
 

Relatório
de Actividades

e Contas 2019



FICHA 
TÉCNICA

Associação PARA
Projeto de Apoio e Recursos 
para o Autismo

Relatório de Actividades 
e Contas - 2019

EDIÇÃO

Rua António Varela Pinto, n.º 2, 1.º 
esquerdo

3100-491 Pombal, Portugal
Tel.: 967890923 | 963952754
E‐mail: info@associacaopara.com
Site: associacaopara.com

twitter.com/AssociacaoPara

facebook.com/para.autismo

instagram.com/autismo_para2019/

Tipologia Documental: Uso Interno

Título: Relatório de Actividades e Contas - 2019

Edição/Revisão: 07/2020

Versão: 2.0

Data: 20/07/2020



Sumário Executivo ................................................................ 4

1. Enquadramento Contexto Funcional  ......................  5.

1.1 - Missão, Visão, Valores ............................................ 6

1.2 - Estrutura Organizacional ...................................... 7

1.3 - Organograma   .........................................................  7

2. Síntese - Atividades Desenvolvidas e Recursos 

Utilizados .................................................................................... 8
2.1 - Atividades desenvolvidas ....................................... 9

2.2 - Desafios específicos 2019 ....................................... 14

2.3 - Planeamento de Gestão e RH ............................ 15

2.4 - Associados ........................................................................ 15

2.5 - Donativos e Eventos ................................................. 16

2.6 - Documentação técnica ......................................... 16

2.7 - Comunicação ................................................................. 16

2.8 - Nota Final ...........................................................................  18

3. Anexos .................................................................................... 19
Demonstração de Resultados por Naturezas  .....  20

Balancete do Razão (Dezembro 2019)  ................. 21

Balancete Geral (Dezembro 2019) ............................. 24

Balancete Geral (Regularizações) ............................. 27

Balancete Geral (Encerramento) ............................. 30

Balanço ...................................................................................... 33

Parecer do Conselho Fiscal ..................................... 34    

ÍNDICE



4

SUMÁRIO
EXECUTIVO

O presente Relatório de 
Atividades tem como objetivo 
apresentar a atividade anual 
desenvolvida pela Associação 
PARA em cumprimento da sua 
missão, no quadro das orienta-
ções que lhe foram estabeleci-
das. Este documento, é um ins-
trumento de retrospetiva que 
serve para fazer o balanço do 
ano de 2019, descrevendo as ati-
vidades realizadas em prol dos 
objetivos previamente traçados 
e dando a conhecer o desem-
penho dos serviços através da 
publicitação dos resultados al-
cançados. 

Trata-se de um instru-
mento de gestão que procura 
evidenciar os vários recursos 
utilizados e os fatores que con-
tribuíram para os resultados em 
função dos objetivos estabele-
cidos, consubstanciando uma 
análise essencial para a reflexão 
da organização sobre os seus 
pontos fortes – no sentido da sua 
maximização – mas também as 
suas debilidades, o que permite 
um autoconhecimento que fa-
vorece a melhoria contínua.

As Associações como a 
PARA, que têm uma gestão 
orientada para resultados obri-
gam-se a uma análise cuidada 
e a um exercício aprofundado, 
no qual deverão ser apreciadas 
as ações e projetos que foram 
desenvolvidos e o seu contri-
buto quer para a área geral de 
atuação, quer para o desempe-
nho comparativo da Associação 
PARA. 

Neste contexto, o presen-
te Relatório de Atividades tem 
como principal objetivo apre-
sentar a atividade desenvolvida 
Associação PARA e divulgar os 

resultados alcançados ao longo 
do ciclo de gestão de 2019.    

Tendo em conta os ob-
jetivos definidos no Plano Es-
tratégico 2019/2021 para o ano 
2019, Associação PARA procurou 
responder, de forma célere e efi-
ciente, às necessidades de po-
tenciar capacidade de interven-
ção nos objetivos estratégicos: 

• Consciencialização 
• Intervenção Terapêutica e 

Capacitação
• Desenvolvimento Tecnoló-

gico
• Relações Interinstitucionais
• Recursos Materiais
• Comunicação e Marketing
• Sustentabilidade Organiza-

cional e Financeira
• Crescimento/Expansão

Tendo por base a contabi-
lização, apurada a 31 de dezem-
bro de 2019, do grau de concre-
tização das tarefas previstas no 
Plano de Atividades, foi possível 
apurar que no decurso do ano, 
foram concretizadas algumas 
das metas preconizadas para o 
triénio de 2019/2021. 

Em termos de metodolo-
gia de elaboração deste Relató-
rio de Atividades de 2019, à ima-
gem da opção adotada para a 
elaboração do Plano de Ativida-
des, foi realizado em alinhamen-
to com a missão, visão e valores 
da Associação PARA.  

Para a elaboração do pre-
sente relatório foi efetuado o 
levantamento,  da informação 
respeitante à execução das ati-
vidades planeadas.  A coordena-
ção e a elaboração do relatório 
de atividades foram da respon-
sabilidade da direção.



Enquadramento
Contexto funcional

1.
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MISSÃO
Assumir a criação 

de um mundo onde 
os indivíduos com Per-
turbação do Espectro 

VISÃO
Sermos reconheci-

dos como uma Associa-
ção de prestígio nacio-
nal e internacional pela 
qualidade, inovação 
e excelência na inter-

VALORES
Os nossos valores 

representam a premis-
sa de como é realizado o 
nosso trabalho e como 
o mesmo é conduzido. 

Não temos uma or-
dem específica de prio-
ridade para os nossos 

Política 
de Qualidade

Política 
da Marca

do Autismo são valori-
zados como membros 
participantes na sua co-
munidade.

venção terapêutica de 
crianças, jovens e adul-
tos com Perturbação 
de Espectro de Autismo 
e no apoio/capacitação 
das respetivas famílias.

valores, porque é ne-
cessário ter em mente 
que a prioridade muda 
mediante cada pessoa 
e que é necessário in-
tervir em cada situação 
que encontramos:

• Qualidade
• Exigência 
• Profissionalismo e competência
• Respeito e Integridade
• Valorização do papel das famílias
• Inovação e criatividade
• Espirito critico e empreendedorismo
• Capital humano e valorização pessoal
• Cultura de parcerias
• interdisciplinaridade
• Responsabilidade e Compromisso
• Equidade e inclusão
• Direitos dos cidadãos com Perturbação do 

Espectro de Autismo
• Inovação social e sustentabilidade

Temos como política de qualidade 
prestar serviços de excelência adequados 
baseados em evidências científicas com-
provadas às necessidades e expectativas 
das pessoas com autismo e das suas famí-
lias, atuando como facilitador na criação de 
oportunidades de práticas sociais de inclu-
são equitativa para o exercício autónomo 
de uma plena cidadania.

Na construção de uma marca forte é es-
sencial manter uma lógica de consistência 
na forma de comunicar em todas as áreas 
onde actuamos. 

Definimos um conjunto de regras e 
recomendações, de forma a garantir uma 
correcta utilização e reprodução da Identi-
dade Visual da marca “PARA”. 

A marca, as cores e a tipografia são os 
elementos principais desta identidade vi-
sual, que permitem caracterizar de forma 
distinta e coerente a instituição no merca-
do e na sociedade.

1.1 - MISSÃO, VISÃO E VALORES
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1.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A estrutura organizacional 

adotada para Associação PARA 

inerente à sua criação, i.e. a in-

tegração de funções e busca 

1.3 - ORGANOGRAMA

ASSEMBLEIA GERAL

Pedro Pimpão
Presidente

Catarina Silva
1ª Secretária

Vítor Neves
Vice-Presidente

Ana Jesus
Suplente

Ana Conceição
Suplente

António Quaresma
Vogal

Gil Pinheiro
Vogal

CONSELHO FISCAL

José António MendesJoão Pimpão

Tomé Lopes
Presidente

Célia Cavalheiro
Suplente

Daniel Fernandes
Suplente

DIREÇÃO

Teresa Mendes
Vice-Presidente

Viviana Silva Céline Gomes
Tesoureira

Cláudia Neves
Vogal

Ana Cristina Carvalho
Vogal

Liliana Silva

Catarina Pimpão
Suplente

Cristina Silva
Suplente

Anabela Mendes
Suplente

Patrick Mendes
Presidente

Vogal Vogal

Secretária

Vogal

de sinergias entre as áreas de 

intervenção e uma otimização 

do uso dos recursos humanos e 

financeiros reflete o objetivo de 

redução das redundâncias e dos 

custos de funcionamento, sem 

afetar a coerência da intervenção 

e a capacidade de resposta.



Síntese
Atividades Desenvolvidas 
E Recursos Utilizados

2.
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A síntese que a seguir se 
apresenta, teve como ponto de 
partida o Relatório de Atividades 
e Contas do exercício de 2019 da 
Associação PARA, que estabele-
ceu um conjunto de ações agru-
padas em torno dos aspectos 
mais relevantes, contemplando 
as Atividades desenvolvidas e re-
cursos utilizados.

Tendo em conta a importân-
cia de que se reveste, no contexto 
da busca da excelência e melho-
ria continua, a implementação 
de uma política de gestão pela 
qualidade total – que se traduz 
na transparência, eficácia e efi-
ciência da atividade – envolveu 
toda a Associação – no decurso 
do ano de 2019 - num longo e 

exaustivo processo de reflexão 
interna sobre a correção dos seus 
procedimentos, a medida da sua 
articulação interna e externa e 
a melhoria dos padrões da sua 
atuação, buscando eliminar re-
dundâncias, otimizar recursos, 
aproveitar sinergias e promover 
a qualidade.

2.1 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
FEV. 2019 | TOMADA DE POSSE
ÓRGÃOS SOCIAIS - ASSOCIAÇÃO PARA

ABR. 2019 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
DIA MUNDIAL DO AUTISMO - ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
MÊS DO AUTISMO - SEMINÁRIO POMBAL
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ABR. 2019 | COMUNICAÇÃO E MARKETING
APRESENTAÇÃO DE IMAGEM CORPORATIVA, VÍDEO  E SITE

MAI. 2019 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
APRESENTAÇÃO AOS PAIS - POMBAL

ABR. 2019 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
REALIZAÇÃO VÍDEO "PÁSCOA 2019 - PARA"

MAI. 2019 | SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA
ANGARIAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS
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JUN. 2019 | RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS
MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

JUN. 2019 | RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS
ROCHE PORTUGAL - CERIMÓNIA "BOLSAS DE CIDADANIA"

JUN. 2019 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
REALIZAÇÃO VÍDEO "DIA DA CRIANÇA"
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JUN. 2019 | SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA
1º CONCERTO "AUTISMO SOLIDÁRIO"

JUN. 2019 | SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA
4º CONGRESSO ACAD.. PORTUGUESA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL
RECEITAS A REVERTER A FAVOR DA PARA
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SET. 2019 | SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA
MERCADO SOLIDÁRIO - BIOARTES POMBAL

OUT. 2019 | COMUNICAÇÃO E MARKETING
REPORTAGEM SOBRE AUTISMO - REVISTA NOVELAS

DEZ. 2019 | COMUNICAÇÃO E MARKETING
REALIZAÇÃO DO VÍDEO DE NATAL COM AS CRIANÇAS "PARA"
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2.2 - DESAFIOS ESPECÍFICOS 2019

O ano de 2019 exigiu que, no 
quadro do ano de lançamento 
duma associação sem fins lu-
crativos na área do Autismo, a 
Associação PARA. assumisse 
compromissos e desafios espe-
cíficos dos quais se destacam o 
levantamento de instrumentos 
de financiamento e posteriores 
candidaturas aos mesmos. A ine-
xistência de histórico da PARA, 
fundamental para a generalida-
de das candidaturas submeti-
das, inviabilizaram o sucesso das 
mesmas, contudo, a experiência 
na elaboração e fundamentação 
sistemática da visão da Associa-
ção PARA permitiram finalizar 
o 1º ano com o reconhecimento 
pelo Instituto Nacional para a Re-
abilitação (INR), como Organiza-
ção Não Governamental das Pes-
soas com Deficiência (ONGPD). 

Os programas de financia-
mento a que a Associação con-
correu foram os seguintes:

1º semestre de 2019

1. ROCHE - BOLSAS DE FI-
NANCIAMENTO A PROJECTOS 
DE APOIO A DOENTES

Esta iniciativa procura, entre 
outros, fomentar a participação 
dos cidadãos nos processos de 
decisão em saúde, a informação 
dos doentes sobre os seus direi-
tos, assim como a sua participa-
ção nas decisões individuais de 
tratamento.

2. FACES - Financiamento 
e Apoio para o Combate à Exclu-
são Social

Desenvolvida pela Fundação 

Montepio, esta iniciativa urge 
para dar resposta ao financia-
mento de projetos de interven-
ção social que promovam a em-
pregabilidade das pessoas com 
deficiência, a inclusão de crian-
ças e jovens em situações de ris-
co ou respostas inclusivas para 
famílias vulneráveis e pessoas 
sem-abrigo.

3. FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN - Programa Coe-
são e Integração Social

O Programa, com duração 
prevista até 2022, procura incen-
tivar novas dinâmicas no setor 
social, através da adoção de abor-
dagens inovadoras aos desafios 
sociais e da utilização de novas 
ferramentas de financiamento 
e gestão das organizações. Está 
particularmente focado na pro-
moção do bem-estar e qualida-
de de vida de grupos vulneráveis 
da população, nomeadamente 
crianças e jovens, idosos, migran-
tes e refugiados.

No que concerne as candida-
turas supracitadas cabe-nos fun-
damentar que as mesmas não 
foram devidamente considera-
das pela inexistência de histórico 
da Associação (constituída em 
fevereiro de 2019). No entanto o 
projeto foi alvo de diversos elo-
gios que abrem boas perspetivas 
para candidaturas futuras.

2º semestre de 2019

4. POISE - Programa Ope-
racional Inclusão Social e Empre-
go

O Eixo Prioritário 3 procu-
ra promover a inclusão social e 

combater a pobreza e a discrimi-
nação através das Prioridades de 
Investimento e foi neste eixo que 
a Associação PARA desenvolveu 
a sua candidatura.

A Associação PARA viu-se 
forçada a desistir desta candida-
tura devido à falta de investido-
res sociais em número suficiente 
para viabilizar o pedido de finan-
ciamento. De salientar que este 
instrumento de financiamento 
permanece uma prioridade para 
a Associação no ano de 2020 e 
que uma nova candidatura está 
a ser preparada atempadamen-
te com o objetivo de potenciar o 
seu sucesso e viabilidade.

5. INR - Instituto Nacional 
para a Reabilitação

O Instituto Nacional para a 
Reabilitação tem por missão as-
segurar o planeamento, execu-
ção e coordenação das políticas 
nacionais destinadas a promover 
os direitos das pessoas com de-
ficiência.

A candidatura apresentada 
pela PARA foi aprovada permi-
tindo dessa maneira o acesso a 
financiamento para o projeto PAI 
– Parentalidade, Autismo e In-
clusão e confere ainda à PARA o 
reconhecimento como ONGPD, 
adquirindo automaticamente a 
natureza de pessoa coletiva de 
utilidade pública.

Sendo assim a Associação 
PARA é hoje, a primeira ONGPD, 
devidamente reconhecida pelo 
Estado com especialização nas 
Perturbações do Espectro de 
Autismo, dentro do Concelho 
de Pombal.
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2.3 - PLANEAMENTO DE GESTÃO E RH

Em 2019 a gestão dos recur-
sos humanos não se aplicou no 
que concerne a remunerações. 
Sendo este ano o ano piloto, não 
existiram quaisquer remunera-

ções, encargos sobre as remune-
rações, proporcionais de férias, 
subsídios de férias e natal, segu-
ros e outras despesas com a es-
trutura de recursos humanos ao 

serviço da Associação PARA. As 
actividades desenvolvidas conta-
ram com a participação de asso-
ciados, nomeadamente dos ór-
gãos sociais da Associação PARA.

2.4 - ASSOCIADOS

Á data de 31/12/2019 a PARA tinha 48 Associados dos quais 7 (sete) são isentos do pagamento 
de quotas por reunirem a seguinte condição prevista nos estatutos da Associação PARA: diagnós-
tico de Perturbação do Espectro de Autismo (PEA).  
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2.5 - DONATIVOS E EVENTOS

2.6 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Verificou-se necessária a pro-

dução de documentos técnicos 
da Associação PARA para as di-
versas áreas de atuação, nomea-
damente: 

• Alteração aos Estatutos para 
versão IPSS e com a respec-
tiva alteração de Sede Social;

• Formulário de Associados;
• Formulário de inscrições nas 

sessões da PARA;
• Formulário de inscrição e in-

formação clinica para as ses-
sões de Treino Parental;

• Plano Estratégico 2019-2021 e 

Plano de Ação;
• Política de Proteção de Da-

dos em conformidade com o 
RGPD;

• Processo de Admissão de 
utentes/famílias;

• Processo Individual do uten-
te/ família;

• Ficheiro informático de Ges-
tão de quotas e donativos.

Tal atividade inclui, igual-
mente, os seguintes documen-
tos que se encontravam em cur-
so à data de 31/12/2019: 

• Regulamento Interno geral;
• Regulamento Interno de Ca-

pacitação e Formação;
• Regulamento Interno de 

Centro de Recursos e servi-
ços para a Promoção da in-
clusão e equidade Social;

• Tradução para francês e in-
glês dos Estatutos atuais da 
Associação PARA para os 
parceiros internacionais, no-
meadamente a Autism Euro-
pe, Autism Spectrum Disor-
ders in the European Union 
(ASDEU).

2.7 - COMUNICAÇÃO
No âmbito do eixo da Comu-

nicação e conforme já se referiu 
supra, foram desenvolvidas as 
seguintes ações: 
• foi aprovado o manual de 

normas gráficas e identidade 
visual, documento que sinte-
tiza as principais orientações 
a seguir no sentido de unifor-

mização da marca PARA;
• Informação noticiosa sobre 

as atividades da PARA
Relativamente a este tema, 

foram inseridos na página oficial 
do Facebook 49 novos conteú-
dos: 
• 49 conteúdos; 
• 4 vídeos promocionais; 

• 20 comunicados sobre as ati-
vidades da PARA; 

• 14 notícias nacionais e inter-
nacionais relacionadas com a 
consciencialização do Autis-
mo e legislação internacional; 

• 8 notícias sobre a promo-
ção/ imagem institucional da 
PARA; 
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• 2 notícias relacionadas com 
angariação de fundos e do-
nativos; 

• 1 notícia sobre a reportagem 
de autismo na revista Teleno-
velas. 

Tendo gerado um total acu-
mulado a 31 de dezembro de 
2019 de 144.206 visualizações, 
657 partilhas e 12.163 gostos/re-
ações, os nossos comunicados 
na página de Facebook e no site 
geraram disseminação de infor-
mação orgânica espontânea e 
informal (sem serem enviados 
comunicados de imprensa), atra-
vés de meios de comunicação 
digitais e analógicos.

Relação com os órgãos de 
comunicação social digitais e 
analógicos

A Associação PARA foi no-
ticiada: na Revista Telenovelas 
(Grupo Trust in News), no Diário 
de Aveiro, no Diário de Leiria, no 
Pombal Jornal, na Pombal TV, na 
Rádio Clube Pombal, na Rádio 
Cardal e na Sicó TV. Recebemos 3 
pedidos de entrevistas e de infor-
mações por parte de jornalistas, 
foi-nos solicitada 1 reportagem 
sobre autismo para publicação 
em revista.

Relação com Educação / Es-
colas / Ensino Superior 

A PARA colaborou também 
com a Escola Profissional de Sal-
vaterra de Magos, no âmbito de 
uma reportagem sobre Autismo 
por parte dos alunos de Comu-
nicação - Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade e com a 
Escola Superior de Educação de 
Lisboa no âmbito de uma inves-
tigação para tese de Mestrado 
em Educação Social e Interven-
ção Comunitária fazendo parte 

integrante de uma dissertação 
sobre as  perspectivas das ne-
cessidades e apoios das famílias 
com membros com PEA na fase 
jovem (15-21 anos).

Site e redes sociais
 No que toca ao site e às re-

des sociais há que realçar que as 
atividades PARA são divulgadas 
através do site e do Facebook 
que são os principais instrumen-
tos de comunicação com o públi-
co. No ano 2019 o site institucio-
nal da PARA registou um total de 
2.144 visitantes de 22 países de 4 
continentes. Dos quais 47,08 % 
são de Portugal (de 14 distritos), 
38,33% dos Estados Unidos (de 
10 Estados – Virgínia, Illinois, Cali-
fórnia, Nova Iorque, entre outros). 
Os restantes 14,59% são prove-
nientes dos seguintes países: 

• Europa: Espanha, França, Ir-
landa, Reino Unido, Suíça, 
Holanda, Áustria, Alemanha, 
Eslovénia, Finlândia.

• Américas: Canadá; Brasil e 
Panamá; 

• África: Angola 
• Ásia: Turquia, Índia, Japão, 

Coreia do Sul, China. 

Sendo que nos principais ca-
nais de pesquisa 54,1% foram ge-
rados através de tráfego direto, 
40,5% através de links externos 
(redes sociais), 4,6% por via de 
pesquisa orgânica e 0,8% através 
de campanhas publicitárias.

Já quanto às redes sociais 
podemos constatar que cresce-
ram de forma evolutiva no decor-
rer do ano de 2019. 

O Facebook, por exemplo, foi 
alimentado com 49 conteúdos 
durante o ano tendo atingido os 
2.119 gostos e 2.154 seguidores de 
27 países de 5 continentes. Dos 
quais 86 % são de Portugal (de 18 

distritos), 7% das Américas: Esta-
dos Unidos, Canadá; Brasil, Méxi-
co, Venezuela; 5% dos seguintes 
países da Europa: Espanha, An-
dorra, França, Irlanda, Reino Uni-
do, Suíça, Luxemburgo, Bélgica, 
Holanda, Alemanha, Noruega, 
Suécia, Grécia; e 2% para os con-
tinentes da África: Angola, Mo-
çambique, Guiné Bissau; da Ásia: 
Emirates Árabes Unidos, Turquia, 
Tailândia, Vietnam; Oceania: Aus-
trália. Dos 2.154 seguidores, 76% 
são do género feminino e 23% do 
género masculino. Foi alcançada 
uma média mensal de 239 segui-
dores, 235 gostos e um alcance 
máximo de aproximadamente 
144.206 visualizações. Em da-
tas comemorativas, como o Dia 
Mundial da Criança, Natal, Pás-
coa e Dia Mundial da Consciali-
zação do Autismo tivemos um 
alcance de 23.254 visualizações. 

A publicação com maior nú-
mero de visualizações foi a divul-
gação do 1.º Concerto – Autismo 
Solidário que gerou 30.696 visua-
lizações e 140 partilhas.

 Política de Eventos
A PARA desenvolve uma po-

lítica de organização de eventos 
no âmbito da solidariedade so-
cial, Consciencialização intera-
gindo com entidades externas 
para organização de eventos em 
parceria. Em 2019 realizaram-se 
3 eventos: 1.º Concerto “Autismo 
solidário”, apresentação pública 
da PARA aos pais de crianças/
jovens com autismo e seminário 
“Construir pontes para o Autis-
mo” em parceria com Município 
de Pombal, Junta de Freguesia 
de Pombal, Agrupamento de Es-
colas de Pombal, Pombal Jornal, 
Pombal TV, Rádio Clube Pombal, 
Rádio Cardal, Interfranchising, 
Lda e A.Poiares, Lda. 
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2.8 - NOTA FINAL
O balanço do Relatório de Ativi-
dades Associação PARA, que ora 
se apresenta, deve ser feito tendo 
em conta a amplitude das suas 
atribuições e os recursos dispo-
níveis – financeiros e humanos 
– para a prossecução da missão 
e o contexto nacional e regional 
em que decorre a atividade da 
instituição. Conforme se pode 
extrair do relatório da direção e 
das demonstrações financeiras 
que seguem em anexo, cons-
tata-se que, no final de 2019, se 
verificou um desvio entre o orça-
mento previsional e o orçamento 
real. O desvio assinalado foi cau-
sado pelo o atraso de processo 
de transição para IPSS da Segu-
rança Social e pela desistência 
forçada da candidatura ao POISE 
que se deveu à falta de investido-
res sociais em número suficiente 
para viabilizar o pedido de finan-

ciamento. É importante referir 
que este instrumento de finan-
ciamento permanece uma prio-
ridade para a Associação no ano 
de 2020. No que concerne outras 
candidaturas cabe-nos funda-
mentar que as mesmas não fo-
ram devidamente consideradas 
pela natural inexistência de his-
tórico da Associação.

A ação empreendida nos diferen-
tes objetivos estratégicos permi-
tiu dar um cumprimento satisfa-
tório das ações identificadas em 
muitos dos mais relevantes eixos 
definidos no Plano de Atividades 
para 2019:
• Consciencialização; 
• Relações Interinstitucionais; 
• Comunicação e Marketing; 
• Sustentabilidade Organiza-

cional e Financeira. 

O exercício de 2019 da Associa-
ção PARA gerou um Resultado 
Líquido positivo de 3.472,47€.

A direção empossada em mar-
ço de 2019 está disponível para 
prestar aos associados todos os 
esclarecimentos necessários à 
boa compreensão das contas da 
PARA, no âmbito da Assembleia 
Geral.

Pombal, 20 de julho de 2020
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