Índice

● RELATÓRIO DE GESTÃO
● BALANÇO - DEMONSTRAÇÃO POSIÇÃO FINANCEIRA
● DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS
● DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
● DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA
● DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
● BALANCETES
● ANEXOS
o Conciliações Bancárias
o Extratos contas relevantes
o Certidões Dividas Segurança Social
o Certidões Dívidas AT

Órgãos Sociais

Assembleia Geral
● Presidente
● Secretário
● Secretário

Rita Veríssimo
Pedro Melo
Catarina Lourenço

Conselho Fiscal
● Presidente
● Vogal
● Vogal

Natércia Mateus
Maria José Viana
Vasco Mina

Direção
●
●
●
●
●
-

Presidente
Vice-Presidente
Tesoureiro
Vogal
Vogal

Andreia Costa
Maria Teresa Henriques
Manuel Viana
Mónica Ribeiro
David Lito

Relatório de Gestão

INTRODUÇÃO
No cumprimento das disposições legais cumpre à Direção da Associação Rising Child,
submeter à apreciação de V. Exas e em conformidade com as disposições legais,
entidade sem fins lucrativos, com enquadramento em IVA no regime de Isenção Artº9, e
enquadrada no Regime de Isenção em IRC submeter as seguintes Demonstrações
Financeiras: Balanço, Demonstração dos Resultados por naturezas e Demonstração de
Fundos Patrimoniais, respeitante ao exercício de 2021.

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
Rendimentos
A Associação Rising Child durante o exercício de 2021, obteve rendimentos no
montante de € 22.116,55.

Gastos
Os Gastos em 2021, totalizaram o montante de € 13.302,02.

Resultados e Situação Financeira
Os resultados obtidos tiveram a seguinte expressão, a qual se indica no quadro seguinte:

ATIVIDADES
Fazendo um ponto da situação de tudo o que temos feito e de forma a dar continuidade
novamente as rédeas do Projecto Cui(Dar)!
● Continuamos a trabalhar na divulgação e marketing com um grupo muito
dinâmico de voluntários. Chegamos aos 2000 Likes no FB.
● Começamos a contar com a colaboração de um colaborador remunerado, o Luís
Ribeiro, portador de uma doença crónica, que nos tem ajudado a organizar os
processos de voluntariado. A remuneração é financiada a 100% pelo IEFP.
● Estamos a beneficiar de uma parceria com 2 enfermeiras da UCIP - HDE na
divulgação RC;
● Temos mantido as aulas de Dança Inclusiva, no projeto 100 Palavras, que tem
vindo a ter cada vez mais participantes (embora não necessariamente crianças
com deficiência).
● Fizemos um workshop de Yoga do Riso que foi muito divertido!
● Estabelecemos uma parceria com a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa
(APCL). A APCL tem já uma casa, a Casa do Tejo, que foi criada para um projeto
igual ao nosso Cui(dar) de descanso dos cuidadores.

PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO
Na perspetiva de continuidade, temos em vista:
● Encontrar um terreno para construir a nossa própria casa
● Ativar campanhas de fundraising para aumentar os nossos rendimentos.
● Sobre o *Projeto Projecto Cui(Dar) relembramos os nossos desafios, para os quais
gostaríamos de contar com o vosso input, ideias, dedicação e entusiasmo:
o Neste momento a RC tem muita vontade em reforçar o envolvimento com
as nossas famílias-piloto;
o Criar relação e confiança com estas crianças e com estes pais e com estas
crianças;
● Pretendemos proporcionar um fim-de-semana as crianças na Casa do Tejo;

● Promover atividade de forma a ir alcançado os objetivos de desenvolvimento
sustentável a que se propôs:

FATOS RELEVANTES
Após o encerramento do exercício e até à elaboração do presente relatório estamos
convictos que a economia, o tecido empresarial e o associativo enfrentam desafios
inesperados
em
resultado
da
rápida
disseminação
do
Coronavírus
(SARS‐CoV‐2/COVID‐19). Esta pandemia teve um impacto na economia global, quer a
nível das empresas, nas famílias e na sociedade em geral. Dada a incerteza quer quanto
ao período de duração da pandemia Covid-19 quer quanto ao seu impacto na
associação, não conseguimos antecipar o impacto destes acontecimentos nas suas
demonstrações financeiras.
No entanto, a direção assume que a Associação Rising Child vai manter a atividades,
pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na
preparação das demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2021.
Por fim, a Direção agradece a todos os voluntários, e entidades publicas e privadas por
acreditarem no nosso projeto.

Demonstrações financeiras
BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

DEMONSTRAÇÃO FUNDOS PATRIMONIAIS

Apresentado e aprovado em Assembleia Geral no dia 18 de Junho de 2022

Andreia Costa, Presidente

