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1. MISSÃO E ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
A Rumo à Vida é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) destinada a
cidadãos com deficiência em situação de risco e tem como VISÃO Desenvolver a
autonomia e inclusão de pessoas com deficiência na vida social activa.
A sua MISSÃO é Ensinar e proporcionar uma educação especial diferenciada para
potenciar o máximo desenvolvimento da autonomia e das competências académicas
e sociais, considerando as especificidades de cada aluno, em articulação com as
Famílias, conduzindo à sua melhor integração na sociedade para que possam
encontar uma área de trabalho e um espaço de vida onde possam prestar o seu
contributo e se sintam felizes.
Para a implementação e concretização deste projeto foi necessário a criação de um
centro de atividades de educação e autonomização, com espaços destinados à
aprendizagem escolar e ainda o desenvolvimento de outras valências com carácter
pedagógico, designadamente uma horta, uma cozinha, uma lavandaria e um atelier
de arte e costura.
Numa fase mais avançada deste projeto pretende-se também evoluir para a criação
de um lar de especialização e autonomização.
A CM de Matosinhos cedeu à Rumo à Vida, em Regime de Comodato pelo período
de dois anos, a contar a partir de 3 de junho de 2015, as instalações da Escola Básica
do Seixo.
A Rumo à Vida desenvolve a sua atividade desde o inicio de Setembro nestas novas
instalações, tendo também mudado a sua sede para estas instalações.
Devido à insolvência do Colégio Novos Rumos, em Julho de 2015, os alunos daquela
escola foram maioritariamente transferidos para a Rumo à Vida.
Foram feitas reuniões e acordos com o Ministério da Educação, no sentido desta
Associação dar continuidade ao projeto educativo daqueles alunos.
Foi-lhe atribuída a Autorização Definitiva Nº 25/EPC/Norte de 2015, pela DGAE –
Direção Geral da Administração Escolar – ao abrigo da portaria 1002/97, para a
lotação de 48 alunos e com efeitos a Setembro.
O mandato dos órgãos Sociais terminou em Dezembro de 2015, tendo o ato eleitoral
decorrido em 23 de Janeiro de 2016.
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O presente documento pretende descrever as atividades da "RUMO À VIDA" no ano
de 2015.
As ações desenvolvidas no primeiro semestre do ano foram focadas na obtenção de
instalações para desenvolver a atividades da ASSOCIAÇÃO. No segundo semestre as
ações desenvolvidas foram no sentido de obter os licenciamentos para o
funcionamento do ensino e do centro de atividades ocupacionais, assim como
planear e garantir o seu funcionamento.
A Rumo à Vida iniciou o ano letivo em Setembro e está a prestar serviço na valência
de educação especial a 15 alunos.
Assim como garantiu o apoio aos alunos vindos do colégio Novos Rumos em idade
escolar, também o fez e continua a fazer para os jovens com idade superior a 18
anos (11 jovens) na valência CAO – Centro de Atividades Ocupacionais.
Tratando-se do ano de inicio de prestação de serviços da Instituição foi necessário
constituir uma equipa, tendo a admissão da mesma sido feita com o apoio do IEFP
aproveitando a Medida Estímulo (7 funcionários) e os estágios profissionais (3
estagiários). Foram ainda contratados dois terapeutas em regime de part-time.
A equipa de funcionários foi reforçada por estagiários
voluntários.

da Cruz Vermelha e

A nível institucional as restantes ações tiveram como objetivo a sua divulgação,
angariação de facilitadores e de receitas e das quais destacamos as seguintes:
o
o
o
o
o
o

Candidatura ao prémio SIC Esperança;
Candidatura ao prémio EDP Solidária;
Participação na Feira de Voluntariado da UP;
Caminhada com a participação da atleta Aurora Cunha;
Caminhada e Zumba patrocinada pela Associação DEMOS;
Jantar Solidário e de Inauguração das Instalações pelo Presidente da CM,
Dr. Guilherme Pinto;
o Angariação de sócios, atingindo o número de 140.

3. INVESTIMENTOS
O investimento no ano de 2015 foi de 4.316€, dos quais apenas 752€ foram
suportados pela Instituição e que se destinaram a equipamentos para a copa para
permitir o funcionamento das atividades de culinária.
O restante valor foi apoio de mecenato utilizado em equipamentos didáticos e de
desenvolvimento de competências e ainda de algum mobiliário.
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4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Conforme consta dos documentos anexos, o Balanço evidencia saldo positivo em
bancos que ascende a 1.389,92€, remanescente da atividade operacional.
Os Fundos Patrimoniais negativos de 10.020,94€ estão influenciados pelo resultado
negativo do ano que ascendeu a 19.614,45€, os quais absorveram os resultados
transitados.
Não obstante a Autorização de Funcionamento emitida pela DGeste, esta entidade
não efetuou qualquer pagamento do contrato de cooperação, tendo este facto
conduzido em grande parte para o resultado negativo.
A outra parte do resultado negativo deve-se ao atraso no licenciamento do CAO e à
falta de apoio/financiamento para os 11 jovens atrás referidos.

Na Demostração de Resultados há a realçar:
Rendimentos – Proveitos do exercício no total 42.586€, relativos a:
- Prestação de Serviços
17.600€
- Quotas dos associados
1.720€
- Donativos
17.098€
Gastos incorridos do exercício no total 62.200€, relativos a:
- Gastos com Pessoal:
33.438€
- Fornecimentos e Serviços Externos:
21.696€
- Depreciações
5.660€

5. Proposta de aplicação de resultados
Proposta:
Para o resultado líquido do exercício, negativo de 19.614,45 euros, propomos a
seguinte aplicação:
Para Resultados Transitados o valor de 19.614,45 euros.
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6. Expetativas Futuras
Em 1 de fevereiro de 2016 foi obtido o licenciamento do CAO e espera-se que ainda
no decorrer do primeiro semestre se consiga obter o acordo de cooperação ou
financiamento para os jovens com mais de 18 anos que frequentam a Instituição,
bem como a conclusão dos apoios previstos na Licença de Funcionamento da DGAI.
As atividades realizadas destinam-se a desenvolver autonomia, valorização pessoal e
desenvolvimento de competências dos nossos jovens, e serão para consumo próprio
e venda ao exterior contribuindo assim para a sustentabilidade do projeto.
Com vista à angariação de fundos absolutamente necessários e de novos sócios
pretendemos realizar, no mínimo as seguintes ações de sensibilização e de
divulgação da nossa Associação ao longo do ano de 2016:











Vendas sociais
Concerto
Evento de Danças Folk
Caminhada
Churrascada
Feira de Natal
Jantar Solidário
Seminários
Tertúlias

Faz também parte dos objetivos para 2016 a continuação do estabelecimento de
parcerias, o contínuo envolvimento da sociedade civil a participar neste projeto,
assim como o do mecenato empresarial.

7. Considerações finais
Ao terminar mais um Relatório de Gestão começamos por agradecer a todos os que
têm acreditado neste projeto e que têm manifestado o seu apoio.
Um especial agradecimento à Câmara Municipal de Matosinhos e à Junta de
Freguesia de S. Mamede de Infesta, pelo grande apoio que nos têm dado e
possibilitarem estarmos aqui hoje.
Agradecemos aos fornecedores, todos os associados e colaboradores.
Agradecemos aos nossos parceiros, pela disponibilidade e apoio prestado em
regime pro-bono.
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O compromisso da ASSOCIAÇÃO RUMO À VIDA é com todas as pessoas que
necessitem de ensino especial e consequentemente o desenvolvimento de
competências. Aos nossos alunos queremos agradecer pela força e inspiração que
nos dão todos os dias. Queremos ser uma referência nas suas vidas, ajudando-os a
encontrar o equilíbrio numa vida preenchida de atividades que os façam desenvolver
as suas melhores competências. Apoiar as suas famílias a encontrar também esse
equilíbrio.
A todos um grande Bem Haja!

Matosinhos, 5 de Março de 2016

A DIRECÇÃO,

Anabela Mota dos Santos Gonçalves

Graciosa Maria Oliveira Ferreira

Teresa Maria de Oliveira Sousa

Irene Maria Baptista Mafra Barreira

Aldina da Costa Rocha de Oliveira
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