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IDENTIFICAÇÃO
DA ENTIDADE

A "Pirâmide dos Sorrisos - Associação de Ação Social", doravante
designada por "Impac'tu", foi constituída a 27 de março de 2018.
Possui o NIPC/NIF 514850116.
Tem com missão apoiar pessoas e famílias em risco, na sua
capacitação e empoderamento familiar para a sua inclusão social.
Tendo em conta o caráter de Associação Juvenil e o valor dos
rendimentos deste exercício, encontra-se isenta de contabilidade
organizada e de normalização contabilística. Porém, tendo em vista a
concretização do princípio da transparência e a gradual
profissionalização da organização, serve o presente documento para
análise do ano transato.
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MENSAGEM
DA DIREÇÃO
O ano de 2021 foi um período de profunda transformação da
Associação. Se é verdade que o contexto pandémico forçou uma
contínua adaptação do modo de operação, quer no terreno, quer
internamente, a principal força motriz a guiar a mudança foi o
crescimento da organização. De facto, a expansão da Associação
para Lisboa, o crescimento dos âmbitos de atuação, o alargamento
do número de pessoas e famílias apoiadas, a aposta em projetos
inovadores e na formação dos membros foram passos essenciais
na definição de uma identidade Impac’tu coerente com os seus
objetivos.
As áreas metropolitanas (AMP e AML) revelam-se, mais do que
nunca, um núcleo que requer uma atuação premente. Os antigos
contornos da exclusão social foram agravados pelas dificuldades
que o COVID-19 trouxe. Tanto a nível familiar, como a nível
profissional (e, consequentemente, económico), este novo
panorama é caraterizado pela instabilidade e precariedade. Com
esta realidade, surge um novo leque de problemáticas, que
requerem uma abordagem redesenhada por parte daqueles que
contactam diariamente com a população.
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MENSAGEM
DA DIREÇÃO
Ora, se o isolamento idoso se revelava no acompanhamento à
população, as dificuldades financeiras propiciam um leque de novos
problemas. Se os problemas familiares sempre foram uma realidade,
o empoderamento de cada agregado sofreu muitos entraves. Se as
barreiras no acesso à Justiça afetavam desproporcionalmente uma
fatia da população, a instabilidade do mercado de trabalho e
habitacional trazem uma nova urgência.
Através de uma equipa de jovens motivados, que vivem a cidade e
encaram os seus problemas como empreendedores, a luta contra a
exclusão social prevalece.
Relembrando a proposição que despoletou a criação da Associação –
de que o impacto parte de cada um de nós – salientamos o potencial
criado ao longo deste período para expandir esta filosofia e continuar
o trabalho nos problemas sociais assinalados.
A todos os que acompanham e apoiam esta missão, o nosso
Obrigado.
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O ÂMBITO DA
ASSOCIAÇÃO
A IMPAC’TU é uma associação sem fins lucrativos, constituída por mais
de cinco dezenas de jovens voluntários das Áreas Metropolitanas do
Porto e Lisboa, que tem como principal missão acompanhar e
capacitar pessoas e famílias em situação vulnerável.
Fundada a 27 de março de 2018 por estudantes universitários, a
IMPAC’TU ao longo da sua história tem procurado intervir junto da
população, desenvolvendo projetos de voluntariado e impacto social,
prestando um auxílio familiar para a autonomia e inserção social. A
nossa equipa, constituída por jovens em diversas áreas de formação,
trabalha diariamente com a intenção de criar impacto na vida destas
pessoas, porque acreditamos que qualquer um o pode criar.
O trabalho da Impac'tu passa por criar uma sociedade mais justa, mais
equilibrada, mais equitativa e, sobretudo, mais inclusiva, onde todas
as famílias têm igualdade de oportunidades. Da qual, este exerce um
papel ativo na inversão do ciclo de pobreza e exclusão social através
do empoderamento e resiliência familiar.
A solução proposta diferencia-se devido à diversidade e à abrangência
do plano de ação, dado que abarca todo o agregado familiar e tem
perceção da dimensão do problema que afeta uma parte da sociedade
de forma profunda. Também, este plano tem como base um trabalho
exponencial dos ODS (1 - erradicação da pobreza, 4 – Educação de
Qualidade, 10 - diminuição das desigualdades e 11 – Cidades e
Comunidades Sustentáveis).
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O ÂMBITO DA
ASSOCIAÇÃO

Por esse motivo, as contas da Organização eram marcadamente
simples: custos administrativos, que surgiam a propósito de
necessidades específicas e receitas provenientes do pagamento de
quotas. Para qualquer necessidade detetada no acompanhamento,
eram utilizados os mecanismos de parcerias, tanto no que toca a bens
materiais, como a serviços.

O exercício de 2021 trouxe uma mudança de paradigma. O grau de
compromisso assumido pela Associação para com os seus
beneficiários requer uma infraestrutura de maiores proporções, capaz
de suportar necessidades de cariz patrimonial que venham a surgir.
Também a aposta em projetos de maior envergadura requer alguma
capacidade financeira, sendo necessário reforçar a liquidez e
solvabilidade.
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RELATÓRIO
ATIVIDADES
Abril a junho de 2021
Abordagem
da
consciencialização
da
violência do namoro junto dos mais novos,
de forma que estes percebessem que a
diferença entre uma relação saudável e uma
relação de violência é muito ténue.
Público alvo: crianças e jovens
Outubro 2021 a decorrer
Projeto
de
educação
não
formal,
desenvolvido em colaboração com os
agrupamentos escolares,para a respetiva
consciencialização e capacitação das causas
sociais e sustentáveis. Acreditando no papel
da escola como da educação não formal, este
projeto visa levar os jovens a terem um papel
proactivo na implementação dos Objetivos de
Desenvolvimento sustentável (ODS) junto da
comunidade. A concretização deste projeto
será levada a cabo na(s) turma(s).
Público alvo:
secundário
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RELATÓRIO
ATIVIDADES

Decorreu nos meses de Março e Abril de
2021 as primeiras Jornadas de Direito e
Ação Social. Contou com um cartaz que
inclui nomes como Dr. Manuel Pizarro ao
Dr. Nuno Melo. Ao longo das jornadas
passaram mais de 300 interessados em
ouvir temas tão importante nas áreas
supramencionadas.
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RELATÓRIO
ATIVIDADES

RECRUTAMENTO

PROJETO DE
NATAL

IMPAC'TU

Um momento de Recrutamento em
março e outro em outubro. Garantiu a
renovação dos membros voluntários.

Iniciativa que promoveu a oferta
direta, por participantes, de
presentes aos agregados apoiados
pela Associação. A cada participante
era alocado uma lista de
necessidades de um dado indivíduo.
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RELATÓRIO
ATIVIDADES

CAPACITA
ÇÃO DE
FAMÍLIAS

Cada família que a Impac’tu
acompanha recebeu um
ACOMPANHAMENTO E UM PLANO DE
AUTONOMIA por forma a concretizar
o Plano de Metas e Compromissos
celebrado com cada família

APOIO
SOCIAL

Para além da vertente do
acompanhamento, a Impac'tu
facilitou livros escolares, máscaras
reutilizáveis personalizadas e um
conjunto de atividades
dinamizadoras.
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RELATÓRIO
ATIVIDADES

3

NOVOS PROJETOS

20
CASOS DE APOIO SOCIAL
DURADOURO

9
CASOS DE INTERVENÇÃO
JURÍDICA DURADOURA
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RELATÓRIO
ATIVIDADES

8

Famílias apoiadas no
Projeto Natal

7

Freguesias do concelho do
Porto em que a associação
desenvolveu atividades

4
0
IMPAC'TU

Municípios externos ao
concelho do Porto em que a
associação desenvolveu
atividades
Total de dias que a
Associação esteve parada
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Nota: valores em euros (€)

IMPAC'TU

13

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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VISÃO GERAL

Através de uma análise das Contas relativas ao exercício de 2021,
percebemos os principais pilares da gestão da Associação:
O financiamento privado, na sua totalidade
A autossustentabilidade do projeto, assegurada por particulares e
parceiros

No que toca às receitas, destaca-se o aumento considerável dos
donativos. Notoriamente, o projeto “Escola de Impac'tu” e “Até
quando?” deram uma visibilidade acrescida à Associação, que se
traduziu em picos de donativos nos respetivos meses. O valor das
quotas manteve-se estabilizado.
Uma nota merece a inexistência de fundos Estaduais, tanto neste
exercício como nos anteriores.
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VISÃO GERAL

Olhando para a matriz de distribuição dos gastos, não só merecem
considerações as despesas em projetos, como as restantes categorias
pontuais. De relevar as despesas em marketing, que se manifestam
como a principal fonte de divulgação da mensagem de impacto social
da organização e sinalização para momentos de recrutamento de
novos membros.
Os restantes projetos foram realizados sem qualquer custo para a
Associação, com a exceção das despesas efetuadas a título de entrega
de cabazes de natal e o restante acompanhamento em ação social. É
nesta modalidade de apoio essencialmente pessoal que se encontra o
cerne da atuação. Do mesmo modo, apesar de não existirem custos
de cedência de espaço da sede, foi necessário proceder à
remodelação do espaço; os custos foram suportados pela Associação.
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VISÃO GERAL

Daqui se conclui a alta eficácia de cada projeto para o dinheiro
despendido – atribuível em parte à rede de parceiros e, noutra parte, a
uma orçamentação e execução poupada.

Finda análise do realizado, importa dizer que o ano de 2022 promete
uma reestruturação da matriz de gastos. Uma maior capacidade
financeira permite a continuação dos projetos recorrentes numa
escala maior; permite a aposta em mais e maiores âmbitos de
atuação; e permite uma ação mais diversificada no que a cada caso em
acompanhamento diz respeito.
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PARECER
CONSELHO
FISCAL
O Conselho Fiscal da Associação Impac´tu vem, nos termos do n.º 2 do artigo 7º dos Estatutos da
Associação Impac’tu, apresentar à Assembleia Geral o seu Parecer sobre o Relatório e Contas do
Exercício de 2021.
A leitura do presente Relatório e Contas proporciona-nos dupla satisfação.
Em primeiro lugar, pela expansão do âmbito da atuação, tanto no alargamento do número de
famílias apoiadas, como nos projetos inovadores desenvolvidos e também na formação dos
membros da própria associação, contribuindo deste modo, para reforçar o impacto positivo da
Associação na vida de inúmeras famílias.
No que diz respeito à vertente das Contas, os indicadores contabilísticos e financeiros divulgados
refletem a sustentabilidade financeira alcançada pela Impac´tu, fruto do seu rigor e transparência na
gestão dos resultados da atividade.
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