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Ata nº 4 

 

Assembleia realizada com recurso a meios telemáticos (Zoom – videoconferência) 

Data: 20 de setembro de 2020 

Início: 10h 

 

Ordem de trabalhos 

1. Apresentação e aprovação da Ordem de Trabalhos 

2. Apresentação e aprovação da atividade em 2019/2020 

a. Relatório de Atividades 2019/2020 

b. Relatório de Contas de 2019/2020 

c. Outros assuntos relativos ao ano 2019/2020 

3. Eleição dos Órgãos Sociais para o biénio 2020-2022 

4. Apresentação da atividade para 2020/2021 

a. Plano de Atividades para 2020/2021 

b. Orçamento para 2020/2021 

5. Apresentação e votação de outras propostas 

6. Outros assuntos 

 

Nota prévia: Em virtude da atual situação excecional de saúde pública e respeitando as 

recomendações das entidades oficiais, a Assembleia foi realizada com recurso a 

videoconferência (Zoom), cujos acessos foram previamente disponibilizados pela Direção 

juntamente com a convocatória para a Assembleia.  

A Mesa da Assembleia foi presidida por João Inácio Lima e Joana Caldas e secretariada por 

Catarina Luís Farinha. Os trabalhos iniciaram-se às 10h com uma oração. 

 

1. Apresentação e aprovação da Ordem de Trabalhos 

João Inácio Lima deu as boas-vindas a todos, identificando os elementos dos Órgãos Sociais 

da Associação e dando nota que o ponto 3 da ordem de trabalhos não iria ser discutido 

porquanto o mesmo se tratou de um lapso, visto que a eleição somente ocorrerá em 2021, para 

o Biénio 2021-2023 (antecedido pelo biénio 2019-2021 – recorde-se que a Associação foi 
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formalmente fundada em 2019), neste sentido os órgãos manter-se-ão em funções até à 

assembleia ordinária a ter lugar até 15 de novembro de 2021, nos termos dos Estatutos da 

Associação. 

Aprovada a Ordem de Trabalhos por 16 votos a favor (unanimidade). 

 

2. Apresentação e aprovação da atividade em 2019/2020  

Ana Direito começou por justificar a ausência de alguns membros da Direção na Assembleia. 

a. Relatório de Atividades 2019 

Introdução sobre o ano decorrido, sublinhando a união entre a equipa de Direção e o 

impacto/condicionamento da pandemia (cancelamento dos fins-de-semana de formação e 

alteração da modalidade de colónia), exigindo grande discernimento por parte da Direção.  

Ligação aos Núcleos 

Objetivo de aproximação entre a Direção e os núcleos; a Direção concluiu que este objetivo se 

foi concretizando nas várias pastas/áreas de trabalho (nomeadamente Tesouraria e Logística). 

Desejo de investimento/evolução ao nível da Formação de Animadores. 

Atividades em Rabo de Peixe 

Núcleo de Rabo de Peixe (RdP): realização de reuniões mensais presenciais até fevereiro, 

passando depois para reuniões quinzenais à distância. Maior autonomia da coordenação do 

núcleo de RdP em relação à Direção (reuniões prévias de preparação, realização de reuniões e 

formação dos animadores, cujo plano foi revisto durante o ano); núcleo com 10 a 12 membros. 

Acompanhamento aos jovens e às famílias em RdP: reuniões de acompanhamento, abordagem 

tido como frutuosa, ainda que só tenha sido possível ter duas reuniões devido à pandemia. 

Impacto positivo para lá das visitas, alimentando a ligação à vila e chegando a crianças que não 

têm contacto direto com o projeto através da colónia. Novo padre (em princípio diocesano) e 

confirmação da saída dos Missionários. 

Colónia de mães e de (pré)animadores: objetivo que ficou por prosseguir, dadas as 

circunstâncias. 

Colónia: Flávia Ferreira tomou a palavra e recordou a decisão de realização da colónia em 

formato digital. Foram convidados coordenadores para pastas específicas (BDS, hino, logística) 

e foram convidados todos os voluntários da Associação à data. A equipa final foi constituída 

por cerca de 30 voluntários. Explicação da opção através de carta simples às famílias. 
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Publicações no facebook e no instagram. Avaliação positiva, superação das expectativas. 

Dificuldade em medir o impacto/alcance dos vídeos publicados naquelas redes sociais 

(métricas de contabilização são pouco claras). Foram convidados também os animadores de 

RdP, tanto para participar na colónia como apenas no hino. Alguma dificuldade/desconforto 

com gravação de vídeos e participação por estes meios por parte dos animadores de RdP. 

Também foi referido algum desconforto nas reuniões de formação nacionais (com os 

animadores do continente). 

 

Formação de animadores e angariação de fundos 

Formação: plano de formação seguido conforme planeado até março. A partir de março, devido 

à pandemia, tomou-se a opção de reuniões de formação nacionais e via zoom, cuidando de 

algumas especificidades de certos núcleos (ex. Braga estava mais avançado). 

Angariação de fundos: fortemente prejudicada pela pandemia. Empenho de todos os núcleos na 

criação de novas soluções, algumas mais exigentes em preparação, eventualmente a 

desenvolver/implementar no ano seguinte. Perceção de trabalho conjunto e com maior união 

entre todos os núcleos, diferentemente do funcionamento autónomo habitual. 

Cancelamento dos fins de semana de formação, substituídos por webinars: possibilidade de 

participação para todos os voluntários da Associação à data, pelo que maior alcance dos 

conteúdos do que em fins-de-semana de formação tradicionais. 

Aproximação à vila: integração do núcleo de Rabo de Peixe nas reuniões de formação do 

continente. 

Algumas dificuldades identificadas em diferentes núcleos: coordenação no Porto, falta de 

compromisso de voluntários em Lisboa, etc. 

 

Sistema de Proteção e Cuidado de menores e adultos vulneráveis (SPC) 

Isabel Mariz tomou a palavra e explicou que foi feita uma revisão do mapa de riscos da obra, 

contemplando todas as atividades ao longo do ano, em contacto e diálogo com outros 

movimentos e obras, nomeadamente da Companhia. Mapa disponível para consulta, 

sublinhando o seu caráter dinâmico (como o ano de pandemia demonstrou). 

Necessidade de definir periodicidade na revisão do mapa. 
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Possibilidade de contar com contributos de animadores e antigos animadores para 

complementar o Mapa de Riscos. 

 

Comunicação, imagem e merchandising 

Objetivo de criar imagem forte, de unidade enquanto Associação e não de núcleos - um membro 

em cada núcleo ligado ao responsável da pasta na Direção. 

Aposta no Facebook, com a fusão das várias páginas dos núcleos numa só. 

Definição de mensagem a passar vs. o que espera quem nos procura nas redes sociais. 

 

Patrocínios e Logística 

João Armindo começou por explicar que o principal objetivo da pasta é a redução de custos 

através de novas parcerias, apoios coordenados entre núcleos e/ou outros apoios que possam 

existir para o nosso tipo de Associações. Ao longo do ano foram realizados contactos com a 

SATA com vista a uma possível parceria: a proposta não é compensatória para a Associação. 

Parceiros na Ilha de São Miguel: Banco Alimentar, Galp, Insco - contactos foram realizados, mas 

ficaram sem efeito com a pandemia. A Associação procurará manter contacto 

simpático/ligação, ao longo do ano. Possibilidade de formação específica para membro de 

Direção com esta pasta (atualmente o João Armindo); Madalena Boissel vai enviar materiais de 

formação. Possibilidade de mobilizar conhecimentos/contactos no seio do projeto ou ligados à 

Companhia de Jesus nesta matéria (ex Nuno Frazão ou Mafalda Sousa Guedes). 

Passou a existir um membro em cada núcleo ligado a esta pasta para melhor comunicação, 

eficácia e logística. Em algumas situações, conseguiu-se a redução de custos com esta 

estratégia, no entanto ainda existe caminho a fazer. 

Ao longo do próximo ano será feita uma aposta no merchandising. 

Foi realizada uma candidatura ao Projeto Mais Ajuda (projeto do LIDL com contribuição 

monetária): candidatura efetuada, mas não selecionada.  

 

Secretaria 

Flávia Ferreira fez uma avaliação positiva dos objetivos para o ano, com exceção da angariação 

de sócios a par com a Tesouraria. Foi criada uma base de dados de animadores do ano transato. 

A caixa de correio eletrónico da Direção foi limpa e organizada. Foi iniciado o processo de 
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criação de base de dados histórica de animadores (em processo; bastante avançado para os 

núcleos de Coimbra e Porto) a par com a criação de base de dados com crianças participantes 

nas colónias e cruzando com os respetivos animadores.  

No contexto da criação das bases de dados, surgiu a preocupação com o cumprimento das 

normas em matéria de proteção de dados pessoais. A Direção esclareceu que têm sido 

recolhidos consentimentos para tratamentos dos dados das crianças participantes nas 

colónias desde 2018. Relativamente a histórico de dados, o assunto vai ser analisado num 

grupo de trabalho específico (Joana Miranda [próxima responsável pela pasta], João Inácio, 

Catarina Luís). 

 

Família a Família 

Foi elaborado um guião explicativo do Família a Família. Foi tido um maior cuidado das famílias 

madrinhas (eg. foi enviado um email no Advento); manter este cuidado, na mesma linha do 

cuidado com patrocinadores e potenciais patrocinadores. 

 

b. Relatório de Contas de 2019  

Maria André tomou a palavra e apresenta com slides (anexos à presente ata) as contas da 

atividade da Associação em 2019. Assinalou grande quebra na receita dos núcleos face ao 

habitual e face ao orçamentado devido à pandemia. Apontou receitas de formação visto que 

muitos animadores doaram o valor correspondente ao fim-de-semana de formação que veio a 

ser cancelado. 

Parecer do Conselho Fiscal (favorável na generalidade). 

Votação: 17 votos a favor (unanimidade). 

c. Outros assuntos relativos ao ano 2019 

Carolina Vieira deu breve explicação sobre a métrica de contabilização de visualizações nas 

redes sociais. 

 

3. Apresentação da atividade para 2020/2021 (Ana Direito) 

Linhas orientadoras para o ano  
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Desafio (lançado pelo João Inácio e pelo Tó Luís) de pensar novas formas de presença em RdP; 

utilizar as limitações e incertezas determinadas pela pandemia como estímulo para pensar que 

propostas e iniciativas poderá a Associação oferecer às famílias que não a colónia. 

Proposta de constituição de grupo de trabalho para estudar a viabilidade de outras ações a 

realizar na vila (independentemente das limitações à realização da colónia). Foi feita a  chamada 

de atenção para que esta reflexão seja feita ouvindo as crianças e jovens de RdP e percebendo 

o que procuram/precisam/querem. 

 

a. Plano de Atividades para 2020/2021 

Ana Direito explicou que o ano que se inicia será um ano de continuidade do trabalho realizado 

nos anos anteriores. Procurar-se-á continuar a não só projetar o futuro ano, mas também um 

horizonte mais amplo. Para tal, a Direção continuará inovar e desenvolver e, simultaneamente, 

a avaliar e discernir todos os passos dados. 

É reiterada a aposta em desenvolver atividades em Rabo de Peixe de forma próxima e 

continuada ao longo do ano através do núcleo de Rabo de Peixe, das Reuniões de 

Acompanhamento dos jovens de idade superior a 16 anos e da Colónia. Na impossibilidade da 

realização das atividades habituais, a viabilidade da realização de outras ações será estudada. 

A par disso, a Direção compromete-se em estabelecer um contacto próximo com a Igreja local, 

uma vez que a Paróquia de Rabo de Peixe contará com um novo Pároco, e ainda com o Rvmo. 

Sr. Bispo de Angra.  

A formação espiritual e humana dos animadores continuará a ser uma prioridade. A 

transversalidade da Espiritualidade Inaciana será mantida presente na Associação ao promover 

a relação próxima entre os núcleos e os centros e o acompanhamento próximo dos Assistentes 

Espirituais à Direção e núcleos. A proximidade entre os coordenadores dos núcleos com a 

Direção será reforçada através de uma formação inicial, de momentos de avaliação intermédia 

e de uma avaliação final com todos os membros. 

 

Atividades em RdP| Núcleo de RdP  

Será dada continuidade à aposta no núcleo de RdP ao realizar reuniões quinzenalmente, 

alternando entre reuniões via zoom e reuniões presenciais, consoante o possível. A 

coordenação será composta por um membro da Direção da Associação e um a dois membros 
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do Núcleo de Rabo de Peixe. Existirá uma aposta na capacitação da coordenação local, através 

de reuniões de coordenação para preparação de reuniões e tomada de decisões em conjunto e 

de um apoio e acompanhamento próximo. 

A nível da formação, desenvolver-se-á o plano elaborado em 2019, aumentando ou elaborando 

os temas face ao aumento do número de reuniões. A par deste objetivo procurar-se-á também 

continuar a divulgar a existência do núcleo na ilha e recrutar voluntários. 

 

Atividades em RdP| Reuniões de acompanhamento 

Maria André tomou a palavra e explicou que a aposta passará por um reforço sobre a vontade e 

necessidade de se manter o contacto e acompanhamento dos jovens que deixam de ter idade 

para fazer colónias. A periodicidade das reuniões vai ser mantida (com membros da Direção 

presencialmente de dois em dois meses), de acordo com o possível. Outras estratégias de 

acompanhamento para além das implementadas serão estudadas durante este ano para que 

os temas propostos sejam explorados de forma mais intensa e frutífera. Foi feita a ressalva de 

que a volta à vila que estes elementos da Associação fazem no âmbito das reuniões de 

acompanhamento resulta também na maior proximidade e relação com todos os habitantes da 

vila. 

 

Formação: 

Flávia Ferreira apresentou os objetivos para a formação 2020/2021, ressalvando a incerteza 

associada ao contexto de pandemia.  

- Promover uma relação próxima com as coordenações, realçando a importância de todos 

assumirem as suas funções com responsabilidade, mas nunca esquecendo o trabalho 

de equipa.    

- Realizar uma formação no início do ano para os coordenadores estarem mais 

preparados para o cumprimento das suas funções.  

- Promover a proximidade entre os elementos dos núcleos com a Direção através do 

aumento da periodicidade das reuniões partilhadas entre ambos.  

- Rever o plano de formação elaborado em 2019, com eventuais ajustes e elaboração de 

documentos de apoio. 
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- Promover a adaptação da angariação de fundos de acordo com os tempos incertos 

vividos.  

- Promover a adaptação do tipo de reunião (presencial versus plataforma zoom) de acordo 

com a panorama e as restrições relacionadas com a pandemia.  

Intervenção do Pe. Pedro Cameira sugerindo para o futuro uma formação mais em “mergulho”, 

mais concentrada no tempo e intensiva, e menos em “ilhas”, dispersa e isolada em vários 

momentos. 

Possibilidade de sinergia para a formação dos animadores em cada núcleo com outras 

associações/movimentos, a partir da experiência/iniciativa de animadores do núcleo de Braga 

e grupo de Gambozinos de Braga e da proposta apresentada pelo Diogo Couceiro sj. Ressalva 

de que será um ano provavelmente atípico e, portanto, esta ação poderá ser fortemente 

condicionada.  

 

Comunicação, Imagem e Merchandising  

Carolina Vieira apresentou os objetivos da pasta da comunicação para o ano seguinte: (i) 

desenvolvimento de uma nova linguagem visual da Associação e de novas estratégias de 

comunicação nas redes sociais e no website que se adequem mais ao público alvo; (ii) 

atualização do Kit de Comunicação; (iii) reavaliação e eventual criação de novo material de 

merchandising; (iv) recolha de imagens representativas da ação durante o ano; (v) criação de 

um calendário de publicações; (vi) recolha de ideias para novas estratégias e campanhas de 

angariação de fundos; e (vii) capacitação da equipa da comunicação. 

 

Patrocínios e Logística  

João Armindo apresentou como objetivos da pasta (i) a promoção de parcerias intersetoriais de 

apoio à Associação; (ii) a redução dos custos associados à atividade anual da Associação; (iii) 

a garantia de uma coordenação eficiente entre os diferentes núcleos na realização dos dois 

pontos anteriores; (iv) a formulação do inventário de todos os bens da Associação e (v) a revisão 

dos acordos vigentes com entidades parceiras. 

 

Secretaria 
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Joana Miranda explicou que os principais objetivos para este ano serão (i) manutenção e 

atualização das bases de dados de animadores e crianças; (ii) a redação de atas das reuniões 

de Direção; (iii) a gestão do email da Direção; (iv) a manutenção do arquivo de documentos 

organizado e atualizado; (v) fomentar o envolvimento de antigos animadores na Associação. 

 

Família a família 

Joana Miranda explicou que será realizada uma campanha de sensibilização e que para tal será 

disponibilizada e gerida toda a informação e documentação necessária. Será desenvolvido um 

novo logotipo para o projeto FAF, a ser apresentado na Assembleia 2021. 

Ressalva de que será um ano escolar provavelmente atípico, pelo que o “acesso” ao meio 

escolar enquanto universo para angariação de fundos estará fortemente limitado. 

 

Tesouraria  

Maria André apresentou que os principais objetivos da tesouraria passam por: (i) gerir a conta 

da Associação; (ii) garantir a adequada aplicação dos fundos; (iii) acompanhar a gestão das 

contas dos núcleos; (iv) investir em formação para os atuais membros da Direção (para que a 

gestão entre todos seja a melhor); e (v) iniciar o processo de angariação de sócios. O 

cumprimento destes objetivos passa pelo cumprimento das seguintes atividades: (i) efetuar as 

transações financeiras da Associação; (ii) estabelecer contacto próximo e frequente com os 

tesoureiros de cada núcleo; (iii) aproximação ao banco para redução da mensalidade da conta; 

(iv) emissão de recibos; (v) organização do livro de contas e dos documentos inerentes a esta 

pasta; (vi) definição do preçário do material que consta do inventário; e (vii) elaboração o 

relatório de contas e o orçamento. 

 

Calendarização das atividades das várias pastas - criação de um cronograma a ser revisto 

regularmente. 

 

b. Orçamento para 2020/2021 (Maria André) 

Apresentação detalhada das despesas e receitas. 

(Serão realizadas correções a serem aprovadas pelo Conselho Fiscal) 

O Conselho Fiscal juntará o seu parecer sobre o Orçamento, já retificado. 
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Votação: 11 votos a favor (unanimidade). 

  

4. Apresentação e votação de outras propostas 

Proposta de Assembleia em data mais tardia para preparação de documentos a apresentar - 

será feita e avaliada a experiência. 

Data não deve passar do dia 15 mês de novembro para salvaguardar a atividade inicial dos 

núcleos (passagem de pastas na Direção e coordenação - acompanhamento/suporte aos 

novos elementos nas coordenações de núcleo). 

  

5. Outros assuntos 

Novo assistente espiritual - P. João Manuel, sj. O P. Pedro Cameira irá continuar a acompanhar 

reuniões, no primeiro semestre de 2021, para realizar a passagem. 

Voto de louvor pelo trabalho e dedicação do P. Pedro Cameira sj durante o seu mandato. 

 

A Mesa deu a Assembleia por encerrada pelas 15 horas. 

 

 

 

 

 

Coimbra, 20 de setembro de 2020 

 

 O Presidente da Mesa                    A Vice-Presidente                                      A Secretária 

 

 

 

(João Sousa Lima)                               (Joana Caldas)                                        (Catarina Luís) 

 


