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SUMÁRIO
EXECUTIVO

Em cumprimento das 
normas estatutárias, apresenta-
mos o presente relatório e con-
tas para deliberação dos nossos 
associados. O presente docu-
mento tem como objetivo apre-
sentar a atividade anual desen-
volvida pela Associação PARA 
em cumprimento da sua missão, 
no quadro das orientações que 
lhe foram estabelecidas. 

De salientar a excepciona-
lidade do ano em causa face ao 
contexto pandémico que asso-
lou o país e o mundo e que, evi-
dentemente, teve repercurssões 
na nossa associação. 

O ano 2020 foi um ano de 
profundas mudanças e transfor-
mações. Inexoravelmente mar-
cado pela Pandemia COVID-19, 
o ano transato caracterizou-se
pela necessidade de grande fle-

xibilidade e contínuas adapta-
ções à mudança.

A nosso ver, a Associa-
ção PARA soube estar à altura 
das circunstâncias e conseguiu 
adaptar-se a novos métodos de 
comunicação e aos diferentes 
instrumentos de intervenção 
numa área tão sensível como o 
apoio às crianças/jovens com 
autismo e às suas famílias atra-
vés da disponibilização de recur-
sos específicos para uma abor-
dagem positiva e comprometida 
no âmbito desse desafio.  

À semelhança do que 
aconteceu em muitas outras 
associações, instituições e múl-
tiplos setores da sociedade 
portuguesa e mundial, a ação 
da PARA foi condicionada pela 
pandemia da COVID-19. A partir 
de março, a PARA recorreu ao 

teletrabalho e à realização de 
reuniões e conferências através 
de plataformas digitais, adap-
tando-se a uma nova realidade, 
por forma a continuar a sua ati-
vidade, apesar das dificuldades 
e incertezas.

Neste contexto, o presen-
te relatório tem como principal 
objetivo apresentar a atividade 
desenvolvida pela Associação 
PARA e divulgar os resultados 
alcançados ao longo do ciclo de 
gestão de 2020.    

Tendo em conta os objeti-
vos definidos no Plano Estraté-
gico 2019/2021 para o ano 2020, 
a 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 2020, 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. 

A coordenação e a elabo-
ração do relatório de atividades 
foram da responsabilidade 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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O ano de 2020 foi um ano 
muito exigente, no entanto com 
a devida adaptação e a habitual 
resiliência que caracteriza a As-
sociação PARA foi possível apre-
sentar um crescimento ao nível 
das atividades desenvolvidas 
- nomeadamente as que foram 
diretamente direccionadas às fa-
milias - e uma expansão susten-

tada no que concerne a angaria-
ção de novos associados. 

A pandemia COVID-19 tam-
bém trouxe consigo novas opor-
tunidades e profundas mudan-
ças comportamentais, tais como 
os processos associados à tran-
sição digital ou a reorganização 
dos processos de trabalho no 
seio das organizações. 

Apesar  das dificuldades refe-
ridas e dos desafios inesperados 
no ano em análise, a PARA con-
seguiu, pela primeira vez da sua 
curta história, um financiamento 
institucional por parte de um or-
ganismo estatal, o INR - Instituto 
Nacional para a Reabilitação que 
co-financiou o projeto PAI - Pa-
rentalidade, Autismo e Inclusão.

2.1 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
JAN. 2020 | RECONHECIMENTO OFICIAL PELO INR 
ASSOCIAÇÃO PARA É ONGPD E INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

FEV. 2020 | FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTISMO
ASSOCIAÇÃO PARA ADMITIDA NA FPDA



10

FEV. 2020 | COMUNICAÇÃO E MARKETING
1º ANIVERSÁRIO DA PARA - MENSAGEM DO JORNALISTA DA TVI 
PEDRO CARVALHAS (EMBAIXADOR DA ASSOCIAÇÃO PARA)

MAR. 2020 | SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA
1ª REUNIÃO ONLINE DA DIREÇÃO (preparação Mês do Autismo)

MAR. 2020 | CONSCIENCIALIZAÇÃO EVENTO 
"MULHERES GUERREIRAS" - LISBOA
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ABR. 2020 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
CONFERÊNCIA PAI - PARENTALIDADE, AUTISMO E INCLUSÃO

JUN. 2020 | INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E CAPACITAÇÃO
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA TREINO PARENTAL
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JUL. 2020 | INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E CAPACITAÇÃO
AVALIAÇÃO PARTICIPANTES - TREINO PARENTAL (CARCAVELOS)

SET. 2020 | INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E CAPACITAÇÃO 
1ª SESSÃO DO TREINO PARENTAL 
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DEZ. 2020 | INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E CAPACITAÇÃO
FINALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TREINO PARENTAL

DEZ. 2020 | CONSCIENCIALIZAÇÃO
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL - AUTISMO & EDUCAÇÃO
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2.2 - PLANEAMENTO DE GESTÃO E RH
À semelhança do ano de 

2019, em 2020 a gestão dos re-
cursos humanos não se aplicou 
no que concerne a remunera-
ções. Não existiram quaisquer re-

munerações, encargos sobre as 
remunerações, proporcionais de 
férias, subsídios de férias e natal, 
seguros e outras despesas com a 
estrutura de recursos humanos 

ao serviço da Associação PARA. 

As actividades desenvolvidas 
contaram com a participação de 
associados.

2.3 - ASSOCIADOS

À data de 31/12/2020 a PARA tinha 92 Associados dos quais (vinte e sete) são isentos do paga-
mento de quotas por reunirem a seguinte condição prevista nos estatutos da Associação PARA: 
diagnosticados com Autismo. 

Face ao período homólogo do 2019, teve um crescimento de 96% de novos associados. 
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2.4 - DONATIVOS

2.5 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Verificou-se necessária a pro-

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

- Declaração de ONGPD;
- Política de igualdade, diver-

sidade e inclusão;
- Declaração de política am-

biental;
- Proposta de Valor 2021.
Tal atividade inclui, igual-

mente, os seguintes documen-
tos que se encontravam em cur-
so à data de 31/12/2020: 

• Regulamento Interno geral;
• Regulamento Interno de Ca-

pacitação e Formação;

• 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).

2.6 - COMUNICAÇÃO
No âmbito do eixo da Comu-

nicação e conforme já se referiu 
anteriormente, foram desenvol-
vidas as seguintes ações: 
• Informação noticiosa sobre

as atividades da PARA.
Relativamente a este tema,

foram inseridos na página oficial 
do Facebook 56 publicações, du-
rante o ano de 2020: 
• 8 vídeos promocionais;
• 30 comunicados sobre as ati-

vidades da PARA;
• 4 notícias nacionais e inter-

nacionais relacionadas com a
consciencialização do Autis-
mo e legislação internacional.

Tendo gerado um total acumula-
do a 31 de dezembro de 2020 de 

189.546 visualizações, 1.950 par-
tilhas e 5.571 gostos/reações, os 
nossos comunicados na página 
de Facebook e no site geraram 
disseminação de informação or-
gânica espontânea e informal 
(sem serem enviados comuni-
cados de imprensa), através de 
meios de comunicação digitais e 
analógicos.

Relação com os órgãos de 
comunicação social

A Associação PARA foi con-
vidada a dar o seu testemunho 
sobre o Autismo em Portugal 
na TVI24 (programa de informa-
ção)  e na RTP1 ("A nossa tarde"), 

em sequência do lançamento do 
livro "Liberta a guerreira que há 
em ti" que conta com a co-au-
toria de uma das fundadoras da 
Associação PARA: Viviana Men-
des.

Relação com Educação / Es-
colas / Ensino Superior

A PARA colaborou com a 
Universidade da Beira Interior 
(UBI), Faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade Técni-
ca de Lisboa, Faculdade de Ci-
ências Médicas da Universidade 
Nova de Lisboa, Escola Superior 
de Educação de Viseu, no âmbito 
de investigações sobre Autismo. 
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Relação com a Federação 
Portuguesa de Autismo e outras 
entidades ligadas ao autismo

Neste 1.º ano como associa-
ção federada, a PARA colaborou 
com a FPDA na esfera da 8ª Co-
missão de Educação, Ciência, Ju-
ventude e Desporto (CECJD)  da 
Assembleia da República no âm-
bito da petição 34/XIV/1ª FPDA.

De salientar que a PARA 
é, desde outubro de 2020, 
membro do Global Network 
Autism promovido pelo ARI - 
Autism Research Institute, 
sedidado na Califórnia, 
Estados Unidos da América.  

Site e redes sociais

As atividades da PARA são 
divulgadas através do site e do 
Facebook que são os principais 
instrumentos de comunicação 
com o público. No ano de 2020, o 
site institucional da PARA regis-
tou um total de 1.192 visitantes de 
32 países de 4 continentes. Dos 
quais 68,54 % são de Portugal 
(de 15 distritos), 14,01% dos Esta-
dos Unidos. Os restantes são pro-
venientes de diversos países, de 
entre os quais destacamos: 

• Emirados Árabes Unidos 
(3,69%);

• Brasil  (3,52%);
• Países Baixos (1,59%);
• Suíça, França, Reino Unido,

Angola, etc.
Tendo em conta a análise da

aquisição de utilizadores, 31,28% 
foram gerados através de tráfe-
go direto, 20,37% atravês de mo-
tores de busca e 48,35% através 
de links externos (redes sociais e 
sites parceiros).

Já quanto às redes sociais 
podemos constatar que cresce-
ram de forma evolutiva no decor-
rer do ano de 2020. 

O Facebook, por exemplo, 
atingiu durante o ano de 2020 
3.449 gostos e 3.549 seguidores 
de 29 países de 5 continentes. 

Dos seguidores, 77% são do 
género feminino e 22% do géne-
ro masculino. No que toca a faixas 
etárias, concluímos que 40% dos 
seguidores está na faixa  etária 
dos 35 aos 44 anos, 26% tem en-
tre 45 e 54 anos e 17% encontra-se 
na faixa etária dos 25 aos 34 anos. 
A publicação com maior número 
de visualizações foi a divulgação  
da participação de Viviana Men-
des no programa "A nossa tarde" 
da RTP1 que alcançou cerca de  
18.000 pessoas com 72 partilhas, 
em 2.º lugar está a informação do 
1.º Treino parental realizada pela 
Associação PARA que gerou um 

alcance de  16.551 pessoas e 79 
partilhas, seguida da divulgação 
da conferência internacional em 
dezembro de 2020 com um al-
cance de 16.486 pessoas com 174 
partilhas.

 Política de Eventos

A PARA procura desenvolver 
eventos no âmbito da solidarie-
dade social e consciencialização 
interagindo com entidades ex-
ternas potenciando parcerias. 
Em 2020, a Associação PARA 
participou apenas em 1 evento 
presencial devido ao contexto 
pandémico: "Mulheres Guerrei-
ras" que contou com a presença 
de 3 membros da direção num 
evento que juntou cerca de 500 
mulheres no dia internacional da 
Mulher (8 de março).

Por sua vez, no que concerne 
os eventos online, destacamos as 
conferências PAI - Parentalida-
de, Autismo e Inclusão no mês 
de abril e a conferência interna-
cional em dezembro com a pre-
sença do Dr. Stephen Edelson, 
presidente do Autism Research 
Institute (ARI) em direto da Ca-
lifórnia e a Drª Reut Peleg em 
direto de Carcavelos, com a mo-
deração de Patrick Mendes (Pre-
sidente da Associação PARA).
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2.7 - NOTA FINAL
O ano de 2020 ficou marca-

do pela crise pandémica, provo-

cada pela COVID 19, que alterou 

completamente a vida de todos 

e com consequências nefastas 

em todos os setores da socie-

dade portuguesa e mundial. A 

atividade da Associação PARA 

foi também, naturalmente, afe-

tada por esta realidade. A partir 

de março, seguindo as orienta-

ções das autoridades de saúde, 

suspendeu as suas atividades e 

iniciativas envolvendo reuniões 

presenciais e recorreu ao teletra-

balho, utilizando as plataformas 

digitais para a realização de reu-

niões e permitir o contacto entre 

os associados

O balanço do Relatório 

de Atividades da 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. A ação empreendida

nos diferentes objetivos estra-

tégicos permitiu dar um 

cumprimento satisfatório das 

ações identificadas em muitos 

dos mais relevantes eixos 

definidos no Plano de 

Atividades para 2020:

• Consciencialização;

• Relações Interinstitucio-

nais;

• Comunicação e Marketing;

• Sustentabilidade Organiza- 

cional e Financeira.

O exercício de 2020 da Asso-

ciação PARA gerou um Resulta-

do Líquido negativo de 1.691,59€.

A direção empossada em 

março de 2019 está disponível 

para prestar aos associados to-

dos os esclarecimentos neces-

sários à boa compreensão das 

contas da PARA, no âmbito da 

Assembleia Geral.

Como balanço final, gos-

taria de referir que, apesar das 

dificuldades, a PARA conseguiu 

concretizar muitas das ativida-

des previstas, graças ao esforço 

de todos os membros que com-

põem a Direção, a MAG, associa-

dos e parceiros.. 

Seguramente, as atividades 

presentes no Plano Estratégi-

co para o ano 2021 continuarão 

presentes na agenda da PARA, a 

curto e médio prazo.
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ANEXOS

3.

































07/05/2021 Gmail - Re: Relatório de Atividades e Contas 2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=dc1be45cd8&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2719224707616128745%7Cmsg-f%3A169909569448031861… 1/1

Patrick Mendes <patrickmendes2000@gmail.com>

Re: Relatório de Atividades e Contas 2020 
1 mensagem

Joao Pimpao <5julho75@gmail.com> 7 de maio de 2021 às 11:38
Para: Patrick Mendes <info@associacaopara.com>
Cc: Tome <tomelopes@gmail.com>, joseadmendes@hotmail.com, Céline Gomes <cgms.management@gmail.com>, Teresa Mendes
<teresapmendes@gmail.com>, Claudia Neves <morceguita@gmail.com>, Ana Cristina Carvalho Fernandes
<anacrisfernandes83@gmail.com>, Liliana Silva <lilisilvamo@gmail.com>, pedropimpao <pedropimpao@gmail.com>, Vítor Neves
<vitormgneves@gmail.com>

Senhor Presidente da Assembleia Geral

Na reunião de hoje entende o Conselho Fiscal emitir parecer favorável à aprovação da presente prestação de contas considerando
a sua formalização por Técnico de Contas Certificado.
Na sequência dos pareceres anteriores do Conselho Fiscal, entendemos encorajar a Direcção a continuar o seu bom trabalho,
alertando para a necessidade de continuar a consolidação da Associação que terá um impacto nas rubricas de receita, importantes
para a estabilização das contas. 

O Conselho Fiscal
Tomé Lopes
José António Mendes 
João Pimpão 

No dia 03/05/2021, às 23:39, Patrick Mendes <info@associacaopara.com> escreveu: 

Exmos Senhores boa noite,

Esperamos que se encontrem todos bem.
Segue em anexo, para vossa apreciação, o Relatório de Atividades e Contas de 2020.

Solicitamos ao Conselho Fiscal o parecer.

No caso de necessitarem de esclarecimentos adicionais não hesitem em contactar-nos. Obrigado. 

Os melhores cumprimentos,

Patrick Mendes
Presidente da Direção

Associação PARA - Projeto de Apoio e Recursos para o Autismo
Rua António Varela Pinto, n.º 2, 1.º esquerdo
3100-491 Pombal  
NIF: 515295949
Tel: 963952754

            

IBAN: PT50 0036 0124 99100041464 71 (Banco Montepio) 

Nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD), a ASSOCIAÇÃO PARA – PROJETO DE APOIO E RECURSOS PARA O
AUTISMO declara que os dados pessoais constantes desta mensagem são tratados única e exclusivamente para os fins a que a mesma se destina. 
A ASSOCIAÇÃO PARA – PROJETO DE APOIO E RECURSOS PARA O AUTISMO não divulga nem transmite dados pessoais a outras instituições ou
empresas, exceto pontuais situações devidamente autorizadas pelo próprio.
<Relatório de actividades e contas 2020.pdf>

mailto:info@associacaopara.com
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