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2016 em Síntese 
Portugal em 2016, apesar dos esforços desenvolvidos e de indicadores macro que nos colocam 

num percurso de viragem face aos momentos de crise económica e restrição de anos anteriores, 

nomeadamente no que toca ao défice público, continua a evidenciar um elevado grau de 

desigualdades, pobreza e privação material com repercussões graves na vida de jovens 

qualificados e gravíssimos nas jovens e famílias tradicionalmente apoiadas pela Associação 

Humanidades que à carência de rendimento suficiente, seu e ou familiar, têm associada baixa 

escolaridade, incapacidade de acesso a bens e serviços que permitam um nível de vida adequado à 

sociedade em que vivemos.    

Os recuos nas políticas sociais e enfoque na economia, alavancados na UE e seguidos em Portugal 

permitiram a construção de um Quadro Comunitário de Apoio, o Portugal 2020, cujos Programas 

Operacionais traduzem também aquele enfoque, isto é, dirigem-se à capacitação de organizações, 

a empresas, à qualificação, ao empreendedorismo focados em “números” de emprego criado, 

negócios por conta própria…ora, a população alvo da intervenção da Associação Humanidades 

posiciona-se com necessidades anteriores a esta, de promoção da inclusão de públicos vulneráveis 

e excluídos, âmbito, eventual do Programa Operacional para Inclusão Social e Emprego, 

candidaturas passíveis de responder às necessidades identificadas de públicos-alvo da Associação 

e que têm tardado em surgir.  

Múltiplos fatores, externos e internos, condicionaram o desempenho organizacional tendo-se 

constituído como desafios de aprendizagem e de superação de obstáculos. 

Nesta conjuntura, a sustentabilidade, crucial para a prossecução da missão da Associação 
Humanidades e dos seus objetivos, nomeadamente os aprovados no Plano Estratégico para o triénio 
2014-2016, constituiu-se como um enorme desafio à gestão. 
 
A orientação para a sustentabilidade, qualidade das intervenções, seus resultados e satisfação das 
partes interessadas determinou a manutenção do rigor e de objetividade, isto é, identificação de 
partes interessadas, necessidades, processos, metas e indicadores, sua monitorização, avaliação e 
melhoria contínua. 
 
A postura de transparência e de empenhamento numa gestão sustentável da organização, de 
acordo com parâmetros internacionalmente reconhecidos, determinou a adoção/implementação 
de um Sistema de Gestão da Qualidade certificado desde 2014, certificação mantida em 2016 face 
ao cumprimento dos requisitos das normas ISO NP EN 9001:2008 e ainda de acordo com os 
referenciais de qualidade da resposta social Creche – ISS como ferramenta facilitadora da gestão. 
 
 

 3ª FÓRUM da CIDADANIA  
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Figura 1 - Contexto organizacional interno 

 
Manteve-se no ano de 2016: 
 

 O foco nos resultados, enquadrados por metodologias centradas nas pessoas 
(clientes), promovidas por colaboradores/as comprometidos/as com a missão da 
Associação, através de uma abordagem objetiva por processos monitorizados, 
facilitadores da tomada de decisão baseada em evidências, na análise de 
oportunidades e riscos, numa cultura organizacional de aprendizagem e 
melhoria continua; 
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 A pertinência, eficácia e sustentabilidade dos efeitos da intervenção da resposta 
integrada de serviços, Creche, Centro de Apoio à Vida, Centro de formação e Projetos bem 
como as competências na articulação da intervenção com ações de 
prevenção/sensibilização e a experiência de colaboração interinstitucional; 
 

 O olhar externo, de Auditoria Interna, executada por auditora externa e de Auditoria 
Externa da entidade certificadora, contribuíram para a identificação de melhorias, na 
sequência da identificação de não conformidades (NC) e oportunidades de melhoria (OM), 
que tendo originado correções e alterações conduziram à manutenção da certificação;  
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 A criatividade e empenho dos recursos humanos da Associação Humanidades e o 

dinamismo das várias áreas de atuação são fatores determinantes dos elevados níveis de 

satisfação verificados e que abaixo se apresentam em balanço comparativo 2014/2016. 

 

 

 
As atividades da Associação Humanidades orientadas pelo Plano de Ação para 2016 decorreram 
com base na manutenção dos protocolos de cooperação com a Segurança Social, que suportam 
cerca de 60% dos custos da atividade do Centro de Apoio à Mulher, bem como a continuidade do 
patrocínio ROFF e dos seus colaboradores que apoiam, significativamente, custos remanescentes, 
através de apoio financeiro, de ações de voluntariado e de oferta de bens.  

 
A continuidade da atividade formativa da Associação Humanidades decorreu da implementação: 
 

 Ações formativas no âmbito do CAV, dirigidas a jovens apoiadas, jovens em contexto escolar 
e a profissionais; 

 Projeto “Saber SER – Saber FAZER, II edição” com o patrocínio do BARCLAYS;  
 

                              
 
 

1

2

3

4

5

CAV CRE PRJ CLIENTES AH

Avaliação da Satisfação Global de Clientes AH
resultados comparativos, por tipologia de cliente

Triénio 2014-2016                         
(valores médios globais)

2014 2015 2016 Média
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O Centro de Apoio à Mulher – CAM, estrutura de referência 
da nossa atividade no apoio à gravidez precoce, à mulher e 
às famílias mantem-se como ponto de partida para a 
constante procura de financiamento para novos projetos 
que alarguem na comunidade o número dos seus 
beneficiários e a perceção do valor acrescido da nossa ação.  

 
A Associação Humanidades, enquanto espaço de ensino e porque convicta de que como disse Paulo 
Freire - “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”, promoveu ao longo do ano 3 eventos “Feira das Roupinhas” com a 
convicção de que é pela ação que se constroem valores nomeadamente aqueles que combatem o 
desperdício e o consumismo, valorizando as premissas:  

 Reduzir é melhor que reutilizar 

 Reutilizar é melhor que Reciclar. 

 Reciclar é melhor que Poluir. 
 

Muitas foram as cidadãs e cidadãos e as organizações que pela sua contribuição permitiram que a 
2032 peças de vestuário, fosse dado novo uso por 103 famílias. 
  
O ano de 2016 caracterizou-se pela quase inexistência de oportunidades de candidaturas e o 
número de projetos aprovados é disso sintomático, com consequência clara nos volumes financeiros 
do ano, circunstância que não inibiu a Associação Humanidades da prática de parceria 
interinstitucional, articulação de recursos, promoção do acesso a direitos e exercício de deveres de 
pessoas em situação de vulnerabilidade, nomeadamente em situação de gravidez precoce, visível 
na contínua dinamização do “Grupo de Reflexão Gravidez e Maternidade Precoce”, na participação 
ativa na Rede Social de Lisboa, no Conselho Municipal para Igualdade, na Rede para o 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (Rede DLBC), na Comissão Social de Freguesia de 
Alvalade e no seu Núcleo Executivo, mantendo a sua participação nos Grupos de Trabalho nas áreas 
da Infância e Juventude, Saúde e Direitos Humanos e no Mercado de Natal de Alvalade. 
  
A atividade de cooperação interinstitucional, que abriga os objetivos de aprendizagem contínua, 
colaboração, partilha, promoção da visibilidade das capacidades instaladas, na visão organizacional 
facilitadoras da sustentabilidade e da qualidade, foi enriquecida no plano da comunicação 
institucional com a “ativação” de mais uma figura pública a apadrinhar a Associação Humanidades, 
na iniciativa: 
 
“Um Lenço com Super Poderes!” 
António Raminhos  
Catarina Beato  
Elisabete Jacinto. 
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A comunicação institucional, facilitadora de visibilidade/notoriedade, partilha de boas práticas e 
resultados constituiu também um pilar da sustentabilidade. 
Diferentes meios de comunicação foram utilizados, nomeadamente os virtuais: Página Web, 
Facebook, Grupo “Esta cena de ter filhos dava um filme”, Grupo Secreto da Creche e Grupo do 
Projeto Saber SER/Saber FAZER.  
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Centro de Apoio à Mulher - HumanusCAM 

1.2  Centro de Apoio à Vida - CAV 
 

O funcionamento do Centro de Apoio à Vida decorrente do:  

 Protocolo atípico com a Segurança Social 

que financia parcialmente o funcionamento 

do CAV pressupõe o apoio a 33 pessoas por 

mês; 

 Apoio financeiro, de voluntariado e de 

oferta de bens – por parte da ROFF e dos seus 

colaboradores;  

 Doações de bens de outras organizações;   

 Doações de cidadãos/cidadãs; 
 

 
 

Dados retirados dos mapas de frequências do ISS 
* Beneficiári@s diret@s – filhos e filhas de mães acompanhadas (intervenção com impacto direto nas crianças) 

Frequência 
CAV - 2016 

Mês 

 
Acolhimento 

A 

 
Acompanhamento 

B 

 
Total 
A+B 

 
Beneficiári@s 

diret@s* 
C 

 
Total 

A+B+C 

Janeiro 12 37 49 47 96 

Fevereiro 12 39 51 47 98 

Março 12 39 51 51 102 

Abril 12 42 54 52 106 

Maio 10 44 54 48 102 

Junho 10 43 53 45 98 

Julho 13 44 57 45 102 

Agosto 13 38 51 45 96 

Setembro 13 39 52 45 97 

Outubro 13 35 48 36 84 

Novembro 13 35 48 36 84 

Dezembro 13 35 48 41 89 

Média mensal 12 39 51 45 96 
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Gráfico 1 – N.º de clientes por tipo de intervenção 

 

Gráfico 2 – Distribuição etária 

 

Gráfico 3 – Apoios prestados/nº clientes 
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Gráfico 4 – Duração da intervenção 

 

Gráfico 5 – Fluxo clientes 

 

 

Gráfico 6 – Resultados da intervenção 
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Gráfico 7 – Formação outros públicos/nº participantes  

   
 
 
 

Gráfico 7 – Equipa CAV - Afetação média anual de tempo por atividade 

 

  Gráfico 8 – Encaminhamentos para Acompanhamento 
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Balanço do Grupo associado à página de Facebook da Associação Humanidades 

“Para que Abraçar o Desafio da PARENTALIDADE em qualquer Idade, em qualquer Contexto, seja 

possível!” 

 

O Grupo “Esta cena de ter filh@s dava um filme”, espaço dedicado aos desafios da parentalidade, 
cuja criação teve como objetivos: 

 Divulgar o trabalho desenvolvido pela AH na resposta social CAV  

 Aumentar a captação de novas/os clientes   

 Promover uma parentalidade consciente e responsável independentemente da faixa etária 
e/ou da situação socioeconómica 
 

Média de publicações/mensais: 15 publicações 

Resultados alcançados: 

 2000 Membros 

 Uma aproximação e interação com clientes mais satisfatória. 

 O aumento de captação de novos clientes bem como um maior envolvimento da sociedade 
civil, nomeadamente em termos de doações de bens de primeira necessidade (alimentação 
infantil, vestuário e utensílios de puericultura…)  

 Integrar o “portfólio digital” da AH na área específica da parentalidade, fortalecendo a 
visibilidade/credibilidade da AH face a possíveis financiadores e à comunidade em geral. 

 Maior envolvimento da sociedade civil, nomeadamente em termos de doações de bens de 
primeira necessidade (alimentação infantil, vestuário e utensílios de puericultura…)  
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1.3  Creche 
 

O Acordo de Cooperação Típico para a resposta social 

Creche define o apoio a 33 crianças, sendo a capacidade 

da resposta social de 37. 

O trabalho desenvolvido na Creche decorre do Projeto 

Educativo, definido no Projeto Pedagógico anualmente 

revisto, aprovado e avaliado em conjunto com as 

famílias. As atividades deste projeto explicitadas no 

Plano Anual de Atividades contemplam os objetivos dos Planos de Desenvolvimento Individuais que, 

trabalhados individualmente de acordo com o ritmo, aquisições e aptidão de cada criança 

concorrem para o objetivo fundamental: promoção do desenvolvimento global e o crescimento 

harmonioso das suas crianças bem como da consciência individual e coletiva (famílias), no 

acompanhamento da expansão global das novas oportunidades culturais, sociais, científicas e 

tecnológicas, atualizadas na perspetiva do humanismo universalista, da solidariedade internacional 

e da defesa dos direitos humanos e das crianças em particular.  

       No ano de 2016 (2015/2016 e 2016/2017) acolhemos na Creche HumanusCAM - 52 Crianças. 

A prática pedagógica de promoção do desenvolvimento infantil e de parceria com famílias/ 

responsáveis de educação traduziu-se na sua participação em inúmeras tarefas e eventos, em 

função das suas necessidades e de marcos promotores da interação, do desenvolvimento e da 

aquisição de competências. 

 

 Uma tarde com o Pai… - 11 de março  

Jogo de futebol Pais/Filh@s, lanche 

convívio, mural “De mãos dadas”, entrega 

de taças. Participaram 32 famílias  

 

 

 

 

 

 Reuniões intermédias com mães e pais 

(individuais e de sala) - Participaram 32 

famílias. 
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 Ópera Circo Mágico Eli, em Abril, no Coliseu dos 

Recreios em Lisboa 

 

 

 

 

 Uma tarde com a Mãe… - 3 de 

maio - Aula de Zumba mães/filh@s, 

lanche (saudável) convívio, atividade 

plástica na sala, entrega de medalhas - 

Participaram 24 famílias.  

 

 

 

 Concerto “Quinteto de Sopro – 18 de maio Concerto 

didático para crianças com parte da orquestra da 

Foco Musical - Participaram 18 famílias.  
 

 

 

 

 Semana da Criança - 30 de maio a 3 de junho – Concerto Hora do conto “A caixa 

dos sonhos bons” com visita do Gil (Fundação do Gil): na qual participaram 11 

famílias; sessões de música pais e filh@s: nas quais participaram 16 famílias; 

pinturas faciais e modelagem de balões, piscina de bolas. 
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 IV Arraial participado por 33 famílias 

que atualmente frequentam a 

creche, e 5 que frequentaram em 

anos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 Reuniões de mães e pais de final ano de 

sala - Participaram 25 famílias.  

 Reunião de início de ano letivo 2016/2017 

- Onde participaram 21 famílias. 
 

 

 

 Participação nas Oficinas Solidárias de “babetes” e “Lenços com Super Poderes” 

 

 

 

 Festa da Família  
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A Creche, enquanto resposta de serviços na busca da melhoria contínua, 

encetou a sua participação em processo de benchmarking – 2 encontros em 

maio e outubro 

 

Sala das Crianças Observadoras – 9 crianças 
Ajudantes de Ação Educativa: 2 

Supervisão - Educadora de Infância da sala das crianças exploradoras 
 

Sala das Crianças Exploradoras – 10 crianças 
Educadora de Infância: 1 

Ajudante de ação Educativa: 1 
 

Sala das Crianças Cientistas – 18 crianças 
Educadora de Infância: 1 

Ajudante de ação Educativa: 1 
 

As atividades realizadas ao longo do ano, de acordo com os respetivos 

planos, aproveitam a localização, as estações do ano, os momentos 

especiais de cada época e que face ao estádio de desenvolvimento de cada 

criança/grupo são abordados com técnicas adequadas à sua 

estimulação/aquisição de competências nos domínios motor, linguístico, 

relacional e cognitivo, respeitando os ritmos e preferências individuais em 

colaboração com as famílias, bem como com todas as pessoas 

colaboradoras.          

 

A comunicação com as famílias, sobretudo a partilha de imagens do quotidiano na creche, 

continuou a fazer-se, apenas, através do Grupo Secreto.  
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1.4  Projetos Formativos 
- Nacionais  

DESIGNAÇÃO/P
úblico-Alvo 

FINANCIAMENT
O 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

ORGANIZAÇÕES 
ENVOLVIDAS 

OBJETIVOS PRINCIPAIS ATIVIDADES RESULTADOS 

 

Saber 
SER  

Saber FAZER II 

Jovens (18-35 
Anos) em 
situação de 
desvantagem 
social  

Sem 
participação 
em atividades 
formativas, 
educativas ou 
económicas 

 

 

 

BARCLAYS 

2015/2016 

 

 

 

Lisboa 

 

 

Entidade 
promotora e 
formadora: 

 Associação 
Humanidades 

  

Promoção da empregabilidade 
e empreendedorismo de joven
s em situação de desvantagem 
social 

Promover a aquisição de comp
etências que aumentem as pos
sibilidades de empregabilidade 

Dotar dos conhecimentos e ap
oios para estimular o espírito e
mpreendedor, montar o seu ne
gócio ou aumentar a sua capac
idade de autoemprego. 

Coaching & mentoring 
 
Ações formativas: 
“Oficinas do Ser”  
 
“Oficinas da Expressão 
do Ser” 
 
“Oficinas do Fazer” 
 Empregabilidade  

“Oficinas do Fazer” 
Empreendedorismo  
- Oficina do papel  
- Oficina de 
customização de 
roupas e adereços  
 
“Oficina de Projeto” 

10 Oficinas 
realizadas* 
25 formandos/as  
568,5 horas - 
Volume de formação 
2.774 horas 
 
 
 
 
 
 
 
*Ação de 
encerramento e 
avaliação final a 
realizar em 2017  

 

1.5  Projetos Não Formativos  
- Europeus  

DESIGNAÇÃO/ 
Público-Alvo 

FINANCIAMENTO ÂMBITO 
TERRITORIAL 

ORGANIZAÇÕES 
ENVOLVIDAS 

OBJETIVOS PRODUTOS/RECURSOS RESULTADOS 

CCEO 

Creativity, 
Connected 
Economy and 
Offenders  

Reclusos, ex-
reclusos e 
pessoas em 
risco de 
reclusão;     

Profissionais e 
voluntários e 
profissionais 
que 
trabalham em 
contexto 
prisional e nas 
comunidades 

Decisores 
públicos 

 

ERASMUS +  

Strategic 

Partnerships for 

Adult Education 

2015/2017 

 

 

 

 

Europeu 

Coord - Pictora, 

Ltd (Reino 

Unido)                             

Associação 

Humanidades 

(Portugal) 

Panevezio 

Correction 

House (Lituânia)                                         

RIA - 
Resocializacijas 
un Integracijas 
Asociacija 
(Letónia) 
 

 

 

Construir e  testar 

com os públicos - 
alvo e  

disseminar a nível  

nacional e transna
cional novas abor
dagens,  

metodologias e  

ferramentas/mate
riais de aprendiza
gem  

inovadores no  

desenvolvimento 
de  

competências de  

criatividade e  

comunicação e  

interação de reclu
sos,    (ex) reclusos 

- CCEO Starters Kit 
(língua inglesa) - 
Recurso interactivo 
de apoio às 
organizações e 
profissionais para 
implementação do 
programa Creativity, 
Connected Economy 
and Offenders                                   
- CCEO Manual 
(língua inglesa, 
portuguesa, letona, 
lituana) - Publicação 
on line de manual 
com orientações 
metodológicas, 
ferramentas e 
materiais de 
aprendizagem 
promotores da 
criatividade e 
capacidade de 
comunicação/intera
cção de reclusos/ex-
reclusos 
 

CCEO Starters Kit - Recurso 
interactivo de apoio às 
organizações e profissionais 
para implementação do 
programa Creativity, 
Connected Economy and 
Offenders 
CCEO Manual- Publicação on 
line de manual com 
orientações metodológicas, 
ferramentas e materiais de 
aprendizagem promotores 
da criatividade e capacidade 
de comunicação/interacção 
de reclusos/ex-reclusoS  
Lessons learned from the 
CCEO programme in 4 EU 
Member States - Publicação 
on line de estudo/ análise de 
resultados do programa, 
conclusões e recomendações 
das organizações parceiras, 
destinatários/as e 
stakeholders do projeto 
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e pessoas em risco 
de reclusão 

- Lessons learned 
from the CCEO 
programme in 4 EU 
Member States 
(língua inglesa, 
portuguesa, letona, 
lituana) - Publicação 
on line de estudo/ 
análise de 
resultados do 
programa, 
conclusões e 
recomendações das 
organizações 
parceiras, 
destinatários/as e 
stakeholders do 
projeto 

 
 

1.6  Cronograma de Execução 
   Projetos Formativos & Não Formativos 
 

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ERASMUS + - Creativity, the conected 

economy and offenders 

            

BARCLAYS - Saber SER / Saber Fazer II             

 

 

2  Plano anual de Formação – Recursos Humanos 
 

O plano anual de formação deriva da consensualização, em cada setor sobre temáticas 

consideradas como prioritárias por responsáveis e colaboradores face também a áreas de 

melhoria identificadas na avaliação de desempenho, bem como áreas específicas de intervenção, 

assim definiram-se como prioritários os temas: 

 Coesão de equipas – regulamentos e regras 

 Cuidados básicos de saúde 

 1ºs Socorros pediátricos 

 Educação na 1ª infância 

 Prevenção de violência doméstica 

 Infeções sexualmente transmissíveis 

 Candidaturas a apoios ao 3º setor 

Foram realizadas 184 horas de formação – tendo sido concretizadas não apenas as horas de 

formação obrigatórias anuais, 35 horas a 10% dos colaboradores. 
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3 Conferências/Workshops/Grupos de Trabalho 

  

 

Participação em Grupos de trabalho  

REDE SOCIAL - CLAS Contribuição para o Plano de Desenvolvimento 
Social de Lisboa 2017-2020 

 
 
Comissão Social de Freguesia  

Núcleo Executivo 

Grupo de Trabalho Infância e Juventude 

Grupo de Trabalho Direitos Humanos 

Grupo de Trabalho Saúde 

Conselho Municipal para a Igualdade Conceção, implementação e avaliação de políticas 
públicas municipais de promoção da igualdade e 
combate à discriminação 

Rede DLBC Lisboa Participação em grupos de trabalho 

3º e 4º FÓRUM da Cidadania Participação na organização 

Grupo de Reflexão sobre a Parentalidade 
Adolescente 

Identificação desafios e soluções comuns 

 

 

 

 

Participação em Conferências 

Seminário Anual Crescer Juntos para a Autonomia 

Ação de sensibilização- Entrevista a crianças vítimas 

Lançamento e Apresentação da Plataforma Geofundos 

Fórum de Políticas Públicas 2016 

Direitos da Criança 

Governação integrada 

Conferência Nacional para a Educação para os Direitos Humanos 

3º Fórum da Cidadania  

Transatlantic Forum on Inclusive Early Years 

A Creche e o Movimento da Escola Moderna 

Trabalho em Rede (AMCV) 

Conferência Internacional Love Synapses – Building strong children, families and communities 

Ação de sensibilização a adultos/vítimas vulneráveis 

Fórum Pesquisas CIES 2016 

Empreendedorismo Social 

Campanha SOMOS da Câmara Municipal de Lisboa 

Projeto Selo Saudável da Câmara Municipal de Lisboa 

Seminário Anual da Rede Crescer Juntos- Crescendo juntos para a Autonomia 
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Dinamização Workshops/Grupos de trabalho/Atividades 

Competências Parentais 

Comemoração Dia Internacional da Mulher 

“Estilos de vida saudável” - Prevenção gravidez precoce, Igualdade de género, não violência  

Comemoração Dia Internacional da Criança 

IV Arraial  

MPATH Project – Short term Joint staff training – Coordinators and training, is it a need? 

Sensibilização para a Igualdade em contexto escolar 

Comemoração do dia Municipal da Igualdade  

Mercado de Natal em Alvalade 2016 

 
4 Estágios  

 Escola Profissional de Pedagogia Social – (2) 

 

5 Apelos e Doações 
 

 IRS 
Apelos lançados através da nossa página web e/ou pagina 

de Facebook com forte adesão pela sociedade em geral.  

Ao longo de todo o ano a Associação Humanidades recebeu doações pontuais de empresas e de 

cidadãos e cidadãs, em resposta a apelos feitos e também pelo conhecimento que já possuem 

sobre a missão e intervenção da Associação, das empresas e grupos organizados apresentamos 

a lista nominativa, aos cidadãos e cidadãs aqui não mencionados dizemos OBRIGADA! 

 

Junta de Freguesia de Alvalade; Farmácia da Luz; Farmácia Prates e Mota; Farmácia Marbel; 

Made 4 Make; Iliarte; Unidos pelo Sabor; Hidrotraçado; Cara d’amenduá; PSP – Escola Segura; 

Magestil; Previnave; Prego na Peixaria; Barclays; Todos ajudamos; Fundação do Gil; E-Gen; 

Banco Alimentar; Entrajuda; Beltrão Coelho; A Escola dos Pequenitos; Escola Profissional 

Gustavo Eiffel – Lumiar – projeto “Canstruction® Portugal 2016”; NVS; K-MED; Grupo Nacional 

de Escutas; IPRINT; Maria Caroço; Refood.                                                                                                                         

A Associação Humanidades contou, ainda, com o patrocínio continuado de responsabilidade 

social da ROFF através de apoio financeiro, voluntariado e bens, empresa onde os próprios 

colaboradores se organizaram no apoio em termos de contribuição com bens, face a 

necessidades específicas.   
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 Produtos de farmácia 

 Brinquedos 

 Roupas criança 

 Roupas recém- nascidos 

 Fraldas 

 Bens e voluntariado no IV Arraial 

 Roupas para jovens mães 

 Frigorífico 

 Produtos de higiene 

 Alimentos enlatados 

 Cremes criança 

 Alimentos (frescos) 

 Babetes 

 Pinturas faciais 

 Percentagem sobre despesas na farmácia 

 Prendas Natal crianças 

 Papas 

 Mantas e almofadas 

 Congelador 

 Carrinhos de bebé 

                

 

                                                                                             Corporate Partner                                                                               
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6 Novas Candidaturas  
Pesquisa ativa de oportunidades de financiamento/apoios 
 

Financiador  Programa/ projeto/ 

ação 

Identificação Submissão  Estado 

POISE 3.16/ PT2020 PLAY FAIR - Que Género 

de Cidadania?  

02.02.2016 08.04.2016 INDEFERIDO 

07.11.2016 por 

falta de dotação 

financeira 

BENEFIT (donativo) Bold is Beautiful 03.06.2016 10.06.2016 ACEITE 

13.09.2016 

Prémio BPI Solidário 2016 Poder Caminhar 

Solidário 

23.05.2016 29. 

05.2016 

INDEFERIDO 

07.11.2016  

Prémio MANUEL António 

da Mota 2016 

HUMANUS-CAM 15.06.2016 01.07.2016 EXCLUSÃO 

03.08.2016  

Vive na Boa em Lisboa  RAAML 27.06.2016 28.07.2016 AGUARDA 

RESPOSTA 

 
7 Portfólio Digital da Associação Humanidades 

 Página web – www.humanus.pt 
 Página de Facebook – “Associação Humanidades” 
 Grupo – “Esta Cena de ter filh@s dava um filme” 
 Página de Facebook da Creche – “Creche HumanusCAM” 
 Grupo Secreto – “Creche HumanusCAM” 
 Youtube – Grupo “HumanusCAM” 

Permitindo visibilidade e credibilidade nas diferentes áreas de atuação da Associação face 
a possíveis financiadores e à comunidade em geral, alargando a abrangência de atuação, de 
que é exemplo a divulgação da Feira “Roupas e roupinhas” atividade estimulante da 
reutilização, partilha e solidariedade. 

Nº Famílias 103 

Nº peças de vestuário 2032 

 

 

 

 

http://www.humanus.pt/
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8 Avaliação de Satisfação  
Parceiros 

 

 
 

Escala de concordância: 1 – Discordo totalmente, 5 – Concordo totalmente 

Clientes         
 

 

1 2 3 4 5

Relações Institucionais - Formalidades

Relações Institucionais - Contactos

Utilidade

Responsabilidade

Satisfação Global com a Parceria

4,2

4,5

4,7

4,6

4,8

Dimensões de satisfação (valores médios)

1 2 3 4 5

Instalações, Equipamentos e Sinaléctica

Fiabilidade

Competência Técnica

Responsabilidade e Receptividade

Atendimento e Comunicação

Satisfação Global

4,5

4,6

4,7

4,6

4,7

4,7

Avaliação de Clientes CRECHE
Dimensões de satisfação (valores médios)
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Colaboradores/as 
 

 

Escala de concordância: 1 – Discordo totalmente, 5 – Concordo totalmente 

1 2 3 4 5

A) Adequação dos Serviços

B) Actividades

C) Relacionamento Interpessoal

D) Espaços e Equipamentos

E) Profissionais

F) Outros

Média

4,0

4,0

3,9

3,8

4,3

4,7

4,0

Satisfação de Clientes CAV  
Outubro 2015 - Setembro 2016 (valores médios)

1 2 2 3 3 4 4 5 5

Instalações

Autonomia

Compensação Financeira

Outros Benefícios

Desempenho Funcional

Supervisão

Formação

Relações de Trabalho Internas

Relações de Trabalho Externas

Política e Estratégia

Mudança e Inovação

Qualidade

Segurança

Satisfação Global

4,2

4,1

3,8

4,2

4,2

4,3

4,3

4,3

4,4

4,4

4,4

4,3

4,3

4,3

Dimensões de satisfação (valores médios)
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9 Objetivos Estratégicos 2016 
  

               Concretização 

 

 

 

 

 

Sectores / Áreas  Objetivos Indicadores de Avaliação  

Metas Execução 

CAM 

  Creche 
1. Promover o 
desenvolvimento infantil 

1.1. Percentagem de concretização 
objetivos dos PDI 

89%  90% 

  
CAV - 
Acolhimento 

2.1 Promover o reforço de 
competências das jovens 
(residência) 

2.1. Percentagem de concretização do 
Plano Individual 

89% 100%  

  
CAV - 
Acompanhament
o 

2.2 Promover o reforço de 
competências das jovens 
(acompanhamento externo) 

2.2. Percentagem de concretização do 
Plano Individual 

89% 100%  

CFC - Centro de Formação 
3. Desenvolver a atividade 
formativa 

3.1. Aumentar o nº de horas de 
formação anual 

1.500 
1.229 
(82%)  

Projetos Formativos e não 
formativos 

4. Desenvolver intervenções 
eficazes nas áreas de 
projetos formativos e não 
formativos 

4.1. Percentagem de execução física 90% 83% 

4.2. Percentagem de concretização de 
objetivos 

95% 100% 

4.3. Percentagem de abrangência de 
destinatários diretos 

95% 63% 

4.4. Percentagem de execução financeira 94% NA 

Global (AH) 

5. Garantir a satisfação dos 
intervenientes (resultados 
médios superiores a 3,5) 

5.1. Percentagem de satisfação 
pais/encarregados de educação 

89% 100% 

5.2. Percentagem de satisfação global de 
jovens apoiadas. 

89% 100% 

5.3. Percentagem de satisfação dos 
públicos-alvo dos projetos 

89% NA 

5.4. Percentagem de satisfação dos/as 
colaboradores/as da AH  

89% 100% 

6. Garantir o financiamento 
6.1. Aumentar a base de financiamento 
anual 

60.000 € 
42.855,03 €  

(71,4%) 

7. Promover o trabalho em 
parceria 

7.1. Nº de parceiros ativos/ano 15 25 

8. Divulgar a Associação 
Humanidades 

8.1. Nº de fãs no Facebook/ano 3.000 95% (2.837) 

8.2. Aumentar nº médio mensal de 
visitas ao website 

300 155% (465) 

8.3. Nº de notícias divulgadas/ano 60 100% 

9. Promover a qualidade e 
melhoria contínua 

9.1. Apresentar o Plano de Atividades e 
Orçamento até Novembro 

100% 100% 

9.2. Apresentar o Relatório de Atividades 
e Contas até Abril 

100% 100% 

9.3. Rever anualmente o SGQ no último 
trimestre do ano 

100% 100% 
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10  Demonstração de Resultados 2016 
 

 

 

 

Demonstração de Resultados 2016 – CAV 
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Demonstração de Resultados 2016 – Creche 

 

 

 

Demonstração de Resultados 2016 – Outros 
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11 Balanço 2016 
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Associação Humanidades 
Avenida do Brasil, 53  

Apartado 50109  
1703-001 Lisboa  

Telefone: 21 099 64 93  
Fax: 21 153 32 66 

humanidades@humanus.pt 
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