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Após um período de 
consulta pública, foi 
aprovado, em Março, o 
regime da normalização 
contabilística para as 
entidades do sector não 
lucrativo, pelo Decreto 
Lei nº. 36-A/2011 (9 de 
Março), que também 
consagra o regime  
para as microentidades.  

A aprovação do regime de nor-
malização contabilística para as 
entidades do sector não lucrativo, 
parte integrante do Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC), 
corresponde à criação de regras 
contabilísticas próprias, aplicáveis 
especificamente às entidades que 
prossigam, a título principal, activi-
dades sem fins lucrativos e que não 
possam distribuir aos seus membros 
ou contribuintes qualquer ganho 
económico ou financeiro directo. 
O Decreto-Lei especifica, “designa-

damente associações, fundações e 
pessoas colectivas públicas de tipo 
associativo”, exceptuando-se as co-
operativas e outras entidades que 
apliquem o normativo internacional 
de contabilidade também especifi-
cado no referido decreto-lei. 
 São duas as razões apresentadas 
no preâmbulo do decreto-lei para 
a criação de regras contabilísticas 
próprias para estas entidades: o 
reforço das exigências de transpa-
rência relativamente às actividades 
que realizam e aos recursos que uti-
lizam derivadas da importância do 
sector não lucrativo, e o facto das 
entidades que integram este sec-
tor responderem a finalidades de 
interesse geral que transcendem a 
actividade produtiva e a venda de 
produtos ou a prestação de servi-
ços. Este decreto-lei parece, assim, 
representar um significativo passo 
em frente na transparência de um 
sector que depende em larga me-
dida de apoios públicos e das con-
tribuições fiscais dos cidadãos.

 Segundo Carlos Azevedo, co-
ordenador geral da União Dis-
trital das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social do 

Porto (UDIPSS-Porto), as alterações 
mais relevantes à forma de contabi-
lização para as IPSS são o facto de 
“deixarem de existir resultados ex-
traordinários, o que permitirá incluir 
quotas ou donativos angariados por 
este tipo de organizações nos resul-
tados operacionais”, assim como o 
facto “do balanço e da demonstra-
ção de resultados são mais objecti-
vos e de mais simples leitura.”
No ponto de vista de Carlos Azeve-
do, “o SNC trará maior complexida-
de ao processamento contabilístico 
mas tornará o processo de presta-
ção de contas mais claro, transpa-
rente e, simultaneamente, permi-
tirá um controlo maior da situação 
financeira, como por exemplo a 
dependência de financiamento pú-
blico nos resultados operacionais, e 
da situação patrimonial.”.
Ficam dispensadas da aplicação da 
normalização contabilística as enti-
dades sem fins lucrativos cujas ven-
das e outros rendimentos não exce-
dam € 150 000 em nenhum dos dois 
exercícios anteriores, com algumas 
excepções constantes no decreto. 

(continua na página seguinte)

A INOVAÇÃO COMO A ESTRATÉGIA 
MAIS EFICAZ PARA ENFRENTAR OS 

DESAFIOS SOCIAIS MAIS URGENTES

Faça o seu pedido aqui  

Revista Impulso Positivo Nº 1 
Já lançada! 

Quer recebê-la gratuitamente?

ENCOMENDE AQUI

Veja aqui  

Veja aqui  

Prémio BPI Capacitar

Vieira de Almeida 
e UDIPSS-Porto organizam

Roteiro Legal para entidades  
do 3º Sector 
28.4.2011

Porto 

Regime da 
Normalização  
Contabilística 

já foi aprovado

Sector não 
lucrativo:  

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDVmMEtidzlRUGlUamdkNENXclhYT1E6MQ
http://livraria.vidaeconomica.pt/gestao/259-gestao-de-organizacoes-sem-fins-lucrativos-o-desafio-da-inovacao-social.html
http://www.gulbenkian.pt/
http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/index.jsp
http://www.impulsopositivo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1881:roteiro-legal-para-o-3o-sector-vda-2842011&catid=109:noticias&Itemid=560
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Sector não lucrativo: Regime da Normalização  
Contabilística já foi aprovado (cont.) AMI: Pobreza agravou-se em Portugal 

 

De acordo com a AMI, ao longo de 2010 mais de 12.300 
pessoas solicitaram apoio nos nove centros sociais desta 
instituição em todo o país, nomeadamente Olaias, Che-
las, Cascais, Almada, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, 
Funchal e Angra do Heroísmo. Estes números traduzem, 
de acordo com esta entidade, o pior ano em termos de 
pobreza em Portugal desde que a AMI tem registo, evi-
denciando um aumento de 40% face à média dos últi-
mos cinco anos e de 24% face ao ano anterior. 
As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto continuam a ser 
as zonas mais afectadas pelos “flagelos da pobreza e da ex-
clusão social”, já que, do total das pessoas apoiadas pela 
AMI, 45% residia na Grande Lisboa e 40% no Grande Porto. 
Outra tendência apontada pela AMI é o aumento das 
pessoas em situação de sem-abrigo. No ano passado, re-
correram à AMI mais 12% de pessoas sem-abrigo do que 
em 2009, num total de 1.821 indivíduos nesta condição, 
dos quais 701 se dirigiram à AMI pela primeira vez.
A AMI nota ainda que o peso do sexo feminino na proble-
mática do sem-abrigo e da pobreza tem vindo a aumentar. 
As mulheres são já 29% do total dos sem-abrigo que recor-
reram à AMI pela primeira vez em 2010, o que revela um 
crescimento de 16% em 12 anos. A pobreza registada pela 
AMI em Portugal atinge sobretudo mulheres desemprega-
das, com idades compreendidas entre os 16 e os 65 anos, 
residentes nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 
A maioria da população que recorre aos centros sociais da 
AMI está em idade activa (69%), seguida dos menores de 16 
anos (23%) e pela população com mais de 65 anos (18%). A 
AMI sublinha ainda uma nota final em relação aos Abrigos 
Nocturnos de Lisboa e do Porto, revelando que, nestas ins-
talações, foram acolhidos um total de 129 homens. 

A normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo aplica-se a partir do 
exercício que se inicie em 1 de Janeiro de 2012, mas as entidades podem voluntariamente 
aplicá-la ao exercício que iniciado em 1 de Janeiro de 2011. 

O significado do decreto-lei
Questionado sobre o significado deste decreto-lei, Carlos Azevedo afirmou que ela 
“vem, finalmente, reconhecer a importância, a especificidade e a evolução do sector 
social solidário em Portugal”. Mas, alertou para a importância de “a par disto, a OTOC, a 
Segurança Social e as estruturas representativas das IPSS, como a UDIPSS-PORTO que 
representa, e que presta este tipo de serviços exclusivamente a organizações deste sec-
tor, se juntem no sentido de montarem acções de formação, sensibilização e formação 
para as IPSS com o duplo objectivo de divulgar este conjunto de normas, a forma como 
podem ser implementadas e as melhorias decorrentes da sua adopção.” 

 Visite-nos em: livraria.vidaeconomica.pt   |   Publicações especializadas � Edições técnicas � Formação

CONHEÇA A NOVA LIVRARIA ONLINE DA VIDA 

Portugueses doaram €13,4 milhões a IPSS através do IRS

Nos últimos 5 anos, os portugueses doaram mais de €13,4 milhões a instituições 
de solidariedade. Optar por consignar 0,5 por cento do valor liquidado em sede de 
IRS para fins religiosos, de beneficência ou de assistência humanitaria, é a medida 
adoptada por cada vez mais portugueses na hora de preencher o IRS.  O número de 
instituições inscritas para poder usufruir desta medida aumenta significativamente 
de ano para ano, sendo que este ano já se pode contar com 902 instituições. Para as 
instituições inscritas nos anos anteriores esta medida representa já uma importante 
fonte de rendimento essencial à sustentabilidade das mesmas.  

Consulte aqui os documentos relacionados com a Normalização Contabilística  
para o Sector das Entidades Não Lucrativas     

http://www.cnc.min-financas.pt/0_new_site/SNC/sitecnc_SNC.htm
http://livraria.vidaeconomica.pt/
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Microsoft doa Software aos Bancos Alimentares

A Microsoft doou software no valor de meio milhão de dólares aos 
Bancos Alimentares associados na Federação Portuguesa de Bancos 
Alimentares Contra a Fome e à ENTRAJUDA. Este software pretende 
contribuir “para melhorar a gestão dos Bancos Alimentares”, permi-
tindo “que estas organizações possam continuar a desenvolver a sua 
missão com software legalizado”. Este donativo insere-se no programa 
da empresa denominado “Elevar Portugal”, que agrega um conjunto 
de parcerias, investimentos e iniciativas nas áreas de Cidadania e Res-
ponsabilidade Social. De acordo com a empresa, em comunicado, esta 
“constitui a maior doação individual da Microsoft a uma IPSS portugue-
sa nos 20 anos de presença em Portugal”.
O software disponibilizado irá beneficiar 19 Bancos Alimentares de todo 
o país e a Entrajuda, incluindo licenças de sistema operativo, de ferra-
mentas de produtividade e colaboração, bem como de servidores. Além 
de pretenderem contribuir para aumentar a eficiência operacional da Fe-
deração, estas ferramentas visam ainda dinamizar a comunicação entre 
os vários Bancos Alimentares, aumentando “o desempenho e a produ-
tividade das centenas de voluntários que colaboram com a instituição”.
De acordo com Cláudia Goya, Directora geral da Microsoft em Portu-
gal, “estamos convencidos que a tecnologia pode também aqui ajudar 
a melhorar drasticamente a eficiência de uma organização com uma 
prática de gestão de excelência como é o Banco Alimentar. Pela sua 
importância social, e porque é a IPSS que alimenta uma importantís-
sima cadeia de ajuda a outras ONGs de menor dimensão, queremos 
que o Banco Alimentar seja em termos tecnológicos também ele um 
exemplo de como a tecnologia pode ser uma grande aliada da gestão”.
De acordo com Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa de 
Bancos Alimentares e da ENTRAJUDA, “o apoio da Microsoft aos Bancos 
Alimentares e à ENTRAJUDA vai permitir uma melhoria muito significa-
tiva na forma como trabalhamos diariamente para ajudar quem mais 
precisa em Portugal. 

ENCOMENDE AQUI

A Plataforma Portuguesa das ONGD assinalou  a 23 de Março o seu 26º 
aniversário, comemorando mais de duas décadas de “trabalho em prol da 
defesa dos direitos humanos e empenho na afirmação da solidariedade 
entre os povos”, referiu esta entidade em comunicado. De acordo com a 
mesma fonte, ao longo destes 26 anos, a “Plataforma Portuguesa da ONGD 
e as suas associadas muito contribuíram para a construção da agenda polí-
tica e pública no âmbito da cooperação”, mas continua a haver “muito por 
fazer” e a Plataforma está “focada no futuro”.
Dando sequência ao trabalho desenvolvido em 2010, o objectivo é conti-
nuar a centrar-se nas áreas de aposta na capacitação das ONGD, para que 
estas “reforcem a capacidade de intervenção e melhorem o seu desempe-
nho e trabalho em prol das comunidades dos países em desenvolvimen-
to”; mas também na área de consciencialização da opinião pública, das 
empresas, dos decisores e dos governos, nomeadamente para a urgência 
de promover um desenvolvimento “equitativo e participativo, para acabar 
com as desigualdades”.  

Plataforma Portuguesa das ONGD faz 26 anos 

A Câmara Municipal do Porto, através do Pelouro do Conhecimento e 
Coesão Social e da Fundação Porto Social, criou o Centro de Inovação So-
cial (CIS), que irá promover a implementação de projectos de inovação e 
empreendedorismo social na cidade.  O CIS localizar-se-á na Quinta da 
Bonjóia e pretende assumir-se como um “agente catalisador de sinergias 
da sociedade civil, dos agentes económicos e dos parceiros sociais, esti-
mulando o diálogo e a cooperação entre todas as estruturas locais para o 
reforço das redes estratégicas promotoras de desenvolvimento, empreen-
dedorismo e inovação social”, refere a autarquia no seu sítio de internet. O 
Centro irá avaliar projectos “com potencial de inovação social na cidade”, 
bem como validar projectos que “comprovadamente se apresentem como 
socialmente inovadores”. Outra das competências do CIS passa pelo apoio 
à implementação destes projectos, recorrendo a parcerias entre os agentes 
económicos e sociais. O Centro irá igualmente contar com a colaboração 
de “jovens talentos”, que pretendam implementar os seus projectos “di-
namizados através da pós-graduação em Empreendedorismo e Inovação 
Social, organizada pela autarquia portuense através da Fundação Porto 
Social, com apoio da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.  

Câmara do Porto cria Centro de Inovação Social

Social, com apoio da Fa

http://livraria.vidaeconomica.pt/gestao/8-balanced-scorecard-3o-ed.html
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A Valormed, empresa que gere os resíduos de embalagens e 
medicamentos fora de uso, fez uma parceria com a Quercus 
para a valorização do património ambiental, lançando uma 
campanha de recolha de medicamentos cujo principal ob-
jectivo é contribuir para a reflorestação do parque Natural 
do Alvão. Envolvendo 2.800 farmácias, esta campanha, sob 
o mote “Entregue os medicamentos fora de uso e trate do 
Ambiente”, vai permitir reconverter em árvores os desperdí-
cios recolhidos, estando estas destinadas ao Parque Natural 
do Alvão. O objectivo das duas entidades é unir esforços para 
reforçar a gestão, a conservação e o desenvolvimento sus-
tentado das florestas. 
Segundo Paulo Lucas, dirigente da Quercus «é importante 
reunir esforços para melhorar o coberto vegetal do Parque 
Natural do Alvão. Restabelecer o coberto arbóreo e arbustivo 
autóctone em terrenos públicos e baldios, através da plan-
tação/sementeira de árvores e arbustos autóctones, nomea-
damente algumas espécies raras ou ameaçadas de extinção, 
e do aproveitamento da regeneração natural, é a prioridade 
deste projecto.»
«No ano em que se celebra a biodiversidade das florestas, a 
Valormed, enquanto empresa ambientalmente responsável, 
procura não só alertar para a necessidade de uma correcta 
gestão das embalagens vazias e dos medicamentos fora de 
uso, mas também fomentar uma maior participação cívica e 
consciência ambiental para a preservação e conservação das 
florestas. Este é um dever de todos nós», sublinha José Cara-
peto, Director-geral da Valormed.
Actualmente, a Valormed efectua recolha e aconselhamen-
to ao público em mais de 2800 farmácias que apoiam esta 
causa. Todo o material recolhido nas farmácias é objecto de 
um processo de triagem e reencaminhado posteriormente 
para reciclagem e valorização, reduzindo o impacto negativo 
destes resíduos no ambiente.    

“Juntos damos MAIS” reúne 392 mil euros em bens

A iniciativa “Juntos damos MAIS”, que decorreu no passado dia 15 de Março 
em todas as lojas Continente, recolheu um total de 195.880 euros em produ-
tos doados à Cruz Vermelha. Este valor foi igualado pelo Continente, o que 
elevou para 392.000 euros a doação de produtos e bens essenciais. Esta cam-
panha foi promovida pelo Continente, a favor da Cruz Vermelha Portuguesa, 
assinalando ainda o dia em que todas as lojas do país adoptaram a marca úni-
ca “Continente”. Os produtos angariados serão agora distribuídos por mais de 
100 delegações da Cruz Vermelha Portuguesa e entregues às populações mais 
carenciadas em cada região. 

Valormed e Quercus associam-se  
para preservar ambiente

Portimão e Faro criam Hortas Sociais

A Câmara Municipal de Portimão, através da Quinta Pedagógica de Portimão, 
está a disponibilizar a três instituições de solidariedade social (IPSS) um es-
paço para cultivar uma horta. A Horta Social irá ceder, de forma gratuita, um 
espaço de sementeira a estas três IPSS do concelho de Portimão, disponi-
bilizando a cada uma destas entidades um talhão de 88 m² para cultivo de 
produtos hortofrutícolas. O Lar do Bom Samaritano, a CRACEP – Cooperativa 
Reeducação e Apoio à Criança Excepcional de Portimão e o Centro Comuni-
tário Cruz da Parteira são as entidades abrangidas por esta iniciativa da autar-
quia daquela cidade algarvia. O objectivo deste projecto é, de acordo com a 
Câmara Municipal de Portimão, “contribuir para a qualidade de vida dos uten-
tes das instituições beneficiárias, promovendo as boas práticas ambientais e 
agrícolas, assim como a produção de frutas e legumes inspirados numa ali-
mentação saudável”, ao mesmo tempo que “ameniza as despesas com bens 
alimentares, uma vez que estas produções se destinam a consumo próprio”. 

A autarquia informa ainda que a intervenção neste espaço obedecerá a um 
regulamento específico, sendo as culturas e rotações de cultivo selecciona-
das em “função de vários factores, como a natureza do solo e as condições cli-
máticas, tendo ainda em consideração os produtos tradicionais desta região”. 
Entretanto, a autarquia de Faro está também a desenvolver uma iniciativa se-
melhante. A Horta Social de Faro situa-se na zona histórica da cidade, e esteve 
em curso até final de Março a fase de candidatura para a atribuição de talhões. 
Tal como em Portimão, a autarquia farense pretende, através desta iniciativa a 
“promoção da educação ambiental e de hábitos de saúde saudáveis”, surgindo 
“dotada de uma componente social”, pois pretende disponibilizar áreas de cul-
tivo a agregados familiares carenciados e a IPSS do concelho.  



Inscreva-se aqui  

http://registo.calltoaction.pt/inscricao.php
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O Banco Santander Totta e a Associação Cais assinaram esta semana o Protocolo Abri-
go, no âmbito do qual a instituição bancária irá continuar a apoiar diversas iniciativas 
desenvolvidas por aquela associação, entre as quais, o muito conhecido “Pão de To-
dos”. Este Protocolo integra 25 empresas que durante os próximos dois anos (2011 e 
2012) vão colocar ao dispor da Cais bens e serviços das suas áreas de negócio, coope-
rando, desta forma, para o projecto social da associação. De acordo com o Santander 
Totta, a adesão ao Projecto Abrigo insere-se na sua “política de Responsabilidade So-
cial que, embora tenha as Universidades como a sua principal vocação, dedica à Soli-
dariedade Social um espaço importante, através do apoio a várias iniciativas com IPSS, 
indo de encontro às necessidades da população e contribuindo para a uma sociedade 
mais justa. O Banco promove ainda o envolvimento directo dos seus colaboradores 
nestas iniciativas, tendo criado um núcleo de voluntariado”. 

Santander assina Protocolo Abrigo com Cais

O IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvol-
vimento I.P. lançou o Prémio do Desenvolvimento. A 
iniciativa, de âmbito nacional, visa promover o pensa-
mento criativo, estimular propostas e apoiar desafios 
nas áreas da cooperação portuguesa para o desen-
volvimento. O desafio é criar um projecto de cartaz 
original subordinado ao tema “Os Desafios do Desen-
volvimento”. As candidaturas, que fecharão a 21 de 
Abril, devem escolher um subtema entre “Sustenta-
bilidade Ambiental”, “Desenvolvimento económico 
e Recursos financeiros” e “Aumento da esperança de 
vida materno-infantil”. O autor do cartaz vencedor 
visitará um país onde se realizam projectos da Coo-
peração Portuguesa, “numa oportunidade de ficar a 
conhecer de perto o apoio de Portugal aos países em 
desenvolvimento”.   

IPAD lança Prémio 
do Desenvolvimento

IPAD: €2,8 milhões para Projectos de 
Cooperação para o Desenvolvimento 

Decorre até 13 de Maio o período de candidaturas 
para apresentação de projectos de Cooperação para 
Desenvolvimento, uma iniciativa promovida pelo IPAD 
– Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, 
e no espírito do Protocolo de Cooperação celebrado 
entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Pla-
taforma Portuguesa das ONGD. O montante global 
definido para o financiamento destes projectos é de 
2,8 milhões de euros. No seu sítio de internet, o IPAD 
informa que os projectos que reúnem condições de 
co-financiamento e que sejam apresentados em par-
ceria com outros actores da Cooperação Portuguesa 
com reconhecida competência e capacidade de inter-
venção nas áreas em que incidem, e que tragam mais 
valias em termos técnicos e financeiros, beneficiarão 
de uma majoração de 10% da classificação obtida. 

Conheça aqui as condições para se candidatar   

A Fundação AMI anunciou os vencedores do concurso “Liga-te aos Outros”. A iniciati-
va, que contou com o apoio do Barclaycard, teve como principal objectivo incentivar 
os jovens (a frequentar o 7º ano ou mais) a integrar actividades de voluntariado na 
sua comunidade em parceria com a sua escola e/ou com empresas locais.
A AMI seleccionou os três projectos “mais consistentes”, que serão financiados em 
termos de custos com materiais, transportes e outras despesas.
Os três projectos vencedores foram: 

“Criar Laços”, da Escola Secundária da Lousã em parceria com a Unidade de Cui-
dados Continuados de Arouce, a Caritas Diocesana de Coimbra e a Câmara Mu-
nicipal da Lousã, que consiste no acompanhamento social de idosos através de 
encontros que fomentem a partilha e o convívio entre gerações.
“Ser Amigo”, da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Alembrança que pretende 
acompanhar e minimizar um caso de pobreza e exclusão social concreto, de 
que os alunos têm conhecimento, ajudando assim a diminuir as distâncias so-
ciais e a envolver a comunidade educativa na redução de casos semelhantes.
“Projecto de Voluntariado”, da Escola Básica dos 2º e 3º ciclo Professor Armando Lu-
cena em parceria com o Centro de Dia do Posto de Assistência Social da Malveira 
que visa promover o contacto entre gerações, estimular os idosos fisicamente e 
proporcionar momentos de convívio e de formação básica na área da informática.

A AMI pretende com este concurso assinalar o Ano Europeu do Voluntariado e o Ano 
Internacional da Juventude e já anunciou que irá proceder a uma nova edição, a rea-
lizar no próximo mês de Setembro. 

“AMI anuncia vencedores de “Liga-te aos Outros”
Mais informações, candidatura e regulamento  

No âmbito da sua política de Responsabilidade Social, o BPI lança a 2ª edição do Pré-
mio BPI Capacitar, dirigido a instituições sem fins lucrativos sedeadas em Portugal, e 
que apresentem um projecto que pretenda integrar a diferença e contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência ou incapacidade perma-
nente. No global, a dotação financeira para este prémio é de €500 mil, distribuídos 
por um 1º prémio cujo montante pode ascender a €200 mil e distinções até €50.000 
cada, para as restantes candidaturas seleccionadas. As candidaturas decorrem até 31 
de Maio, sendo os vencedores anunciados a 30 de Setembro. A primeira edição deste 
prémio distinguiu 9 instituições, sendo o primeiro prémio atribuído à ARCIL. 

Prémio BPI Capacitar vai atribuir € 50 mil

Consulte toda a informação (incl. Regulamento e Formulário de Inscrição)   

http://www.ipad.mne.gov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=774&Itemid=1
http://www.ipad.mne.gov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=774&Itemid=1
http://www.bancobpi.pt/Capacitar_Site_Externo/BPI_Capacitar_pp.asp


PRÉMIO VOLUNTARIADO JOVEM MONTEPIO - REGULAMENTO
 
NORMA I
OBJETIVOS

Alinhando a atuação pelas melhores 
práticas de Responsabilidade Social e em 
cumprimento da sua missão mutualista, 
o Grupo Montepio tem defendido o 
envolvimento crescente do mundo 
empresarial na resolução das questões 
sociais, a promoção de uma sociedade 
inclusiva, o desenvolvimento de uma 
cidadania consciente e a disseminação da 
solidariedade pela comunidade.

Neste âmbito, o Grupo Montepio, 
juntamente com os seus mais de 550 
colaboradores-voluntários, desenvolve 
e apoia, anualmente, inúmeros projetos 
nas áreas de solidariedade e saúde, 
ambiente, economia social, educação e 
formação, sendo sua prioridade o apoio 
a projetos que promovam uma melhoria 
da qualidade de vida das crianças, jovens, 
pessoas idosas e cidadãos portadores de 
deficiência, entre outros. 

Além do apoio concedido a iniciativas 
inovadoras nas áreas acima referidas, e 
quando se assinala o Ano Europeu das 
Atividades Voluntárias que Promovam 
uma Cidadania Ativa, a Fundação 
Montepio e a Lusitânia – Companhia 
de Seguros decidiram atribuir o Prémio 
Voluntariado Jovem, com os seguintes 
objetivos:
a Reconhecer e promover o 
voluntariado jovem; 
b Estimular a apresentação de projetos 
inovadores de voluntariado jovem;
c Apoiar a continuidade de projetos de 
voluntariado jovem;
d Divulgar e promover as atividades de 
voluntariado jovem. 

NORMA II
PROJETO A APRESENTAR  
A CONCURSO
1 A candidatura deverá consistir num 
novo projeto destinado a promover a 
experiência de voluntariado jovem ou 
numa experiência em curso que careça  
de apoio para a sua continuidade. 

2 O projeto poderá ser concebido e 
apresentado por organizações juvenis 
e por organizações que desenvolvam 
projetos com jovens. 

NORMA III
APRESENTAÇÃO  
DAS CANDIDATURAS
1 A candidatura ao Prémio deverá  
ser formalizada até 30 de junho, através 
 de proposta assinada pelo responsável  
do projeto e acompanhada da  
apresentação de:
a Documento contendo o esboço 
do projeto (nome, fundamentação, 
objetivos, ações e atividades a 
desenvolver e síntese dos aspetos 
inovadores do projeto); 
b Documento de informação genérica, 
que deverá conter os seguintes dados:

i. Identificação da Organização 
(representante, endereço, telefones  
e e-mail);
ii. Identificação dos responsáveis  
do projeto (nome, morada, telefone  
e e-mail)*;
iii. Descrição geral e sucinta da 
Organização. 

2 As candidaturas deverão ser  
enviadas para: Montepio – Gabinete  
de Responsabilidade Social
Rua de Santa Justa, n.º 109, 5.º andar, 
1100-484 Lisboa
E-mail: grs@montepio.pt
Para mais informações: Gabinete de 
Responsabilidade Social, Tel. 213 248 000
* Se os autores do projeto forem menores, 
deverá ser apresentada declaração do 
Encarregado de Educação, autorizando a 

participação. 

NORMA IV
PROCESSO DE SELEÇÃO
A escolha final é realizada com base nos 
seguintes critérios de seleção:  
a Sustentabilidade do projeto  
– avalia a potencialidade/capacidade 
da organização para assegurar a 
continuidade futura do projeto com 

recursos próprios; 
b Inovação – avalia a originalidade  
e inovação do projeto;
c Número de jovens envolvidos;
d Número de beneficiários da 
intervenção;
e Capacidade de estabelecimento  
de parcerias com outras entidades;
f Envolvimento dos jovens – avalia 
a participação efetiva dos jovens na 
conceção e implementação do projeto.  

NORMA V
COMPOSIÇÃO DO JÚRI
O Júri será constituído por:
António Tomás Correia, Presidente do 
Conselho de Administração do Montepio
Fernanda Freitas, Presidente Nacional  
do Ano Europeu do Voluntariado  
e Cidadania Ativa (AEVCA) 
Conceição Zagalo, Presidente do 
GRACE, Jorge Conceição, representante 
da Lusitânia – Companhia de Seguros 
e Vasco Brito, jovem Associado do 
Montepio.

NORMA VI
ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS
1 A seleção da candidatura vencedora 
realizar-se-á durante o mês de julho.
2 O Prémio, no valor de 25 000€, será 
anunciado a 12 de agosto,  
Dia Internacional da Juventude. 
3 O Júri reserva-se o direito de não 
atribuir o Prémio caso não sejam 
apresentadas propostas que preencham 
os requisitos constantes do presente 
regulamento. 

NORMA VII
INTEGRAÇÃO DE LACUNAS
As eventuais lacunas do presente 
regulamento serão integradas pelo Júri. 

Te
xt

o 
es

cr
ito

 a
o 

ab
rig

o 
do

 n
ov

o 
A

co
rd

o 
O

rt
og

rá
fic

o

Formulário de candidatura   

http://impulsopositivo.com/files/PVJMontepio.pdf
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A G E N D A

ENTREGA DOS PRÉMIOS EDP  

SOLIDÁRIA 2011

Data: 29 Abril de 2011
Local: Museu da Electricidade, Lisboa

CONFERÊNCIA 

“O VOLUNTARIADO ENQUANTO 

EXPRESSÃO DE CIDADANIA”

Data: 30 de Abril 2011, 14h30
Local: Museu do Oriente, Lisboa
Info: Conferência organizada pela 
Federação Portuguesa dos Bancos 
Alimentares Contra a Fome

CONGRESSO CNIS “RUMO  

SOLIDÁRIO PARA PORTUGAL”

Data: 20 e 21 de Maio de 2011
Local: Santarém
Info: O Congresso da Confederação 
Nacional das Instituições  
de Solidariedade

FICHA TÉCNICA
Coordenadora: Raquel Campos Franco
Colaborou nesta edição: Rita Ribeiro
Paginação: Tiago Dias
Newsletter mensal do projecto Impulso Positivo – Vida Económica
Propriedade de Imoedições. Lda (Grupo Editorial Vida Económica)
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A Pressley Ridge, IPSS que actua em 
Portugal há cerca de 20 anos, tem desen-
volvido um trabalho de grande impacto 
junto de jovens e crianças com proble-
mas de comportamento e ajustamento, 
através do qual promove a sua capacita-
ção e aquisição de competências sócio-
emocionais para uma maior integração 
social. O concelho da Amadora tem sido 
o principal “terreno” desta entidade, que 
inaugurou a sua primeira sede oficial no 
final de Março. A Vida Económica/ Im-
pulso Positivo entrevistou Kátia Almeida, 
presidente da Pressley Ridge Portugal. 

Vida Económica/Impulso Positivo (VE/IP) – Qual o 
principal público alvo da Pressley Ridge Portugal?

Kátia Almeida (KA) – A Pressley Ridge Portugal está 
sobretudo vocacionada para o trabalho com crianças e 
jovens com problemas de compor-
tamento e ajustamento, numa abor-
dagem sistémica, isto é, trabalhando 
não só este público como todos os 
elementos que o envolvem, seja a 
família, a escola ou outras áreas com 
as quais se relacionam. O nosso gran-
de objectivo é capacitar estes jovens 
para que possam, com a aquisição 
de competências, integrar-se so-
cialmente e manter-se afastados de 
comportamentos de risco. 

VE/IP – Como é que abordam esse 
público: isto é, que tipo de progra-
mas e actividades desenvolvem 
para atingir esse objectivo?

KA: Os nossos programas, apesar de desenhados à me-
dida, têm um denominador comum: desenvolvimento 
de competências, da autonomização e da promoção 
da mudança. Acima de tudo, desenvolvemos vários 
programas de competências sócio-emocionais, que 
no fundo são um treino de competências com estas 
crianças e jovens em diferentes contextos – trabalha-

mos já na Amadora, Sines, Sintra e Alcácer do Sal, em-
bora o concelho da Amadora seja aquele onde temos 
maior actuação e onde estamos há mais tempo. Temos 
vários programas em desenvolvimento neste âmbito 
– casos do M.E.T.A., do COM_PASSO, COM_VIDA ou do 
MAP – e temos obtido uma elevada taxa de sucesso, 
ao nível da adaptação  psico-social dos jovens abrangi-
dos.  Esta taxa andará em torno dos 75%, o que é muito 
bom, dado implicar um ganho de competências e ca-
pacidade de tomada de decisão muito importante e 
que é fundamental para a integração social.

VE/IP – Quais os factores diferenciadores destes 
programas, tendo em conta estas elevadas taxas de 
sucesso?

KA: Uma das principais características dos nossos pro-
gramas é que são desenhados à medida. Trabalhamos 
muito ao nível da prevenção selectiva, ao nível de gru-
pos identificados e específicos de pessoas, com um 
acompanhamento intensivo dessas pessoas num de-
terminado período de tempo. É isto que nos garante 
melhores resultados. Não podemos também esquecer-
nos de todo o conhecimento que a Pressley Ridge tem, 

já que existe há quase 180 anos. Nos 
últimos 40 anos, fez um excelente 
trabalho ao nível da reestruturação 
de todos os seus serviços sempre 
com base no principio investigação/
acção, ou seja, todas as metodolo-
gias estão testadas e têm por base 
a investigação:  quando usamos 
determinadas estratégias sabemos 
o que estamos fazer, além de poste-
riormente avaliarmos os resultados. 
Outro factor diferenciador é a nossa 
equipa. Para nós, o mais importan-
te  é que as pessoas tenham esse 
verdadeiro sentido de missão, que 

gostem genuinamente das crianças e famílias e que sin-
tam que querem estar com esta população e que sejam 
muito bons ao nível  das relações interpessoais. Tudo o 
resto se aprende. As estratégias, técnicas, etc... 

(continua)

KÁTIA ALMEIDA, PRESIDENTE DA IPSS, EM ENTREVISTA 

Pressley Ridge capacita jovens e crianças  
para maior integração social

Saiba mais sobre estes prémios   

                          Consulte aqui o site   
Leia a entrevista completa   

Conheça aqui mais programas da Pressley Ridge   

Kátia Almeida, Presidente da IPSS

http://www.rumosolidario.com/
http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/fundacoes/fundacaoedp/programas/Pages/EDPSolidaria.aspx
http://www.pressleyridge.org/index.php?pID=186
http://www.impulsopositivo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1836:pressley-ridge-capacita-jovens-e-criancas&catid=110:entrevistas&Itemid=561

