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NOTA DE ABERTURA 
 

Ao apresentar o Relatório de Actividades e Contas, relativo ao ano de 2016, a Direcção 
da ACM/YMCA de Setúbal, não pode deixar de registar alguns aspectos, a que atribui 
uma especial importância. 

Num ano caracterizado por diversas mudanças, quer em termos organizacionais 
(estrutura), quer em termos institucionais, anormal seria se cada um, da sua posição, 
não percepcionasse alguma instabilidade. Todavia, acreditamos que fomos capazes de 
contrariar essa tendência pela afirmação de uma ideia de continuidade, bem como pela 
força das duas principais ideias estratégicas para os próximos quatro anos, a saber: 
aumentar o foco no trabalho com a juventude; aumentar a capacidade financeira pela 
via da prestação de serviços e, desse modo, equilibrar a estrutura de receitas da 
organização. 

Os objectivos estratégicos acima enunciados beneficiam e devem ser trabalhados no 
contexto da rede global YMCA, cujo principal valor acrescentado assenta num variado 
leque de oportunidades de transnacionalidade. 

Estamos conscientes que o caminho que definimos, implica um esforço renovado e 
constante de todos nós (Direcção, Associados e Trabalhadores). Por um lado, teremos 
que ser capazes de aumentar a nossa eficiência, melhorando a gestão interna de 
recursos e sobretudo desenvolvendo uma cultura de missão em cada colaborador. Por 
outro lado, criar uma ponte efectiva com a comunidade local, demonstrando o impacto 
social do nosso trabalho, bem como a excelência dos serviços que temos para oferecer a 
pessoas e empresas.  

Para o efeito, constitui factor decisivo, acreditar que a ACM é um meio para pessoas (em 
forma de associação) e empresas concretizarem a sua quota-parte de responsabilidade 
social. A este respeito, gostaríamos de destacar os 100 000,00€ que angariamos em 
2016. Julgamos que este montante para além do mais, significa a força e a credibilidade 
que a ACM tem em termos sociais.  

Finalizamos, expressando as acrescidas dificuldades decorrentes de um processo laboral 
que trouxe avultados prejuízos à ACM, cujo impacto nas contas do exercício em análise 
ascendeu a aproximadamente 100 000,00€. Por outro lado, renovamos a nossa 
incondicional determinação e empenhamento, na dinamização e no crescimento da 
ACM/YMCA de Setúbal. Para o efeito, contamos com todos aqueles que ao longo de 40 
anos tornaram esta aventura possível – trabalhadores, corpos sociais, associados, 
utentes, sponsors, entidades oficiais, entre outros – e que tal como nós, acreditam que 
ela nunca terminará. 

 



 

 

2 Relatório de atividades 2016 

30-03-2017 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO 
Nota de abertura ............................................................ 1 

Conteúdo ........................................................................ 2 

1. juventude .................................................... 3 

2. desenvolvimento físico | desporto ............. 4 

3. infância ........................................................ 6 

4. intervenção comunitária ............................. 8 

5. ymca camp alambre .................................... 9 

6. formação profissional ............................... 11 

7. relações internacionais ............................. 13 

8. Fundraising ................................................ 16 

 

 

 

 

 



 

 

3 Relatório de atividades 2016 

30-03-2017 

1.  JUVENTUDE 
 

A área de Juventude é por natureza aquela que agrega maior valor estratégico na ACM, 
no sentido em que constitui a concretização directa da missão e dos princípios do 
Movimento YMCA. Ser jovem significa a oportunidade para se mudar a si próprio e para 
mudar o mundo e a ACM é o suporte a esse processo de mudança. 
 
Este sector é constituído por três projectos, organizados sobre a forma de CATL’s. Para 
além do apoio escolar, o maior investimento de recursos consiste na formação e 
desenvolvimento pessoal, em ordem à capacitação e autonomia dos jovens. 
Acreditamos que o desenvolvimento da consciência crítica dos jovens constitui o único 
caminho que poderá garantir a sustentabilidade futura. 
 
 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Espaço “Triângulo” 50 50 

CATL Bela Vista 100 100 

CATL Montalvão 61 67 

 

 

Em síntese, destaca-se um ligeiro aumento do n.º de utentes no CATL de Montalvão, o 
que é consentâneo com a tendência dos últimos três exercícios. 
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2. DESENVOLVIMENTO FÍSICO | 

DESPORTO 
 

O Desenvolvimento Físico, para além de constituir um dos três elementos da 
metodologia de intervenção, é na YMCA de Setúbal uma das áreas com maior 
expressão, nomeadamente as actividades de fitness e piscina.  
 
Esta área é constituída por três infraestruturas: Academia da Bela Vista, Parque Verde 
da Bela Vista e Academia de Montalvão.  
 
 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Nº Total de Utentes  1164 1315 

Nº Frequências Ginásios 13046 20182 

Nº de aulas Ginásios 2931 2234 

Nº Aulas Piscina  2704  

Nº de Frequências Piscina 11540  

Nº Aulas Hidroterapia e 

Hidroginástica * 
 1232 

Nº Frequência de Hidroterapia e 

Hidroginástica * 
 715 

Nº Aulas da Escola de Natação *  2376 

Nº Frequências da Escola de Natação   1774 
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As Academias Desportivas, constituem uma das áreas mais dinâmicas da organização, 
ainda que financeiramente apresentem uma performance negativa e a necessitar de 
uma inversão urgente de tendência. Ambas as Academias estão muito aquém do break 
even point, ou seja, a aproximadamente 150 utentes desse objectivo. Conjuntamente, 
as Academias acumulam um saldo operacional negativo aproximado de 100 000,00€. 
Não obstante uma melhoria significativa na frequência das aulas de piscina, verificou-se 
simultaneamente um decréscimo, nomeadamente em aulas de Fitness. 
 
Esta constatação conduz-nos para a necessidade de reorientar estrategicamente este 
sector para a área da saúde e para o aumento da oferta para crianças e jovens. 
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3. INFÂNCIA 
 

A Infância simboliza o início de um longo processo, cujo período crítico, para a ACM, 
acontece na adolescência. Neste sentido, partimos do princípio que é na adolescência 
que devemos preparar a idade adulta e que é na infância que preparamos a 
adolescência. Quanto mais competentes formos, conjuntamente, com as famílias no 
período da infância, mais bem sucedidos seremos na adolescência. 
 
Em virtude da tendência de redução de utentes na Creche da Bela Vista, concretizou-se 
no ano em análise, a fusão entre esta e a Creche de Santa Maria, com acrescidos 
benefícios em termos físicos e financeiros. Assim sendo, a “nova” Creche tem uma 
capacidade para 75 utentes. 
 
No que diz respeito ao Jardim de Infância, apostamos na solidez do trabalho 
pedagógico, numa estrita ligação com a Creche de Santa Maria. Para além desse facto, 
tentamos tirar o máximo partido das diversas facilities que o Edifício possui, para desse 
modo poder acrescentar mais valor ao trabalho desenvolvido com as crianças, sendo 
disso exemplo a Escola de Natação. 
 
 

DESCRIÇÃO TOTAL 
Creche de Santa Maria 75 

Jardim de Infância 69 

 

 

 
VALÊNCIAS 

 
0-3 

 
3-6 

 
TOTAL 

2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 

Creche SM 75 75 0%    75 75 

Jardim Infância    55 69 25% 55 69 

TOTAL 75 75 0% 55 69 25% 130 144 

 
O sector da Infância conheceu em 2016 uma inversão em termos de desempenho físico 
e financeiro. Consideramos que é necessário aproveitar e reforçar esta tendência, na 
medida em que um dos pontos fracos do mesmo centra-se nos elevados custos fixos do 
mesmo, nomeadamente custos salariais. Globalmente, o sector apresentou uma 
melhoria significativa do seu saldo operacional positivo, com tendência para melhorar 
ainda mais em 2017. 
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4. INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 
 
O Desenvolvimento e Intervenção Comunitária constituem uma resposta fundamental 
no combate das diversas disfuncionalidades sócio-familiares do território da Bela Vista. 
A experiencia acumulada torna clara a necessidade de investirmos cada vez mais no 
desenvolvimento de capacidades e de competências, como alternativa única ao 
rompimento do ciclo de pobreza. 
 
Esta área de trabalho está estruturada em duas respostas principais: o Centro 
Comunitário e o Protocolo de Rendimento Social de Inserção. O primeiro caracteriza-se 
por ser uma estrutura de proximidade, voltada para o exterior e aberta à população do 
bairro, tendo como principal alvo de acção as famílias e a comunidade, ao passo que o 
segundo é um, entre 5 protocolos da cidade, mas o único localizado no bairro social em 
que intervém. O trabalho com estas famílias assenta na validação do direito à medida, 
na definição de um Contrato de Inserção que contempla diversas áreas de inserção, o 
seu acompanhamento e monitorização, em articulação com outros parceiros, com vista 
à autonomia económica e social das famílias 
 

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Beneficiários  1934 1852 

Famílias 591 583 

Atendimentos 815 992 

Visitas Domiciliárias 859 227 

Acordos de Inserção Assinados 502 461 

Acções Contractualizadas 1872 1817 

Acções de Desenvolvimento Comunitário 328 179 

FEAC 231 0 

Voluntários  28 16 

AAD's - Outros momentos de trabalho 2903 1184 
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5. YMCA CAMP ALAMBRE 
 
No âmbito da parceria público privada estabelecida entre a ACM e o Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), para a gestão do Parque Ambiental do 
Alambre, têm vindo a ser desenvolvidas um conjunto de actividades, estruturadas em 
quatro pilares principais: Educação Ambiental, Campos de Férias, Alojamento e 
Desporto de Natureza. O Ano de 2015 significou o arranque dos Campos de Férias e da 
Educação Ambiental, donde se destaca o protocolo com o Agrupamento de Escolas de 
Azeitão. Este protocolo enquadra a leccionação das aulas de ciências do 8.º ano nas 
instalações do YMCA CAMP ALAMBRE. No ano em análise foi alargado ao pré-escolar, 
tendo recebido o apoio da Câmara Municipal de Setúbal e da Junta de Freguesia de 
Azeitão. 
 
Por outro lado, a área das Colónias de Férias cresceu substancialmente face à época 
anterior, ainda que represente em termos financeiros apenas 7% do total da receita. 
 
Em termos comparativos não se registou uma evolução substancial em 2016, ainda que 
o mesmo globalmente tenha sido física e financeiramente o melhor, desde o início do 
Projecto. Todavia, estamos a caminhar para a sustentabilidade sem que contudo ainda o 
tenhamos conseguido. O saldo operacional é negativo em aproximadamente                  
20 000,00€, com a atenuante de se verificar uma evolução positiva, consequência do 
processo de investimento levado a cabo nos últimos dois anos. 
 
Recorde-se que no ano em curso foram recuperados mais três bungalows, o que se irá 
traduzir num aumento previsível da facturação com alojamento. 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 

TOTAL 

2015 2016 % 

Aluguer de Espaço 790 855 8% 

Acolhimento de Escoteiros 240 225 -7% 

Estadias 2024 1818 -11% 

Actividades 630 854 26% 

TOTAL 
3684 3752 2% 
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6. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

A área da formação profissional assume aqui duas vertentes: uma interna, que se traduz 
no desenvolvimento dos recursos humanos. Destaca-se nesta vertente a formação em 
contexto transnacional, o que não só permite o aprofundamento das relações 
internacionais, bem como o alargar dos horizontes e do projecto pessoal de cada 
colaborador. 
 
 
1. FORMAÇÃO CONTÍNUA | INTERNA 
 

VALÊNCIAS 
Nº 

COLABORADORES 

Nº HORAS 
FORMAÇÃO 

COLABORADOR 
VOLUME 

Creche Stª Maria 4 6 24 

YMCA CAMP 
Alambre 

5 183 183 

Serviços Gerais 6 52 312 

Formação 1 26 26 

Academia BV 1 8 8 

Academia 
Montalvão 

1 8 8 

ATL Montalvão 3 141 423 

Centro 
Comunitário 

3 34 102 

RSI 9 104 936 

Triângulo 3 49 147 

Jardim 2 4 8 

CATL 2 105 210 

Direção 1 93 93 

TOTAL 41 813 2480 
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2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 
 

No âmbito da formação de jovens estiveram em processo formativo, cerca de 60 jovens, 

na área da Mecatrónica, com dupla certificação (equivalência ao 12.º ano). 
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7. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

A ACM de Setúbal, tem nos últimos anos empreendido um esforço substancial no 

aprofundamento das Relações Internacionais, estratégia que tem compreendido 

diversas oportunidade de participação do seu staff em eventos internacionais. 

Para o efeito tem sido muito relevante o apoio de diversos parceiros internacionais, pela 

subsidiação às despesas que daí decorrem, donde destacamos a Aliança Nacionais das 

ACM’s dos USA. 

Neste sentido, a ACM participou em 2016 nos seguintes eventos – nacionais e  

internacionais: 

 

EVENTO MÊS 
PAÍS/ 

CIDADE 
PARTICIPANTES 

Econtro de Saúde Mental e Acção 
Social 

01 
Palmela, 
Portugal 

Susana Santiago, Elisabete Felipe 

Metodologia Photovoice 01 
Setúbal, 
Portugal 

Susana Santiago, Mª Liberdade, Cristina 
Rosado, Ana Cândida, Sandra Vinhas 

Workshop 
 "Retalhos de Tecidos em Manta" 02 

Setúbal, 
Portugal 

Carla Ribeiro 

Aliança Mundial NGS Meeting 02 
Chiang Mai, 

Tailândia 
Luís Sebastião 

Pensar a Formação - "Integrar e 
Renovar Competências em Contexto 

de Trabalho 
03 

Lisboa, 
Portugal 

Paula Rafael 

Ten Sing 03 Oslo João Moura 

NAYDO Conference 04 Detroit, EUA Luis Sebastião 

Assembleia Geral YMCA Europa 05 
Madrid, 
Espanha 

Luis Sebastião 

"Olhares sobre a prevenção das 
dependências na juventude" 

05 
Setúbal, 
Portugal 

Carla Ribeiro, Deodato Silva 

SAGE 05 
Setúbal, 
Portugal 

Isabel Anes, Dália Brigida, Fátima Ferreira, 
José Manuel Martins, Sara Spínola 
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Workshop Formativo. " Parcerias 
para o Desenvolvimento 

Comunitário" 
05 

Setúbal, 
Portugal 

Célia Almeida, Sofia Correia, Elisabete 
Cruz, Verónica Antunes 

Youth Workers 06 
Eslováquia, 
Bratislava 

João Moura 

COP 21 06 Paris, França Andreia Gravata 

A Literatura Infantil do JI: 
Importância, estratégia, atividade -

Porto Editora 
06 

Setúbal, 
Portugal 

Elisabete Dias, Alexandra Batalha 

Le Core 08 
Agon 

Coutanville, 
França 

Andreia Gravata 

Participação no Curso de Change 
Agents 

08 
Chiang Mai, 

Tailândia 
Tiago Nogueira 

YMCA CAMP Nova Iorque 08 NY, USA Tiago Nogueira 

Workshop formativo "Competências 
parentais" 

09 
Setúbal, 
Portugal 

Mª Liberdade, Vânia Semedo, Sofia 
Correia, Fátima Barroso,Cristina Rosado 

YMCA Camping Conference 10 NY, USA Tiago Nogueira 

Formação "A importância do 
Brincar" 

10 
Azeitão, 
Portugal 

Verónica Antunes, Cristina Rosado, 
Vivalda Pizarro 

Capacitação para Organizações da 
Econmia Social 

10 
Lisboa, 

Portugal 
Susana Santiago, Elisabete Felipe, Carla 

Ribeiro, Anisabel, Deodato Silva 

"Crianças expostas a conflitos 
parentais" 

11 
Setúbal, 
Portugal 

Carla Ribeiro, Deodato Silva 

"Acolhimento de crianças e jovens" 11 
Setúbal, 
Portugal 

Carla Ribeiro 

"Intervenção com pessoas muito 
vulneráveis" 

11 
Setúbal, 
Portugal 

Amélia Marques, Cristina Rosado, Vivalda 
Pizarro, Iolanda Azevedo 
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Direito Laboral 12 
Lisboa, 

Portugal 

Susana Santiago, Tiago Nogueira, Ana 
Pereira, Hugo Fernandes, Luís Sebastião, 
Isabel Anes, Paula Rafael, Gina Pacheco, 

Rui Henriques 

Formação/Esclarecimento no 
âmbito do NLI - CLDS - Gabinetes de 

1ª Linha/Empregabilidade 
12 

Setúbal, 
Portugal 

Célia Almeida, Sofia Correia, Elisabete 
Felipe, Cristina Rosado 
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8. FUNDRAISING 
 

A área de Fundraising é considerada estratégica para o desenvolvimento da ACM, 

justamente porque permite consolidar e dar consistência ao aprofundamento do pilar 

que tem a ver com a Prestação de Serviços. O ano de 2016 está associado à 

continuidade do trabalho iniciado em 2014 e ao estabelecimento de algumas parcerias 

com considerável impacto neste domínio, como por exemplo na área do apoio jurídico 

(Linklaters), voluntariado empresarial (Barclays Bank), Aliança Nacional dos Estados 

Unidos (YMCA), entre outros. Os montantes angariados, quer em dinheiro, quer em 

serviços têm duplicado desde 2014. No ano em análise, destaca-se os serviços prestados 

pela Linklaters (68 925,00€) e pela Microsoft (16 631,74€). 

 

 
 

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Alojamento   400€  360,00€ 

Alimentação 6 432.82€ 87,00€ 

Deslocações Internacionais + Alojamento 2 400€ 6 541,00€ 

Doação de Equipamento 1 260€ 2 325,00€ 

Donativo Monetário 4 725€ 3 676,53€ 

Serviços de Consultadoria | Apoio Jurídico 19 515€ 68 925,00€ 

Software (licenças)  16 631,74€ 

Transportes 9 782,50€ 3 360,00€ 

Actividades de valências (Passeios)  1 160,00€ 

 46 678.34€ 103 066,30€ 
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A Direção da ACM | YMCA de Setúbal, renova o seu agradecimento a todos quantos 

contribuíram para os resultados obtidos: voluntários e colaboradores, utentes e associados, 

demais entidades parceiras. 

 

Setúbal, 30 de Março de 2017 

 

A Direcção 

 

Luis Sebastião                 Isabel Anes 

               
 
Mário Luís Pereira 

                 
               Nuno Mendes 

 

   

 

                
 
Vítor Cunha 
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Coordenadores 

Susana Santiago José Costa 
 

Hugo Fernandes Elisabete Dias 

João Moura Tiago Nogueira 

Gina Pacheco Rui Henriques 

Isabel Anes Elisabete Felipe 

Carla Ribeiro Sandra Vinhas 
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