PLANO DE ATIVIDADES| 2022

CONTEÚDOS

APAC Portugal | Plano de Atividades 2022

PARTE I – QUEM SOMOS
01. PROBLEMA

4

02. A APAC

7

PARTE II – PLANO DE ATIVIDADES 2022
01. ORGANIZAÇÃO INTERNA

17

02. CENTRAL

18

03. APOIO SOCIAL

19

04. ADVOCACY

20

05. RESHAPE CERAMICS

21

PARTE III – ORÇAMENTO 2022

2

01. ORÇAMENTO GERAL

23

02. DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA

24

PARTE I
QUEM SOMOS

O PROBLEMA
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Estima-se que a taxa de reincidência
no mundo seja de 75% a 80%.
Infelizmente este indicador não é
calculado 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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O PROBLEMA
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POPULAÇÃO PRISIONAL

ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS

11.428

49

7% Femininos

93% Masculinos

EP

APAC Portugal | Plano de Atividades 2022

O PROBLEMA
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SOCIAL

ECONÓMICO

7 em cada 10 pessoas que saem da
prisão voltam a cometer crimes *

A reincidência tem um custo de
133M€ por ano (Apenas Custos
Diretos) **

*A Taxa de Reincidência é um dado que não é divulgado e calculado em Portugal. No mundo estima-se que a Taxa de
Reincidência seja de 75 a 80%. 7 em cada 10 dos participantes de todos os programas da APAC Portugal já tinham
cometido crimes.
** Um recluso custa anualmente 15.330€ ao Estado Português - Fonte: http://onevalue.gov.pt/?parent_id=25 – acesso a

QUEM SOMOS
A finalidade ressocializadora da pena privativa de liberdade será alcançada com maior
eficácia 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.

VISÃO: Um mundo onde ninguém volte à prisão
MISSÃO: Garantir uma reinserção digna de todos os que estão
ou estiveram na prisão.

QUEM SOMOS
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aumentar
ADVOCACY

APOIO SOCIAL

conhecer

O desenvolvimento de programas dentro de estabelecimentos prisionais portugueses, que
apoiam quem está preso desde o momento 0, permite-nos conhecer em detalhe os
desafios do sistema como um todo. Ao intervirmos nesses desafios macro através da nossa
área de advocacy (através de campanhas e políticas públicas) aumentamos
exponencialmente o apoio social na vida de todos os que estão ou estiveram presos e
consequentemente da nossa sociedade.
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QUEM SOMOS
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Advocacy
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Publicação
de dados

Campanhas de
Comunicação

Tornar pública e legível a
informação sobre o Sistema
Prisional para qualquer cidadão
Português

Promover uma maior
consciencialização sobre o
Sistema Prisional. Dar a conhecer
projetos e histórias de sucesso
inspiradoras.

Influenciar
Políticas Públicas

Promoção de
Eventos Públicos

Contribuir – nos planos legislativo,
executivo e judicial – para a
implementação de políticas
públicas focadas numa
execução de penas normalizada
com a vida em sociedade

Criação de um evento
internacional de referência, para
tornar o Sistema Prisional numa
causa pública.

QUEM SOMOS
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Apoio Social
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Desenvolvimento
de Competências

Programa de
Mentoria

Programa de voluntariado
dentro de Estabelecimentos
Prisionais.

A cada pessoa que esteve presa
que queira é dado um mentor
que o acompanha nos primeiros
tempos de liberdade.

Gabinete de
Inserção

Reshape
Ceramics

Apoio à inserção sociolaboral
através do programa Incorpora
da Fundação La Caixa

Negócio Social que cria
oportunidades de reinserção
dentro e fora da prisão para uma
transição mais suave

QUEM SOMOS
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Testemunhos Beneficiários
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“Basicamente todas as sessões
são interessantes pelos assuntos
abordados ou pela forma como
os mesmos são explorados e
também sinto que há da parte
dos voluntários (todos) uma
sincera vontade de passarem
estas horas junto de nós no EP,
mitigando na minha opinião esta
nossa passagem na vida. abraço
sincero para todos do fundo do
coração.”

“Depois de ouvir
o Hunter Halder
propus-me a
fazer a limpeza
da casa de
banho gratuita.”

“para mim estão a fazer um
excelente trabalho e para mim é
importante o que estão a fazer.
Estão me a ajudar muito a nível
psicológico e estou a gostar
muito do vosso trabalho a nível
da superação, respeito e
felicidade. E a vida tem muito
mais, isto é só uma má fase. E
dão esperança e força para a
minha saída. Muito obrigado.”

“Cresci como pessoa, aprendi a

ter mais humanidade para com o
próximo. (…) O vosso
voluntariado é um pequeno oásis
neste deserto. Vocês ajudam-me
a fomentar dinâmicas para me
reabilitar e reinserir na
sociedade.”
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QUEM SOMOS
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QUEM SOMOS
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Equipa (escritório e órgãos sociais)
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QUEM SOMOS
Conselho Consultivo
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Contamos com um grupo de especialistas de reconhecido mérito da sociedade
portuguesa, que acredita na missão da impacto e na importância que o sistema prisional
tem para a sociedade em geral.
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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

Fernando
Santo

José Souto
Moura

Cristina Vaz
Tomé

Teresa Patrício
Gouveia

João Bento

Johnson
Semedo

Rui Patrício
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QUEM SOMOS
Parceiros
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PARTE II
PLANO DE ATIVIDADES
2022

ORGANIZAÇÃO INTERNA
AAPAC está organizada internamente, do ponto de vista financeiro e operacional em 4
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grandes áreas (centros de custos).

Central

Responsável pela gestão & sistemas de informação de
suporte à operação que inclui Modelo de Governança,
Gestão Financeira e de Recursos Humanos, Gestão de
Parceiros e de Bases de Dados, Financiamentos e
Angariação de Fundos. Inclui ainda a Comunicação e
Gestão de Eventos.

Apoio
Social

Responsável por todo o trabalho direto com beneficiários
(pessoas que estão ou estiveram presas e os seus
familiares). Programas de voluntariado em EPs, programa
de mentoria, acompanhamento do Gabinete de
inserção sociolaboral, entre outros.

Advocacy

Área responsável por publicar dados de forma regular
sobre o sistema prisional, tornando-o assim um sistema
mais transparente e conhecido da população em geral.
Responsável ainda por influenciar políticas públicas que
permitam que o sistema prisional se torne mais humano,
eficiente e eficaz como um todo.

Reshape Ceramics
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Negócio Social da APAC que permite contratar
beneficiários (apoio social), aumentar a comunicação
(central) e reforçar receitas (central) e por
consequência reforçar a capacidade da equipa
técnica e de toda a organização.

CENTRAL
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Gestão
Financeira
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Gestão
de RH

Modelo de
Governança

Começar a preparar a transição da organização para um sistema de ERP, que nos
permita ter uma gestão financeira e da organização mais holística (projetos, RH,
produção, centro de custos, fornecedores).
Preparar a estrutura organizacional para podermos crescer de forma sustentada e
organizada com a entrada de novos elementos. Apostar na formação da equipa, seja
através de boas práticas internacionais seja através de eventos de parceiros que existam
em Portugal e online. Criar uma cultura de aprendizagem e feedback contínuo para que
toda a organização cresça.
Melhorar a parte visual do sistema de report interno (KPIs para a Direção) e melhorar a
atualização da página da transparência no site (Report Externo)

Continuar a estratégia adoptada até à data na angariação de fundos (candidaturas a
Angariação de financiamentos privados) bem como começar a explorar alternativas (ex. consignação
Fundos
do IRS) que permitam diminuir o risco de dependência excessivo existente de alguns
financiadores.
CRM

Começar a preparar a migração para um sistema de gestão de contactos,
provavelmente em Sales Force.

MarCom*

Lançar a nova marca e produzir conteúdos próprios em todos os canais de comunicação
em que a APAC se encontra presente de forma consistente e alinhada com a estratégia
de comunicação definida e com os objetivos da organização. Arranjar um parceiro de
comunicação para PR poderá ser importante de se conseguir.

Prison
Insights ‘22

Voltar a fazer o evento Prison Insighs ‘22 e ter 300 participantes, criando assim um dos
maiores eventos da europa relacionados com a temática.

* MarCom = Marketing & Comunicação
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APOIO SOCIAL
> Formar 20 novos voluntários, tanto para mentores como voluntários em EPs.
> Aumentar o sentido de comunidade dos voluntários e a cultura de voluntariado da
organização que devido à Pandemia se foi perdendo. Organização de 4 eventos de
Programas de voluntários.
Voluntariado & > Lançar a 2ª edição do manual do programa de formação Academia Reshape.
Voluntários
> Tornar a APAC uma entidade certificada pela DGERT no âmbito do seu programa de
formação;
> Ter 4 grupos de beneficiários em 3 Estabelecimentos Prisionais que são alvo de
programas de formação;

Beneficiários

> Ter 65 beneficiários formados no programas de desenvolvimento de competências;
> Ter 10 beneficiários acompanhados pelo programa de mentoria;
> Atender pelo menos 60 beneficiários no âmbito do Gabinete de Inserção sociolaboral.
> Conseguir integrar no mercado de trabalho 20 beneficiários que foram atendidos e
apoiados no âmbito do gabinete

Parceiros

> Divulgar as atividades do gabinete junto da população reclusa em pelo menos 11 EPs,
consolidando as relações de confiança com as 11 equipas de Serviços de Apoio à
Execução de Penas (SAEP);
> Consolidar a relação com as 12 Equipas de Reinserção Social ( da DGRSP, da reigiação
de Lisboa, para aumentar a sinalização de novos beneficiários;
> Conseguir integrar no mercado de trabalho 20 beneficiários que foram atendidos e
apoiados no âmbito do gabinete;
> Aumentar e consolidar o trabalho em rede que tem vindo a ser desenvolvido com
outros parceiros sociais;

Relatórios de
Impacto

> Divulgar na Página Transparência do website da organização o relatório de impacto de
2022.

Operações
Norte
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> Preparar a expansão da organização para o Norte do País com a perspetiva da
abertura de uma casa de saída.
> Durante o ano de 2022 será feita uma prospeção e alargamento da rede de parceiros
no Norte, para preparar a abertura de uma Casa (ainda a acontecer em 2022 ou mais
tardar início de 2023)

ADVOCACY
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Geral

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 RESCALED)

Movimento
Rescaled

Participação em atividades e iniciativas do Movimento RESCALED, de entre as quais (i)
reuniões periódicas entre coordenadores nacionais dos vários países parceiros, (ii)
atividades de formação e (iii) eventos internacionais.

Advocacy

Contribuir – nos planos legislativo, executivo, judicial e administrativo – para a
implementação em Portugal de políticas públicas focadas numa execução de penas
cada vez mais humanista e normalizada com a vida em sociedade. Construir e manter
canais de diálogo entre a APAC Portugal e os demais stakeholders do sistema prisional,
designadamente no seio de órgãos de soberania, da administração penitenciária, de
instituições públicas, de autarquias locais, da academia, de ordens profissionais e de
associações da sociedade civil.

Produção de
Conhecimento,
Publicações &
Eventos

Produção, publicação e/ou compilação de artigos sobre propostas inovadoras de
melhoria do sistema prisional, designadamente sobre soluções alternativas de detenção.
Promoção ou elaboração de eventos e materiais de comunicação acerca do sistema
prisional e de soluções alternativas e inovadoras de detenção.

Academia

Participação em conferências e/ou eventos de reflexão sobre o sistema prisional.
Promoção de estudos académicos sobre temáticas relacionadas com a prevenção da
reincidência, a reinserção e a execução de penas privativas da liberdade,
designadamente sobre os custos financeiros da detenção.

Implementação Conceber e implementar estratégias tendentes à implementação de um projeto piloto de
de um piloto uma casa de transição em Portugal.
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Reshape Ceramics
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Produção

Vendas

Estratégia

> Aumentar a qualidade da produção de peças de nível 1 para 70%
> Conseguir que a oficina em Caxias produza mais de 200 peças por mês
> Conseguir ter mais um beneficiário na nossa equipa, no Atelier no exterior e que já tenha
estado na oficina em Caxias;
> Conseguir um novo espaço para podermos crescer a produção e a visibilidade da
marca;
> Conseguir chegar a mais de 500 casas de portugueses que fiquem a conhecer a
Reshape e o sistema prisional;
> Aumentar o número de revendedores para 15 (com metade destes a serem
internacionais)
> Ir a pelo menos 3 feiras internacionais de renome em termos de cerâmica, ou de
decoração de interiores.
> Começar a dar workshops no Atelier, aproximando ainda mais as pessoas à temática,
bem como gerando novas oportunidades de rendimento para a associação e para os
nossos beneficiários;
> Começar a alugar um dos nossos fornos, gerando mais uma fonte de rendimento.
> Criar uma estratégia de crescimento e respetiva angariação de fundos que permitam o
negócio social escalar para que cumpra os seus objetivos de:
i) Criar mais oportunidades de reinserção social
ii) Inspirar outros negócios a contratarem mão de obra dentro dos EPs.
iii) Aumentar o awareness da sociedade em geral para esta problemática
iv) Tornar a associação mais sustentável do ponto de vista financeiro.
Nota: Estratégia a ser implementada a partir do 2º semestre de 2022, mas com efeitos
apenas a partir de 2023.

> Lançar duas novas coleções (uma própria e outra em parceria)
> Definir o preço interno para o carbono emitido;
Sustentabilidade > Alterar alguns dos fornecedores (nomeadamente o comercializador de eletricidade)
para que nos juntemos a outras marcas mais sustentáveis, diminuindo assim a nossa
pegada de carbono na cadeia de valor da Reshape Ceramics.
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PARTE III
ORÇAMENTO
2022

Orçamento

CUSTOS

4 076,20 €

1,02%

2. Estados & Impostos

60 887,01 €

15,30%

3. Recursos Humanos

113 821,04 €

28,60%

13 144,47 €

3,30%

164 942,09 €

41,45%

6. Eventos

16 517,00 €

4,15%

7. Outras Despesas

24 575,00 €

6,18%

1. Bancos / Contabilidade / Seguros
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397 962,81 €

4. MarCom & IT
5. Operações

RECEITAS

402 286,87 €
297 283,01 €

73,90%

17 544,00 €

4,36%

2 700,00 €

0,67%

4. Negócios Sociais

71 724,86 €

17,83%

5. Eventos

12 235,00 €

3,04%

800,00 €

0,20%

1. Financiamentos & Prémios
2. Donativos
3. Quotas

6. Reembolsos Estado
7. Bancos

- €

0,00%

8. Outras Receitas

- €

0,00%

Resultado do Ano
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4 324,07 €

Orçamento

CUSTOS
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16%
Central

41%

9%

Advocacy
Apoio Social
Reshape Ceramics

34%

RECEITAS
11%
14%

42%

Central
Advocacy
Apoio Social
Reshape Ceramics

33%
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OBRIGADO

Por nos ajudarem a ter impacto em mais
um ano que vai começar!

www.apac-portugal.pt

