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Anexos: Demonstrações Financeiras 2016

Associação Rumo à Vida
Sede: Rua Central do Seixo,519
4465-066 S. Mamede de Infesta
NIF : 507972732
IPSS – Registo nº 75/08 de 15/09/2008
Email: geral@rumoavida.pt
https://www.rumoavida.pt
www.facebook.com/RumoAVida
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1. MISSÃO E ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
A Rumo à Vida é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) destinada a
jovens/adultos com ou sem deficiência em situação de risco e tem como VISÃO
Desenvolver a autonomia e inclusão de pessoas com deficiência na vida social
activa.
Tem como MISSÃO o ensino, proporcionando uma educação especial diferenciada
para potenciar o máximo desenvolvimento da autonomia e das competências
académicas e sociais dos seus alunos, considerando as especificidades de cada um. O
trabalho desenvolvido é feito em articulação com as Famílias, conduzindo à sua
melhor integração na sociedade para que possam encontrar 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.

Valências
❖ Ensino
Autorização Definitiva nº 25/EPC/Norte 2015 - Estabelecimento de Educação
Especial com a lotação de 48 alunos
Registo nº 48 na DGAE de 28 de Setembro de 2016 – Educação e Formação
Profissional
Contrato de Cooperação com a DGeste
❖ CAO
Licença definitiva de funcionamento 10/2016 emitida pelo Centro Distrital do Porto
em 19/04/2016 para 30 utentes
Acordo de Cooperação nº 20170055639 com a Segurança Social com inicio a 1 de
Dezembro de 2016 para 15 utentes.
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Atividades

Atividades Ensino
Atividades Académicas
Funcionais de acordo
com PEI de cada aluno
Ateliers de artes e
tecelagem
Educação Física e
natação adaptada
Atividades da Vida
Diária
Terapias

Número de a ul a s (H) - a tivi da des
a ca démi ca s funci ona i s

2015/2016
600

Número de s es s ões de a tivi da des
des portiva s (gi na s tica + na ta çã o) por a l uno

88

Número de s es s ões de ps i col ogi a , por a l uno

40

Número de s es s ões de tera pi a da fa l a , por
a l uno

40

Número de s es s ões de tera pi a ocupa ci ona l ,
por a l uno

40

Atel i ers de Artes e tecel a gem, por a l uno

80

Número de s es s ões de Tera pi a s com
a ni ma i s por a l uno

6
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Atividades

2015/2016

Número de sessões de
culinária, por aluno

20

Número de sessões de
jardinagem, por aluno

10

Número de sessões de
Lavandaria, por aluno

20

Ateliers de Artes e
tecelagem, por aluno

80

Número de saídas de
autonomização, por aluno

27

Terapias assistidas por
animais
Número de sessões de
atividades desportivas
(ginastica + natação) por
aluno
Número de sessões de
sistematização e sintese por
aluno
Número de sessões de
psicologia, por aluno

6

Atividades CAO
Atividades de
Autonomização: Lavandaria;
Culinária e Jardinagem
Atividades de Sistematização
e Síntese
Ateliers de artes e tecelagem
Educação Física e natação
adaptada
Terapias

88

88
40
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O nosso Plano de Atividades prima pela interação, enriquecimento e autonomização
dos nossos alunos. No ano de 2015/2016 foram realizadas 77 visitas de estudo.
Outro pilar importante é o apoio à Família com realização de sessões mensais de
Grupo de Pais para partilha de metodologias e análise de progressão.
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

Candidatura ao prémio BPI Solidário;
Candidatura Farmácia Activa
Evento de Danças Folk com o patrocínio da Associação Coreto;
Arraial Solidário com o patrocínio do conjunto “Memórias de António
Mafra”;
o Jantar Solidário;
o Participação no Sarau organizado pela União de Freguesias de SMI e SHR
o Angariação de sócios, atingindo o número de 181.

Equipa Multidisciplinar
Professoras de Ensino Especial
Professora de expressão plástica
Psicóloga
Terapeuta da Fala
Terapeuta Ocupacional
Professores de Educação Física e
Natação adaptada
Terapia assistida com animais
(cães)
Auxiliares de Acção educativa e
Monitores de CAO
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3. INVESTIMENTOS
O investimento no ano de 2016 foi de 36.746€, referente a obras e montagem do
elevador e um relógio de ponto.

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Conforme consta dos documentos anexos, o Balanço no ATIVO evidencia Ativos
Patrimoniais que totalizam 60.998€ e saldo positivo em bancos que ascende a
58.936€, resultante do recebimento de subsídios que estavam em dívida no final de
2015 e que se concretizaram em 2016.
No PASSIVO consta essencialmente a divida relativa ao contrato de Leasing do MiniBus e que termina em 2021, no total são 25.624€. Regista também as
responsabilidades com Colaboradores - Provisões para Ferias e Subsidio de Ferias e
respetivos encargos que ascendem a 18.576€, os saldos com Fornecedores e Estado
estão devidamente justificados com a atividade operacional e não tem antiguidade
que mereça realce. Regista também os valores recebidos e que são para a atividade
de 2017, e totalizam 9.774€
Os FUNDOS PATRIMONIAIS positivos de 30.930€ estão influenciados pelo resultado
negativo do ano que ascendeu a 19.727€, os quais absorveram os resultados
transitados que no ano ascendem a 21.334€.
Em 2016 ao terem sido concretizados recebimentos de cerca de 31.365€ que se
referiam a valores que subsidiaram custos de 2015, foram estes considerados em
Resultados de anos anteriores, tendo assim absorvido os resultados negativos de
2015. Da mesma forma em 2017 está previsto o recebimento de valores relativos ao,
ensino, ano letivo 2015/16 e que a concretizar-se, irão absorver, na integra, o
resultado negativo deste exercício.
Foi devidamente registado nesta rubrica o valor do Subsidio ao Investimento
atribuído pela Fundação EDP, está diretamente relacionado com incremento nos
Ativos patrimoniais e respeita, por isso a politica de amortizações do equipamento.
Na DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS há a realçar:
Rendimentos – Proveitos do exercício no total 204.516€, sendo de realçar os
relativos a:
- Prestação de Serviços(Ensino e CAO)
37.706€
- Quotas dos associados
2.940€
- Donativos
21.810€
- Subsídios Estado e Out Entidades
138.514€
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Gastos incorridos no exercício no total de 224.244€, sendo de realçar os
relativos a:
- Gastos com Pessoal:
166.154€
- Fornecimentos e Serviços Externos
48.105€
- Depreciação de Equipamentos
8.842€

5. Proposta de aplicação de resultados
Proposta:
Para o resultado líquido do exercício, negativo de 19.727,42 euros, propomos a
seguinte aplicação:
Para Resultados Transitados o valor de 19.727,42 euros.

6. Expectativas Futuras
Continuar a divulgar o trabalho desenvolvido na valência de ensino junto das escolas
e da DGeste, mostrando a disponibilidade para acolher mais alunos. Continuar a
insistir na proposta já apresentada anteriormente, para uma parceria com
agrupamentos com vista à sua integração em algumas atividades.
Prosseguir no pedido e sensibilização para a necessidade de extensão do acordo de
cooperação da Segurança Social para os alunos que estão a terminar a fase de
ensino.
Concorrer ao Prémio BPI Capacitar para a requalificação do espaço desportivo no
recreio da RAV.
Apresentar candidatura à CM de Matosinhos para subsidiação da aquisição de uma
carrinha de 9 lugares.
Esperamos também que através do programa Portugal 2020, se consigam realizar
acções de formação para utentes, familiares, colaboradores e todos os interessados
na problemática da capacitação.
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 2017:
▪
▪
▪
▪

Vendas solidárias
Concerto
Evento de Danças
Caminhada
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▪
▪
▪
▪
▪

Churrascada
Feira de Natal
Jantar Solidário
Seminários
Tertúlias

Faz também parte dos objetivos para 2017 a continuação do estabelecimento de
parcerias, o contínuo envolvimento da sociedade civil e ainda a Participação no CLAS
de Matosinhos e Colectividades do Agrupamento de Freguesias SMI e SHR.

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,
fundamental, para estarmos mais fortes e preparados para uma resposta capaz aos
nossos alunos/utentes e respetivas famílias.
Agradecemos aos fornecedores, voluntários, a todos os associados e colaboradores.
Agradecemos aos nossos parceiros, pela disponibilidade e apoio prestado em
regime pro-bono.
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, 9 de Março de 2017
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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