
Relatório de Atividades e Contas 2017



QUAL A NOSSA MISSÃO...

Implementar e disseminar novas abordagens que 
transformem as vidas de todos os reclusos, fornecendo-
lhes as ferramentas e estímulos necessários para a sua 
efetiva reinserção, promovendo uma sociedade mais 
coesa e segura, bem como uma maior eficiência para 

todo o sistema.
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O ano de 2017 foi marcado pelo fim do primeiro programa de valorização
humana desenhado e implementado pela APAC P. O ano fica ainda
marcado pela implementação de vários programas no Estabelecimento
Prisional de Alcoentre e pela preparação da expansão dos programas da
APAC P para ouros estabelecimentos prisionais. A organização cresceu 4x
no número de programas e de voluntários .
Foi um ano que ficou marcado pelo equilíbrio das contas com a entrada
de novos associados individuais e coletivos de peso, tais como a Morais
Leitão, Galvão Teles, Soares Silva e Associados. Fica ainda marcado por
algumas campanhas de angariação de fundos bem como o
financiamento da Fundação Montepio ao abrigo do programa FACES.
Por fim é de salientar o salto qualitativo e quantitativo que a Associação
deu no que toca à comunicação externa, estabelecimento de novas
parcerias, e pelo crescimento da credibilidade da organização junto de
stakeholders importantes.

01. Sumário
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02. Atividades 2017

02.1 - Programas
de reinserção

02.2 - Formação 02.3 - Parceiros

02.4 - Comunicação 02.5 - Eventos



02.1 - Programas de Reinserção

» Programa de 
reinserção APAC 
adaptado ao contexto 
português (PRAPAC) 
avaliado do ponto de 
vista legal pelo escritório 
de advogados Morais 
Leitão, Galvão Teles, 
Soares Silva e 
Associados.
» Foi avaliada a 
modalidade de parceria 
com o estado 
necessária para 
implementação do 
PRAPAC

Metodologia APAC

» Fim da 1ª edição do 
programa EtiPAC e início 
de duas novas edições 
no EP Alcoentre. 
Aprovação do 
programa EtiPAC no EP 
de Faro, que terá início 
em 2018

» Elaboração de um 
sistema de medição de 
impacto, utilizando as 
diretivas científicas mais 
atuais, para o programa 
etiPAC

EtiPAC

» Desenhado e 
implementado o 
programa de Relações 
Humanas Improváveis.

» Elaboração de um 
sistema de medição de 
impacto, utilizando as 
diretivas científicas mais 
atuais, para o programa 
RHI

RHI

» Foram ainda 
desenhados outros dois 
programas, focados no 
pilares trabalho e 
famílias que foram já 
apresentados à DGRSP 
e estão a ser analisados 
para implementação 
durante o ano de 2018

Outros Programas
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02.1 - Programas de Reinserção
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Horas de formação em 
contexto prisional

45

Horas de voluntariado 
em contexto prisional

208

Participantes 
programas APAC P

47



02.2 - Formação
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» O número de 
voluntários no terreno (a 
visitar estabelecimentos 
prisionais) aumentou 4 
vezes, sendo agora 20 os 
voluntários que 
participam nos 
programas da APAC P. 
Como tal, foi 
desenhada a primeira 
formação de voluntários 
que aborda temas 
como a metodologia 
APAC, o voluntariado 
em meio prisional e o 
Código de Execução de 
Penas.

Voluntários

» É um movimento forte, 
com diversos parceiros 
europeus, que estão a 
desenvolver um modelo 
de intervenção 
comunitária, baseados 
em metodologias 
similares à metodologia 
APAC.

» A APAC P esteve 2 dias 
em Bruxelas em 
formação e troca de 
experiências com os 
diversos parceiros

The Houses

» Um dos voluntários 
APAC P esteve durante 
15 dias a visitar as casas 
CEC (que implementam 
a metodologia APAC) 
em Itália, geridas pelo 
nosso parceiro APG23. 

Metodologia APAC



02.2 - Formação
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Horas de formação de 
voluntários

19

Voluntários formados

>> metodologia APAC
>> voluntariado prisional
>> Código de execução 
de penas e de processo 
penal
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02.3 - Parcerias

Novos Parceiros

10
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02.4 - Comunicação
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Reportagem de TV, no 
programa 70x7 da RTP 2

1

Lançamentos
(Website e canal de 

youtube)

2

Artigos publicados 
(Brotéria, Mensageiro e 
Bolsa do Voluntariado)

3

Likes no Facebook
(principal meio de 

comunicação em 2017)

1468

Assinantes da newsletter
(segundo meio de 

comunicação de 2017)

167



02.5 - Eventos
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Presenças como 
oradores em 2 eventos 
(As Conversas e Ignite)

2



03. Contas 2017
Balanço
Ativos tangíveis - €
Ativos intangíveis - €
Outros ativos não correntes - €

Total Ativo não corrente - €
Clientes - €
Outros ativos correntes 332,05 €
Caixa e depósitos bancários 9.240,49 €

Total Ativo corrente 9.572,54 €

Total Ativo 9.572,54 €

Capital realizado 20,89 €
Resultados transitados -1.982,32 €
Resultado líquido do periodo 11.526,83 €

Total Capital Próprio 9.565,40 €
Total Passivo  não corrente - €

Fornecedores - €
Estado - €
Financiamentos 7,14 €
Outros passivos  correntes - €

Total Passivo  corrente 7,14 €
Total Capital Próprio e Passivo 9572,54 €

Demostração de Resultados

Vendas e serviços prestados 675,00 €

Subsídios à exploração 12.817,32 €

FSE - 1.937,16 €

Gastos com Pessoal - €

Outros rendimentos e ganhos - €

Outros gastos e perdas -28,33 €

Resultados antes depreciações, gastos de 
fianciamento e impostos 11.526,83 €

Gastos de depreciação e amortização - €

Resultado operacional 11.526,83 €

Juros e rendimentos similares suportados - €

Resultado antes de impostos 11.526,83 €

Impostos sobre rendimento - €

Resultado líquido 11.526,83 €
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03. Contas 2017
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Notas adicionais

A	APAC	Portugal	terminou	o	ano	com		o	resultado	líquido	do	período	positivo,	 registando	 também	um	
aumento	dos	ativos	face	a	2016.	
Destacamos	ainda	que	o	exercício	de	2017	incluiu	a	regularização	de	todas	as	dívidas	da	Associação	junto	
dos	seus	associados	as	quais	haviam	sido	contraídas	ao	longo	de	2016.



2017: Algumas memórias
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2017: Algumas memórias
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2017: Algumas memórias
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2017: Algumas memórias
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Um grande OBRIGADO a todos os que acreditam

Todo o Homem é maior que o seu Erro



www.apac-portugal.pt


