Esperamos poder contar com a ajuda de todos.
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PROBLEMA
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Estima-se que a taxa de reincidência
no mundo seja de 75% a 80%.
Infelizmente este dado não existe em
Portugal.
Existem dificuldades grandes em
termos logísticos em meio prisional
que impedem a normalização das
rotinas (ex. educação,
empregabilidade, interação social e
familiar, etc.) para que se promova
uma efetiva reinserção social em
Portugal.
Para além disso, não é de descurar o
papel que a sociedade tem no
processo de reinserção. Conceitos
como “recluso” e “ex-recluso”
continuam a ser alvos de atitudes
negativas que levantam barreiras,
desafios e restrições em áreas-chave
para a inclusão, como a educação,
saúde, habitação e direito ao voto
(Rade, Desmarais & Mitchell, 2016).
Sabe-se ainda que estas atitudes,
preconceitos e esterótipos têm
impacto, não só no indíviduo mas
também nas suas famílias e nos
próprios bairros onde vivem
(Hirschfield & Piquero, 2010).
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QUEM SOMOS
A finalidade ressocializadora da pena privativa de liberdade será alcançada com maior
eficiência e humanidade se o período de reclusão for vivido de forma normalizada (1) em
unidades de pequena dimensão, (2) inseridas na comunidade e (3) através de um
tratamento diferenciado dos reclusos, assente na valorização humana, na
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responsabilização pessoal e autonomia, na formação e na integração profissional.
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Acreditamos que um dia todas as prisões serão escolas de vida. Lugares dignos e
humanizados que vão garantir que as nossas comunidades são seguras e pacíficos.

A NOSSA MISSÃO
Implementamos e disseminamos novas abordagens que transformam as vidas de todos os
reclusos e pessoas que já estiveram em reclusão, fornecendo-lhes as ferramentas e
estímulos necessários para a sua efetiva reinserção.

2019 EM NÚMEROS

> 98 pessoas reclusas apoiadas
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> 7 programas implementados
em 3 Estabelecimentos Prisionais
> 1 Negócio Social Lançado
> 53 voluntários (24 implementaram
programas no terreno num total de
581 horas de voluntariado)
> 8 membros integraram o
conselho consultivo da organização
> 37 Associados da APAC
> 3 colaboradores
> +59.000 visualizações da marca
APAC e do evento Prison Insights ‘19
> 14 eventos onde a APAC
participou como orador
> 131.000,00 € angariados para
projetos em 2020
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OS NOSSOS PROGRAMAS
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ETIPAC

Nº de
Participantes

Nº de
Voluntários

Nº de Horas de
Voluntariado

Nº de Horas de
Formação

Estabelecimento
Prisional

44*

11 *

137,5 *

37,5 *

Alcoentre

Promove tanto dimensões do desenvolvimento pessoal / individual como o sentido de
comunidade e colaboração com o meio em que cada um está inserido. Conta com
cerca de 40 horas de formação com uma presença forte de convidados.

RHI

Nº de
Participantes

Nº de
Voluntários

Nº de Horas de
Voluntariado

Nº de Horas de
Formação

Estabelecimento
Prisional

47*

10 *

112,5 *

35 *

Alcoentre

Promove competências comportamentais interpessoais, e a influência do ”eu” e das
“minhas emoções” nas relações. Saber lidar com o outro, reconhecer os limites e a
fragilidade que a linguagem tem na criação de conflitos, são algumas das competências
que se procura desenvolver. Conta com cerca de 30 horas de formação com uma
presença particularmente forte de dinâmicas de grupo e de reflexão.
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* Tendo em conta o que se passou no ano 2019 das edições de 2018/2019 e de 2019/2020

OS NOSSOS PROGRAMAS
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LABORA

Nº de
Participantes

Nº de
Voluntários

Nº de Horas de
Voluntariado

Nº de Horas de
Formação

Estabelecimento
Prisional

8

5

102,5

27,5

Alcoentre

Promove competências não técnicas que aumentam a taxa de empregabilidade.
Construção de um CV, posturas e comunicação numa entrevista, contratos de trabalho e
orçamentos são algumas das ferramentas e competências trabalhadas. Conta com
cerca de 40 horas de formação com um foco grande no role play de situações como
entrevistas de emprego, desenvolvimento prático de algumas ferramentas essenciais para
a procura de emprego e reflexão das dificuldades e desafios que terão que ultrapassar
uma vez em liberdade.

Nº de
Participantes

Nº de
Voluntários

Nº de Horas de
Voluntariado

Nº de Horas de
Formação

Estabelecimento
Prisional

~ 30

1

~70

~70

Alcoentre
Lisboa

DMAIS

Promove para além da componente desportiva, conceitos básicos de Matemática (de
uma forma muito prática e sempre que possível aplicada ao desporto: figuras
geométricas, polígonos, ângulos, distâncias, áreas, perímetros, probabilidades, estatística,
análise combinatória, entre outros). Conta com treinos semanais de duas horas onde num
ambiente descontraído, animado e de imenso respeito se treina futebol de rua,
promovendo um espírito de competição saudável, entre todos os participantes.
8

OS NOSSOS PROGRAMAS
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FREE
WORKS

Nº de
Voluntários

Nº de Horas de
Voluntariado

Nº de Horas de
Formação

Estabelecimento
Prisional

5

5

159

89

Caxias

Promove a empregabilidade daqueles que se encontram a cumprir pena de prisão, o
trabalho diferenciado e remunerações justas, a empregabilidade de ex-reclusos junto do
tecido empresarial em Portugal. Conta com cerca de 80 horas de formação (técnica e
não técnica) em meio prisional e 18 meses de acompanhamento profissional (dentro e
fora do EP).

TOTAIS
Nº de horas de
Nº de horas de
voluntariado no terreno
formação
581*

9

Nº de
Participantes

259

Nº de
Voluntários

Nº de Reclusos
Empregados

24

4

* É importante referir que todas estas horas de voluntariado no terreno são alvo de preparação em
reuniões e formações. Para além disso existem uma série de postos de voluntariado de competências
na APAC, pelo que o número de horas de voluntariado anual é possivelmente 3x superior às horas de
voluntariado no terreno.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS BENEFICIÁRIOS
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“A maneira como vocês nos tratam faz-me sentir-me uma pessoa normal (...).
Só tenho de agradecer todos os momentos a todos.
Todos os 15 dias eu espero por vocês!”

“A APAC para mim é uma melhor forma para a reinserção de uma pessoa dentro
da prisão. Muito obrigado a todos pela força e ajuda em encontrar as ferramentas
que eu mais precisava encontrar.”
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DESTAQUES

O negócio social e de impacto SOLO
Ceramic, resulta de uma parceria
entre a APAC Portugal e 3
empreendedoras (a Rita Póvoas, a
Sara Oom e a Rita Baptista).
No início de Novembro, 4 reclusos de
Caxias foram formados e
empregados pela SOLO Ceramic
para produzirem a coleção Origem
da SOLO.
10% dos salários dos reclusos é
doado por estes para um fundo de
responsabilidade social que reverte
para associações que trabalham
com vítimas de crimes, promovendo
assim princípios da Justiça
Restaurativa.
40% dos lucros da SOLO revertem
para a missão da APAC, para que
outros programas possam ser
implementados e para que as
diversas valências da APAC sejam
cada vez mais impactantes nas
vidas dos beneficiários.
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Para saber mais, ou encomendar:
www.soloceramic.com

DESTAQUES
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O movimento Rescaled foi
oficialmente lançado e a APAC
Portugal é um dos
founding partners.
Foi lançado numa conferência na
Faculdade de Bruxelas, onde
estiveram presentes 250 pessoas
de 12 países.
Após a conferência de Abril o
movimento começou a trabalhar
com cada um dos 5 países
representados, (Noruega, Bélgica,
Holanda, França e Portugal), para
que as prisões de pequena
dimensão ganhem destaque no
que toca à sua forma de
humanizar e executar as penas
privativas de liberdade.
Para saber mais sobre o
movimento consultar:
www.rescaled.org
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DESTAQUES

O evento Prison Insights ’19,
organizado em parceria com o
Instituto Miguel Galvão Telles, foi um
dos momentos altos do ano. Com
mais de 170 participantes o auditório
João Morais Leitão encheu para lá
da sua capacidade.
Estiveram presentes oradores de 4
países a discutir a importância que a
empregabilidade e as empresas têm
para a inclusão de pessoas que
estão e/ou estiveram reclusas.
Para quem não teve oportunidade
de estar presente as intervenções
completas de todos os 16 oradores
estão disponíveis no canal de
youtube da APAC Portugal.
O evento contou com o patrocínio
da Delta Cafés e do Hotel Marriott
Lisbon, para além das parcerias com
a Rádio Renascença, o ECO Online
e a Bolt.
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GESTÃO & SUSTENTABILIDADE
A APAC Portugal começou em 2015 com duas premissas simples mas bastante exigentes:
i) Ser 100% transparentes e ii) medir constantemente o impacto. Estas duas decisões e
formas de estar, têm levado a, de forma contínua, identificar áreas e processos da
organização que podem e devem ser melhorados. Por cada euro investido na Missão da
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APAC temos a responsabilidade e o compromisso de ter o maior impacto possível.
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Dessa forma, 2019 foi um ano importante no que toca à melhoria de diversos processos
(ex. financeiros, operações, gestão de candidaturas, etc.), na implementação de
obrigações legais, nomeadamente o RGPD e na implementação de sistemas de
informação que nos permitem ter métricas e dados sempre atualizados.

Procedimentos Melhorados
Gestão de Bases de Dados
Todos os dados recolhidos pela APAC
Portugal, nomeadamente as inscrições de
voluntários, os dados recolhidos junto dos
nossos beneficiários para medição de
impacto e as inscrições para eventos da
APAC são hoje geridos de forma
centralizada e sistematizada.

Gestão das Candidaturas dos Voluntários
Foi criado um processo de candidaturas
online para voluntários garantindo assim
que todos os perfis são analisados.

GESTÃO & SUSTENTABILIDADE
RGPD Compliance

Candidaturas Espontâneas de RH
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Foram implementados todos os
procedimentos internos necessários para
garantirmos que toda a recolha de dados
feita pela organização é compliant com
a lei e o novo RGPD.
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AidHound

SOLO Ceramic
A SOLO Ceramic está a transformar-se
gradualmente numa Startup de
Ecommerce com todos os seus
processos automatizados (Encomenda,
faturação, logística de entrega,
controlo de stocks, etc.)

Financiamentos
Candidaturas a financiamentos

Criado o processo de resposta para todas
as candidaturas recebidas.
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Candidaturas bem sucedidas

4

Nº de Doadores Regulares

1

Foi implementado o sistema AidHound
para a gestão de casos. Hoje todos os
beneficiários da APAC têm um perfil
digitalizado ao qual apenas pessoas
autorizadas pela organização têm
acesso e a partir do qual todo o
processo de reinserção, medição de
impacto e apoio é gerido.

EQUIPA
A equipa de colaboradores da APAC que se dedica a 100% à causa prisional aumentou de uma
pessoa a meio tempo para 3 pessoas full-time no final de 2019. Contudo todo o nosso trabalho
não seria possível ser feito se não fossem os voluntários de competências nas funções de suporte e
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os voluntários no terreno a implementar os programas de reinserção.

Teresa Cardoso

João Gouveia

Lénia Mestrinho

Carlota Lucena

Gonçalo N. Andrade

Presidente

Vice-Presidente

Novos Projetos

Coordenadora de
Voluntários

Apoio Legal

Membro da Direção

Membro da Direção

Duarte Fonseca

Inês Viterbo

Inês Tavares

Vasco Gonçalves

Diretor Executivo

Políticas Públicas

Gestora de Projetos

Gestor de Projetos

Teresa Esteves Fonseca
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Membro da Direção

Comunicação

Mª João Azeredo
Comunicação

Isabel Fonseca

Carolina Maia

Madalena Santos

Sistemas & Dados

Eventos &
Angariação de Fundos

Financiamentos &
Angariação de Fundos
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VOLUNTÁRIOS
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CONSELHO CONSULTIVO
Contamos com um grupo de especialistas de reconhecido mérito da sociedade
portuguesa, que acredita na missão e no impacto da APAC bem como na importância
que o sistema prisional tem para a sociedade em geral.

APAC Portugal | Relatório Anual 2019

Juntos reúnem competências e experiências em áreas tão diversas como a academia
(universidade), comunicação social, política partidária, política governamental, justiça e
advocacia, relações internacionais, saúde, negócios (diversos setores), entre outros.

Maria de Belém
Roseira

Teresa Patrício
Gouveia
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Fernando
Santo

João
Bento

José Souto
Moura

Johnson
Semedo

Cristina Vaz
Tomé

Rui
Patrício

PARCEIROS
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Acreditamos na colaboração organizada com múltiplos parceiros. Juntos somos mais do
que a somas das partes e conseguimos ter mais impacto na vida de cada um dos
beneficiários.

PRÉMIOS

Distinguidos pela
Fundação Montepio em
2017.
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Distinguidos pela Banco
BPI e a Fundação La
Caixa em 2018.

Distinguidos pela
Universidade Europeia e
a Youth Action Net.

Distinguidos pela
Fundação Montepio em
2019.

Distinguidos pela Fundação Vinci
no programa para a Cidadania
em 2019

COMUNICAÇÃO
Métricas website APAC Portugal
Nº de Sessões

7 800

130%

Visitantes únicos

5 300

115%

3m 21s

59%

Tempo médio de visita
APAC Portugal | Relatório Anual 2019

*

Resultados de Pesquisa Google

42.867 2618%

Picos de Visitas
30 Outubro de 2019 | Prison Insights

Por onde chegam os nossos visitantes
Organic Search
Direct
Social
Referral
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* Dados referentes ao período de Jan. 2019 a Dez. 2019

COMUNICAÇÃO
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Seguidores Facebook

Assinantes Newsletter

1 de Janeiro

2206

31 de Dezembro

2763

25%

Seguidores Instagram
1 de Janeiro
31 de Dezembro

31 de Dezembro

---

31 de Dezembro

21

31 de Dezembro

647

Presenças nos media

127%

14

0%

13

63%
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Publicações no Blog da APAC
Nº de artigos publicados

52
200

284%

Seguidores Youtube
1 de Janeiro

284

Comunicação Social

Seguidores Linkedin
1 de Janeiro

1 de Janeiro

Nº de vídeos Youtube
4
14

250%

1 de Janeiro

14

31 de Dezembro

24

71%
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EVENTOS
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Os eventos são oportunidades
grandes de dar a conhecer a
realidade do sistema prisional
português. Colocar as prisões e os
seus desafios nas agendas do
público em geral é uma das
prioridades da APAC Portugal na
ativação da comunidade e para
sensibilizar a mesma para a
importância desta causa.
Assim, durante o ano de 2019, a
APAC esteve presente em 20
eventos, dos quais foi orador
convidado em 14.
O ponto alto do ano, no que toca
a eventos, foi o Prison Insights ‘19,
um evento da autoria da APAC
que pretende ser uma referência
a nível nacional e internacional de
boas práticas e de inovação no
sistema prisional.

CONTAS - BALANÇO
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Balanço
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Ativos tangíveis
Investimentos financeiros

3 427,50 €
134,84 €
Total Ativo não corrente

Estado e outros entes públicos
Caixa e depósitos bancários

3 562,34 €
486,27 €
116 860,51 €

Total Ativo corrente

117 346,78 €

Total Ativo

120 909,12 €

Fundos
Resultados transitados
Resultado líquido do periodo

Total Passivo

-€
11 067,46 €
- 1683,65 €
9 383,81 €
5,41 €
1 905,89 €
60,58 €
99 500,0 €
10 053,43 €
111 525,31 €

Total Capital Próprio e Passivo

120 909,12 €

Total Capital Próprio
Fornecedores
Estado
Financiamentos
Diferimentos
Outros passivos correntes

CONTAS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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Demostração de Resultados
Vendas e serviços prestados

4 475,82 €

Subsídios à exploração

36 844,15 €

Custos das mercadorias vendidas e mat. consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos

- 11 610,65 €

Gastos com Pessoal

- 29 331,34 €

Outros gastos

- 1 092,86 €

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

- 1 112,24 €
- 571,25 €
- 1 683,49 €
- 0,16 €

Resultado antes de impostos
Impostos sobre rendimento

- 1 683,65 €
-€

Resultado líquido
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- 387,36 €

- 1 683,65 €
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NINGUÉM É IRRECUPERÁVEL
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Desde 2015 a APAC Portugal já apoiou
161 beneficiários através de 15 projetos.

www.apac-portugal.pt

