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Introdução: 
O presente Plano de Ação pretende dar relevo à continuidade da operacionalidade das ações de               
desenvolvimento estratégico do primeiro semestre de 2018 e promover novos perfis de qualidade             
que garantam a concretização dos objetivos e promovam o sucesso da área de missão da               
Associação Academia do Johnson Semedo, IPSS (doravante “Academia”). 
 
Apesar da Academia funcionar de forma eficiente há quatro anos, o staff e a administração               
acreditam que existe uma excessiva falta de centralização de informação e, consequentemente, o             
risco de falta de acompanhamento individual aos jovens/crianças na Academia. O seu crescimento             
contínuo e a familiaridade/informalidade entre a Academia e a comunidade está entre as maiores              
razões para a falta de informação centralizada. No entanto, é do consenso de todos os atores da                 
Academia que existe uma urgência de recolha de dados assídua e um maior controlo em relação                
aos resultados e necessidades da Academia. Dadas as circunstâncias, a Academia optou por             
re-configurar, não apenas o sistema de monitorização e avaliação dos jovens/crianças, mas também             
fazer uma revisão da estrutura organizativa e de todas as atividades. Este documento destina-se              
portanto, aos novos objetivos da Academia para o início do ano lectivo 2018/2019. É imperativa a                
implementação do presente plano antes do início do ano lectivo, principalmente um sistema virtual              
de avaliação e monitorização que esteja actualizado e em funcionamento no início do ano lectivo.  
 
A Academia do Johnson é uma instituição particular de solidariedade social, com estatuto de pessoa               
colectiva de utilidade pública, fundada em 2014 e com sede na Rua das Mães de Água, n.º 31-A, B.º                   
do Zambujal, Amadora. 
 

 
Quem Somos:  
A Academia do Johnson é uma organização não governamental, localizada no Bairro do Zambujal,              
que tem como objectivo a promoção do desenvolvimento humano e bem-estar, através do             
acompanhamento personalizado a crianças e jovens oriundos de meios familiares e sociais            
fragilizados, bem como às suas famílias veiculando valores humanistas, assentes nos princípios da             
justiça, equidade, liberdade, solidariedade e auto-realização.  
 
Visão: Ser uma instituição reconhecida pela envolvência dos recursos e pelo serviço de excelência              
que presta ao nível da educação, do desporto e da juventude.  
 
Missão: Promover a educação e os valores de cidadania na prevenção de situações de risco de                
crianças e jovens que vivem nos bairros da Amadora  
 
Valores: Justiça, equidade, liberdade, família, solidariedade e auto-realização 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

O Que Fazemos:  
● Apoio ao estudo acompanhado;  
● Integração nos diferentes escalões do futsal pela Academia do Johnson; 
● Projectos de intervenção comunitária;  
● Projectos sócio culturais para a infância, juventude, adultos e terceira idade;  
● Ações de sensibilização na área do ambiente, saúde, segurança e civismo  
● Uma oficina de expressão artística e workshops, abrangendo diversas áreas culturais, bem            

como promover quaisquer manifestações que incentivem a realização pessoal e a criatividade 
● Apoio a formação de agentes de ação social, em regime de voluntariado;  
● Um banco para recursos de primeira necessidade, bem como de bens doados e             

equipamentos doados, de forma a servir a comunidade.  
 

Objetivos da Academia:  

● Promover atividades e iniciativas de caráter sociocultural, educacional, desportivas e 
recreativas, que possibilitem a aprendizagem e o desenvolvimento integral da Pessoa e dos 
diferentes grupos humanos, numa estreita relação com o meio envolvente e os diferentes 
contextos de vida; 

● Promover o acompanhamento de Crianças e Jovens em idade escolar, através de tutorias             
educativas e do apoio ao estudo, estimulando o sucesso escolar e a sua inclusão social; 

● Promover a participação ativa e o exercício de uma cidadania partilhada e responsável com              
forte orientação para o desenvolvimento da comunidade, fomentando o voluntariado e           
privilegiando o trabalho em rede, valorizando o estabelecimento de parcerias locais, nacionais            
e internacionais; 

● Promover a inclusão social de Jovens reclusos e ex-reclusos, combatendo todas as formas             
de exclusão social; 

● Trabalhar afetos, promovemos valores e operar em rede;  

● Fazer um acompanhamento psycho-social e educacional assíduo de cada jovem da           
Academia. O acompanhamento será feito através de uma plataforma virtual que deverá ser             
actualizada diariamente por um membro do staff;  

● Promover, em maior escala, o envolvimento familiar;  

● Promover o empowerment individual e coletivo reforçando os processos identitários na           
pessoa, na família e na comunidade; 

● Prevenir comportamentos de risco e de delinquência juvenil, bem como todas as formas de              
violência (família, namoro, conjugalidade, interpessoal…) 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Áreas de Intervenção/Valências: 
● Sócio Educacional: O apoio sócio-educacional pretende fazer-se através do apoio ao estudo, 

da mentoria e do acompanhamento de grupo e familiar através de encontros semanais com os 
jovens e os pais. 

● Sociocultural e Desportivo: A Academia do Johnson pretende apoiar os membros da 
comunidade em relação a todas as questões que esta possa necessitar, tal como o 
encaminhamento de serviços conforme o assunto em questão. Em relação ao apoio 
desportivo, a academia oferece várias atividades, tais como futebol, futsal, dança, jiu-jitsu e 
hóquei.  

● Socioprofissional/ Económico: O acompanhamento contínuo e individual possibilita um 
percurso académico e social que se adeque às necessidades de cada jovem. Assim sendo, o 
acompanhamento faz-se com o intuito de garantir o melhor futuro possível para cada um deles. 
Ademais, faz-se também com o intuito de perceber as capacidades individuais de cada jovem e 
praticar esses mecanismos de forma sejam capacitados no seu potencial.  

● Inclusão e Reintegração : Esta área de intervenção adverte aos projectos da Academia com 
reclusos, tendo como âmbito a preparação para a sua reinserção na sociedade através da 
ética moral e do trabalho individual. 

● Formação parental:Uma vez que a educação de um jovem começa em casa, a Academia 
acredita que a envolvência dos pais é crucial para que o trabalho com os jovens seja mantido, 
reconhecido, compreendido e desenvolvido. Neste âmbito, a Academia visa a criação da 
“Oficina de Pais”, onde reflexões semanais serão feitas com os progenitores das crianças e 
dos jovens.  

 
 

A. A ASSOCIAÇÃO 
 

i) Organização administrativa 
O ano letivo de 2018/2019 tem uma preocupação acrescida em realizar uma mediação de caráter               
quantitativo com maior rigor, de forma a permitir a apresentação de resultados mais consistentes. 
 
A base de dados da Academia está em constante atualização e continuam a ser realizados os                
procedimentos de registo diário da ação, designadamente, através do registo de presenças de             
Jovens nas atividades. No entanto, a Academia pretende a virtualização de toda a informação, uma               
vez que reconhece a necessidade de centralizar a informação através de um só recurso, em vez do                 
staff ter de se submeter aos inúmeros registos escritos em papel. Desta forma, a Academia acredita                
que o desenvolvimento de uma plataforma virtual é primordial, permitindo assim um maior rigor,              
organização e atenção às condições individuais e familiares de cada jovem/criança.  
Presentemente, cada Jovem tem um processo individual, composto por uma ficha de inscrição,             

 
 



 
 
 
 
 
autorização para a intervenção educativa, autorização para uso de imagem, e outros elementos             
relacionados com a evolução da situação escolar do Jovem.  
 
A Academia está presentemente a fazer um esforço para desenvolver a sua base de dados por meio                 
de uma plataforma informática especializada, através do sistema Microsoft Access, procurando tirar            
um melhor partido das tecnologias da informação, de forma a permitir uma recolha de dados mais                
precisa e fiável. Esta plataforma encontra-se em estado de desenvolvimento, necessitando, contudo,            
de ser desenhada progressivamente de forma a criar uma ferramenta tailor made às necessidades              
específicas da Academia. A plataforma pretende acompanhar o caso de cada jovem de forma              
individual e detalhada, sendo que a sua versão final deverá estar finalizada no início do ano letivo de                  
2018/2019, ou seja, Setembro de 2018. 
Uma vez que esta plataforma virtual visa uma recolha de dados detalhada, esta será dividida em                
sete critérios:  

1. Informação básica do jovem;  
2. A sua condição familiar;  
3. Condição educacional;  
4. Atividades desportivas;  
5. Explicações e Mentoria;  
6. Saúde;  
7. Informações adicionais.  

 
Cada um dos critérios é sub-dividido, sendo que pretendem recolher a seguinte informação de cada               
jovem:  
 

1. Informação Básica (informação obtida em fase de candidatura):  
● Nome; 
● Data de Nascimento; 
● Contacto (Telefone e E-mail); 
● Número da Segurança Social; 
● Número de Identificação Fiscal;  
● Número de Utente; 
● Número de Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão;  
● Fotocópia do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão;  
● Encarregado de Educação e Contacto; 
● Número e nome dos familiares na Academia;  

 
2. Condição Familiar (informação obtida em fase de candidatura, excepto o repertório da “Oficina              
dos Pais”):  

● Nome da Mãe e do Pai; 
● Fotocópia do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão dos Progenitores;  
● Contacto (telefone e e-mail) e Dados (número de Identificação Fiscal, Segurança Social, de             

 
 



 
 
 
 
 

Utente e do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão); 
● Fotocópia do Contrato de Responsabilidade;  
● Condição Familiar (Divorciados, Casados, Viúvos);  
● Repertório da “Oficina dos Pais” (informação obtida semanalmente); 

 
 
3. Condição Educacional (Informação obtida 3x por ano, no final de cada período escolar): 

● Escola;  
● Disciplinas;  
● Notas; 
● Participações Disciplinares; 
● Faltas;  
● Comentários dos Professores (sempre que necessário); 

 
4. Atividades Desportivas:  

● Afetação às valências da academia (informação obtida em fase de candidatura mas com             
possibilidade de actualização se necessário)  

● Presenças/Faltas nas Atividades (informação obtida diariamente) 
 
5. Explicações e Mentoria: (Informação obrigatoriamente obtida 3x por ano, no final de cada período               
escolar) 

● Comentários feitos por Voluntários (Informação obrigatoriamente obtida 3x por ano, no final            
de cada período escolar + sempre que o voluntário ache necessário);  

● Currículo para seguir  
 
6. Saúde (informação obtida em fase de candidatura):  

● Doenças Crónicas (em caso de doença crónica será também  
pedido um atestado médico);  

● Doenças no agregado familiar;  
● Fotocópia do Boletim de Vacinas.  

 
7. Informação Adicional (informação obtida sempre que necessário):  

● Número de Participações na PSP;  
● Qualquer outra informação relevante.  

 
É ainda intenção que a plataforma possa facilitar outras tarefas administrativas da Academia,             
designadamente no que diz respeito ao processo de candidatura e admissão, bem como à emissão               
de recibos, de forma a que os mesmos possam passar do tradicional livro de recibos em papel para                  
uma solução informática desmaterializada. 

ii) Infraestruturas 
Apesar de existirem cinco infraestruturas na Academia do Johnson - todas situadas no Bairro do               

 
 



 
 
 
 
 
Zambujal - as 4 infraestruturas principais estão divididas em 3 pólos distintos: O pólo do Jiu-Jitsu, o                 
pólo do apoio ao estudo e o pólo do administrativo.  
 
1. Pólo do Jiu-Jitsu:  
Primeiramente, o espaço onde os jovens podem praticar atividades como a dança e o jiu-jitsu, bem                
como a infraestrutura ao lado que serve como espaço de lazer e lúdico. Ambas as infraestruturas                
ficam localizadas na Rua Mães de Água nº 31.  
 
2. Pólo do Apoio ao Estudo:  
O terceiro espaço disponível é recente, sendo que foi alugado em 2017 com o propósito de ser                 
convertido para um centro de estudo. Este espaço fica situado na Rua do Restolho n.º 5 e é                  
composto por cinco assoalhadas e duas casas de banho, foi remodelado e encontra-se equipado              
com mesas, secretárias, armários e cinco computadores operacionais. Apesar de o espaço se             
encontrar já inteiramente operacional, é ainda necessária a finalização de alguns trabalhos, como a              
substituição de estores e melhoria do soalho durante a próxima metade ano de 2018. 
 
3. Pólo Administrativo: 
A quarta infraestrutura são os escritórios da Academia, situada na Rua das Galegas nº1. O espaço                
têm duas assoalhadas e uma casa de banho, servindo unicamente para propósitos administrativos. 

 

A quinta infraestrutura é Polidesportivo do bairro do Zambujal. Este espaço desportivo encontra-se             
operacional desde o início de 2018, com a colaboração da Câmara Municipal da Amadora e o                
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU), sendo este último o proprietário do              
terreno. A Academia contou também com o apoio da SONAE MC para a reabilitação do espaço, que                 
se deu início em 2017, sendo que se encontrava num elevado estado de degradação desde 2009.  

 

iii) Constituição de equipa técnica 
Os recursos humanos da Academia são essencialmente voluntários, tendo apenas três recursos            
técnicos afetos com remuneração, nomeadamente: 

● Johnson Semedo: Presidente da Academia. Renumeração com o apoio do grupo Jerónimo            
Martins SGPS, S.A.;  

● Sandra Cunha: Vice-Presidente da Academia e coordenadora do projecto Um Passo + e             
Passo a Passo. Remuneração com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Brisa e             
Portugal2020; 

● Bruno Oliveira que assumiu funções de Diretor Técnico em Fevereiro de 2018 com o apoio               
de donativos privados.  

 
iv) Estrutura Organizativa 

A Academia Johnson pretende, no segundo semestre de 2018, elaborar uma estrutura organizativa 
sólida que garanta a execução das seguintes actividades:  

 
 



 
 
 
 
 

1. Definição estratégica e operacional  
2. Gestão operacional/ processos  
3. Gestão administrativa/ recursos humanos e financeiros  
4. Gestão de voluntários 

 
Desta forma, a Academia pretende, através do presente documento:  

● Definir  estratégias de forma  a garantir novas fontes de financiamento que se adequem à 
missão e visão da academia, para que a sustentabilidade e integridade da mesma sejam 
salvaguardas;  

● Descrever a implementação dos processos internos, de forma a garantir a uniformidade e a 
monitorização dos procedimentos ao longo dos anos;  

● Garantir a profissionalização da gestão administrativa e financeira  
● Garantir o recrutamento de recursos humanos de forma profissional e correcta, com prévia 

definição das competências e experiências necessárias ao desempenho da função;  
● Garantir que as capacidades e skills dos voluntários são maximizadas e aproveitadas pela 

Academia;  
● Clarificar os limites e expectativas de cada função e áreas de intersecção entre as mesmas;  
● Definir processos de forma a que possibilite o registo dos resultados das atividades e que 

possibilite a avaliação em relação aos recursos utilizados; 
 
 
Corpos Sociais: Membros e Principais Responsabilidades  

 
 
Responsabilidades da Assembleia Geral:  

● Eleger a Direção e Conselho Fiscal; 
● Aprovar os planos estratégicos, operacional (de atividade) e contas. 

 
Responsabilidades do Conselho Fiscal:  

● Fiscalizar os atos da direção e verificar conformidade com legislações e estatutos  
● Emitir parecer sobre os relatórios e contas  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Responsabilidades da Direção:  

● Elaborar os planos estratégicos e operacionais/ atividades e contas submetendo para 
aprovação da Assembleia  

● Organizar a gestão das atividades da Academia  
● Executar as deliberações da Assembleia Geral  
● Representar a Academia  

 
Composição da Direção:  

 
 
 
Organigrama da Estrutura Organizativa pretendida para o 2º Semestre de 2018:  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Funções e Responsabilidades de cada ator na estrutura organizativa:  

Função  Nome  Responsabilidades  

Presidente  João Semedo Tavares ● Elaboração do plano estratégico;  
● Coordenar a elaboração do Plano 

Operacional pelas diferentes áreas e 
apresentá-lo para aprovação à 
Assembleia Geral;  

● Pelouro da Gestão da Área Técnica;  
● Representação da Academia.  

Vice-Presidente 
(1º Vogal) 

Sandra Cunha  ● Coordenação da área administrativa; 
● Elaboração, implementação e 

avaliação dos processos de gestão e 
suporte, com excepção do 
planeamento estratégico e 
operacional e processos da área 
financeira.  

Tesoureiro (2º 
Vogal) 

Pedro Figueiredo  ● Coordenação da área financeira;  
● Garantir que o plano é suportado pelo 

orçamento;  
● Elaboração, implementação e 

avaliação dos processos de gestão e 
suporte da área financeira  

Director 
Técnico  

Bruno Oliveira  ● Implementar a estratégia operacional 
definida pela Direcção;  

● Gerir a equipa técnica;  
● Gerir os processos chave - definir, 

implementar e avaliar os processos 
críticos para o serviço ao cliente, 
garantindo que cada criança tenha o 
seu processo individual e que os 
mesmos estejam contidos no plano 
global de atividades da Academia. 

Responsável 
pela Equipa 
Educativa  

A definir  
 

● Implementar a estratégia operacional 
definida pelo Director Técnico através 
do plano individual das 

 
 



 
 
 
 
 

crianças/jovens;  
 

● Gerir e avaliar os recursos 
necessários/existentes (explicadores, 
instalações, materiais e alimentação).  

Responsável 
pelo Futebol  

A definir  ● Implementar a estratégia operacional 
definida pelo Director Técnico através 
do plano individual das 
crianças/jovens;  

● Gerir e avaliar os recursos 
necessários/existentes (treinadores, 
instalações para treinos e jogos, 
materiais e deslocações);  

● Garantir o cumprimento dos requisitos 
impostos pelo regulador (FPF).  

Treinadores  Treinador Principal (máx. 2 
equipas por treinador):  
Infantil: Quintino Tavares  
Iniciados: Paulo Amado  
Juvenis: Pedro Forte  
Juniores: Bruno Coimbra 
Benjamins: José Costa  
Seniores: João Tavares 
Semedo  
Seniores Femininos: João 
Tavares Semedo / Neuza 
Rocha 
 
O treinador trabalha também 
com 2 adjuntos, sendo um deles 
o guarda-redes da equipa.  

● Cada treinador pode treinar o máximo 
de 2 equipas;  

● Garantir que a lista de presenças é 
preenchida e fornecida ao técnico 
responsável pelo futebol;  

● Assistir o técnico responsável no 
aluguer de campos, transporte e 
qualquer outra questão que seja 
necessária para a prática do futebol;  

●  Reportar qualquer questão, queixa ou 
comentário com o técnico responsável 
- garantir uma comunicação ativa;  

Responsável 
por outras 
atividades  

A definir  ● Implementar a estratégia operacional 
definida pelo Director Técnico através 
do plano; individual das 
crianças/jovens;  

● Gerir e avaliar os recursos 
necessários para dança, jiu jitsu e 
outras possíveis atividades futuras da 
Academia 

 
 



 
 
 
 
 

 

Professores  Professor de Jiu-Jitsu: Luis Brito  
  

Professor(a) de dança: A definir   
 

 

● Desenvolver semestralmente um 
plano de atividade que garanta o 
desenvolvimento das crianças/jovens;  

●  Implementar o plano de atividade de 
forma autônoma após a aprovação do 
técnico responsável por outras 
atividades;  

● Manter uma comunicação ativa com o 
técnico responsável por outras 
atividades em relação a qualquer 
questão, queixa ou reportório;  

● Garantir que a lista de presenças é 
preenchida e fornecida ao técnico 
responsável por outras atividades.  

Trabalho com 
Reclusos  

Sandra Cunha e João Semedo 
Tavares  

● Implementar os programas em curso, 
gerindo os recursos necessários;  

● Propor novos programas de actuação 
na área.  

Gestora de 
Voluntários  

Beatriz Almeida  ● Garantir a existência de recursos para 
as actividades programadas;  

● Acordar com os responsáveis de 
área as necessidades de recursos 
humanos e garantir a sua 
angariação em regime de 
voluntariado;  

● Clarificar ou tratar alguma questão 
que se possa criar entre a 
criança/jovem e os voluntários;  

● Assegurar um equilíbrio entre a 
necessidade da criança/jovem e as 
capacidade dos voluntários.  

Voluntários  (vários)  ● Seguir as indicações dadas pela 
Gestora de Voluntários e pelo Técnico 
Responsável pelas Equipas 
Educativas;  

● Manter uma comunicação ativa com a 

 
 



 
 
 
 
 

Gestora de Voluntários e com o 
Técnico Responsável pelas Equipas 
Educativas;  

● Garantir que existe um currículo a 
seguir (este deve ser fornecido pelo 
Técnico Responsável pelas Equipas 
Educativas ou pela Gestora de 
Voluntários);  

● Garantir que as necessidades da 
criança vão de encontro às suas 
capacidades (caso contrário, é 
necessário comunicar a questão à 
Gestora de Voluntários ou ao Técnico 
Responsável pelas Equipas 
Educativas);  

● Reportar o desenvolvimento da 
criança ao Técnico Responsável 
pelas Equipas Educativas  

Colaborador de 
apoio a área 
Administrativa e 
Financeira  

A definir  ● Assegurar o secretariado e o serviço 
permanente de recepção de clientes 
e/ou potenciais clientes;  

● Operacionalizar as atividades das 
áreas administrativa e financeira. 

Contabilidade  OUTSOURCING  ● Realizar os documentos 
contabilísticos atempadamente em 
função dos recibos/ faturas emitidas 
pela organização  

 

 
 
 
A academia têm como objetivo a criação de uma equipa técnica que tenha a capacidade de                
desenvolver os projectos e acções aprovadas pela Direcção. Nomeadamente, um responsável pelas            
atividades educativas, bem como pelo futsal e outras atividades, tal como a dança e o jiu jitsu. A                  
Academia também tem como objetivo incluir um gestor de voluntários e um colaborador de apoio à                
área administrativa e financeira. É essencial que esta nova estrutura organizativa seja compreendida             
por todos os membros do staff. É necessário entender e respeitar cada uma das funções, tendo em                 
conta os seus limites e responsabilidades.  

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

v) Voluntários 
A Academia contêm uma base de dados com 181 voluntários que já colaboraram, ou ainda               
colaboram, nos mais variados projectos. É essencial que haja uma verificação de atividade dos              
mesmos, de forma a compreender o número exato de voluntários presentemente na Academia.             
Desta forma, pretende-se uma monitorização contínua, bem como um maior controlo relativamente            
aos resultados e às necessidades particulares de cada jovem da Academia. Pretende-se também             
um melhor acompanhamento de forma a motivar os voluntários a permanecerem na Academia.             
Acreditamos assim, que um gestor de voluntários é essencial, para que garanta que a necessidade               
de cada criança vai de encontro às capacidades de cada voluntário. Ademais, a plataforma virtual a                
ser desenvolvida, deverá facilitar o acesso a voluntários de forma a criar um sistema de feedback e                 
reportório.  

 
O início do ano letivo de 2017/2018 foi marcado por um aumento exponencial do número de                
voluntários, distribuídos pelos diferentes dias da semana de apoio ao estudo (2.ª, 3.ª e 4.ª feira). No                 
total, no primeiro período de 2017/2018, a Academia contava com 31 voluntários para apoio ao               
estudo.  

 
Também na vertente desportiva, o trabalho dos voluntários revela-se da maior importância,            
esperando que equipa de treinadores e outros delegados desportivos (num total total de 10              
voluntários) que iniciou a época 2017/2018 se mantenha até ao final da mesma. Para a época de                 
2018/2019, a Academia irá encetar esforços para captar mais voluntários com curso de treinador              
UEFA, de forma a que todas as equipas dos diferentes escalões possam contar com treinadores               
habilitados para o efeit 
 
 

vi) Parcerias com outras instituições 
O ano de 2017 foi também marcado por um incremento do envolvimento da Academia na               
Comunidade. Neste sentido a Academia tem feito um esforço conjunto para promover uma maior              
coesão social no B.º do Zambujal criando, para o efeito, uma parceria com “A PARTILHA” –                
Associação de Moradores do Bairro do Zambujal. 
 
Esta parceria, cujo primeiro passo foi conseguido através de um Protocolo de Cooperação             
Específica, visa a criação de sinergias mediante um melhor aproveitamento de recursos entre as              
duas Instituições, com o objetivo de promover uma integração entre os Jovens e Idosos              
beneficiários, respectivamente, de cada Instituição. 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

B. AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOHNSON:  
O trabalho feito pela Academia designa-se em 10 atividades distintas, sendo estas:  

1. Futsal 
2. Apoio Educacional  
3. Reflexão Semanal  
4. Atividades Artísticas  
5. Outras atividades desportivas  
6. Artes Marciais  
7. Mentoria  
8. Apoio à Comunidade 
9. Apoio às Famílias/ Apoio Parental  
10. Apoio a Antigos Presidiários  
11. Gabinete Psicologia Clínica 

 
Estas 11 atividades serão descritas no presente capítulo, de forma a fazer sentido em relação aos 
seus objetivos, indicadores, recursos necessários  

 
 

➔ Atividade 1: Futsal  
Local: Pavilhão Brandoa; Ringue da Cova da Moura; Escola D.João V; Maristas; 

Poliodesportivo do Bairro do Zambujal 
Capacidade Máxima:  96 (16 jogadores por equipa x 6)  

 
A Academia conta com 7 equipas inscritas na Associação de Futebol de Lisboa: Benjamins, Infantis,               
Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores Femininas e Masculinos. 
 
A Academia têm também como missão a criação de equipas Benjamins (8-9 anos de idade), Infantis                
(10-12 anos de idade), Iniciados (13-14 anos de idade), Juvenis (15-16 anos de idade), Juniores               
(17-18 anos de idade), Seniores femininas e masculinos (a partir dos 18 anos de idade) . Uma vez                  
que a capacidade máxima para a atividade depende do número de equipas, a Academia tem como                
objetivo aumentar a sua capacidade de 96 jovens para 192.  
 
Durante o ano de 2018, a Academia pretende realizar os treinos de Futsal, no Polidesportivo do                
Bairro do Zambujal, que se encontra a ser reabilitado desde setembro 2017, com o apoio da SONAE                 
MC, conforme anteriormente referido. 
Durante o ano de 2018 a academia mantém o objetivo de promover um maior envolvimento entre os                 
treinadores e coordenador de futsal e os atletas e suas famílias, estimulando um maior              

 
 



 
 
 
 
 
conhecimento e envolvimento relativamente à sua evolução escolar, utilizando desta forma o            
desporto como veículo e ferramenta de trabalho com as Crianças e Jovens, e não meramente como                
prática desportiva. 

 

Público-Alvo Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores 
& Recursos 

Periodicidade 

Crianças e 
Jovens  
 
(6- (+)18 anos)  

Atividades 
desportivas 
Futsal  

- Promover 
coesão de 
grupo; 
 
- Promover o 
cumprimento de 
regras;  
 
- Fomentar a 
comunicação e 
a competência 
de escuta;  
 
- Fomentar a 
capacidade 
para gestão de 
conflitos;  
 
- Promover o 
relacionamento 
interpessoal; 
 
- Fomentar 
maior 
envolvimento 
familiar.  

- Número de 
atividades 
realizadas;  
 
- Número de 
crianças/jovens 
participantes na 
atividade;  
 
- Tipo e 
quantidade de 
recursos 
mobilizados;  
 
- Grau de 
desenvolviment
o escolar;  
 

- Folhas de 
presenças 
(informação 
transcrita para a 
plataforma 
virtual);  
 
- Observação 
Direta (em forma 
de repertório na 
plataforma 
virtual); 
 
- Pequenos 
inquéritos feitos 
aos jovens/ 
crianças. 

- João Semedo;  
 
- Treinadores 
profissionais;  
 
- Voluntários;  
 
- Mentores da 
Academia;  
 
 
----- // ----- 
 
- Escolas de futsal;  
 
- Deslocações 
(Viatura + 
Combustível + 
Motorista); 
 
- Aluguer do 
Pavilhão;  
 
- Material 
Desportivo;  
 
- Associação 
Futebol Lisboa 
(Inscrições dos 
jovens e equipa - 
ANEXO I);  
 
- Treinadores (1 
treinador por 
equipa);  
 
- Treinadores 
Adjuntos (2 por 
equipa);  
 
- Massagista;  
 
- Policiamento 
quando necessário.  

Diária  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I : 
 Instrução de Trabalho Nº1  

Inscrição dos Jogadores e Equipas na Associação Futebol Lisboa  
 

 
Este processo é normalmente executado pelo Diretor Técnico, juntamente com o Técnico 
Responsável pelo Futsal.  
 
 
 
Inscrição de equipas e de jogadores 
1. Para que se se possa iniciar uma nova época desportiva é obrigatório que equipas, treinadores               

e dirigentes desportivos e claro os jogadores sejam inscritos na plataforma web “score.fpf.pt”             
colocar o login academia.johnson seguinda da palavra chave. 

  
2. Para que a plataforma inicie será enviado um código para o correio eletrónico, para isso tem de                 

aceder a sítio da internet www.afl.pt clicar no acesso web para ter acesso a conta de e-mail do                  
domínio afl.pt. 

  
3. Uma vez aqui, coloca no endereço eletrónico academia.johnson@afl.pt seguido da palavra           

chave para poder entrar no correio eletrónico da AFL (Associação Futebol Lisboa).  
  
4. Aqui encontra uma mensagem com o nome “Código de acesso à plataforma Score” copia-se e               

cola-se na aba correspondente ao Score para se iniciar a plataforma. 
  
5. O primeiro passo é a Filiação para isso é necessário carregar no icon inscrição de clubes,                

seguidamente filiação aqui se processa através de anexar a ata da tomada de Posse dos               
órgãos sociais (documento genérico), caderno de assinaturas, copia dos cartões dos dirigentes            
que assinaram a ata e selecionar o seguro da associação. 

  
6. Numa segunda instância procede-se à inscrição de equipas, aqui é necessário submeter o             

modelo “Boletim de inscrição em provas” e adicionar campo a campo as equipas que temos no                
momento em que a época se inicia. 

  
7. Etapa seguinte no decorrer destes dois processos é necessário inscrever os agentes            

desportivos para isso é preciso selecionar a aba inscrições de agentes desportivos e proceder a               
sua inscrição correspondendo se pretendemos (órgãos sociais, elementos agregados / staff ou            
treinadores) 

8. Posto isto estamos em condições de poder inscrever jogadores para as equipas que foram              
destinadas colocamos inscrições de jogadores, assi 

 
 

http://www.afl.pt/
http://www.afl.pt/


 
 
 
 
 
9. Findos estes dois processos é preciso proceder à inscrição dos jogadores para se integrarem              

nas determinadas equipas inscritas. 
10. Pra inscrever jogadores é preciso reunir 3 documentos fundamentais, a fotografia atualizada,             

cartão de cidadão ou outro documento probatório, o modelo 2 que é disponibilizado no sítio da                
AFL e exame médico. Estes documentos, devem estar assinados conforme a assinatura que se              
encontra no documento de identificação. Caso os jogadores ainda não tenham atingido a             
maioridade deve sempre fazer-se acompanhar o documento do encarregado de educação e o             
mesmo deverá assinar a segunda folha do modelo 2, imprescindível para essa tarefa. 

  
  
  
Estes processos serão sempre aceites, no entanto é necessário a posterior aprovação da federação              
portuguesa de futebol bem como da Associação futebol Lisboa, sempre que exista uma não              
conformidade é necessário observar quais as recomendações que são impostas e proceder a sua              
restauração. 
  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

➔ Atividade 2: Apoio Educacional  
Local: Academia Johnson  

Capacidade:  
 
 
Como um direito humano básico, a Associação Academia Johnson considera a educação essencial.             
Apesar de se ter iniciado como uma academia de desporto, a educação é uma prioridade cada vez                 
maior, tendo em conta a sua importância para a longevidade dos resultados positivos aqui              
adquiridos. Em 2017/2018, aumentou o número de jovens/crianças apoiadas pela Academia na            
vertente educativa. Estas são sinalizadas pelas escolas e inscritas pelos próprios pais. O trabalho              
com jovens/crianças cada vez mais novas constitui uma aposta forte na prevenção de             
comportamentos de risco. 

 
Sendo assim, a associação pretende:  

● Promover o aumento e a consolidação do aproveitamento escolar;  
● Fomentar uma consciência para a importância da escola;  
● Promover a coesão de grupo;  
● Desenvolver a capacidade para estar e trabalhar em grupo;  
● Fomentar um maior envolvimento familiar nas atividades escolares.  

 
O ano de 2018 continuará a ser um ano de investimento na organização do apoio escolar a vários                  
níveis: registos de presenças na Academia; distribuição dos Jovens pelos espaços disponíveis da             
Academia, de acordo com os trabalhos, a motivação, e o ano de escolaridade frequentado;              
orientação dos Jovens por Voluntários estudantes ou técnicos; acompanhamento do percurso           
escolar dos Jovens, nomeadamente no apoio à execução dos trabalhos de casa, identificando as              
suas maiores dificuldades individuais e preparação para os testes. Todo este processo pretende ser              
um trabalho integrado, implicando de forma efetiva as famílias. 
 
A Academia continuará a apostar na forte articulação com as escolas e outras entidades (Tribunais,               
CPCJ, Segurança Social, etc.). 
 
Conforme referido acima, desde o início do ano letivo 2017/2018, a Academia conta com um novo                
espaço no Bairro do Zambujal, em parceria com a Associação de Moradores “A Partilha” que               
permite não só uma melhor organização das Crianças, por idade e ano letivo, como um melhor                
desenvolvimento da atividade. 
 
De forma a adquirir mais rigor em relação aos padrões mínimos de educação, a Academia pretende                
seguir o documento desenvolvido pela INEE - Inter-Agency Network for Education in Emergencies             
(Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência). O documento foi composto             
por mais de 40 instituições, incluindo a UNESCO, UNICEF, Save the Children e a World Education.                

 
 



 
 
 
 
 
Pretende-se seguir estes padrões, de forma a garantir o melhor aproveitamento do espaço e do               
ensino, respeitando os padrões internacionais de educação.  
 
Um dos exemplos a seguir deste documento começa pelos padrões fundamentais, sendo estes             
transcritos e traduzidos abaixo da Página 19 do Minimum Standards for Education: Preparedness,             
Response, Recovery da INEE (2010) :  

 

 
 

Público-Alvo Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores 
& Recursos  

Periodicidade 

Crianças e 
Jovens  
 
(6-18 anos)  

- Apoio ao 
estudo;  
 
- Apoio diário 
na realização 
de trabalhos 
de casa;  
 
- Apoio diário 
nas 
dificuldades 
escolares 
individuais 
identificadas;  

- Promover o 
aumento e a 
consolidação do 
aproveitamento 
escolar;  
 
- Desenvolver 
as capacidades 
de 
compreensão 
oral e escrita na 
língua 
portuguesa;  
 
- Desenvolver a 

- Média de nota 
de avaliação = 3 
no final de cada 
período escolar, 
nos alunos do 
ensino básico;  
 
- Média de nota 
de avaliação = 3 
no final de cada 
período escolar, 
nos alunos do 
ensino 
secundário/ 
profissional; 

- Folhas de 
Presença 
(informação 
transcrita para a 
plataforma 
virtual);  
 
- Pequenos 
inquéritos feitos 
aos jovens/ 
crianças; 
 
- Ficha do aluno 
onde consta o 
registo de 

- Voluntários;  
 
- Professores;  
 
- Técnicos da 
Academia; 
 
- Mentores da 
Academia; 
 
 
------ // -----  
 
- Renda dos 
espaço;  

De Segunda a 
Sexta-Feira  
(18:00 - 21:00)  

 
 



 
 
 
 
 

capacidade 
para estar e 
trabalhar em 
grupo;  
 
- Fomentar um 
maior 
envolvimento 
familiar nas 
atividades 
escolares;  

 
- Taxa de 
aproveitamento 
escolar superior 
a 60% no final 
do ano lectivo;  
 
- Número de 
crianças/ jovens 
participantes na 
atividade;  
 
- Grau de 
motivação das 
crianças/ jovens 
na atividade 
(através dos 
pequenos 
inquéritos). 

avaliação ao 
longo do ano 
lectivo;  
 
- Informação 
referente ao 
enquadramento 
escolar 
actualizado 
diariamente na 
plataforma virtual;  
 
- Observação 
direta (que 
poderá resultar 
no reportório 
virtual feito pelo 
voluntário 
encarregue pela 
atividade);  
 
- Relação 
interpessoal para 
a promoção e 
avaliação da 
motivação.  

 
- Água/Luz;  
 
- Material Escolar;  
 
- Lanche (Pão com 
fiambre/queijo + 
sumo)  
 
- Cadeiras e Mesas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

➔ Atividade 3: Reflexão semanal 
Local: Academia do Johnson 
Capacidade: 15 por sessão  

 
A reflexão semanal é uma atividade essencial da associação. Todas as semanas o staff da               
academia e alguns voluntários reúnem-se com os jovens de forma a criar uma discussão aberta em                
relação aos mais variados assuntos. Os temas podem abranger as mais diversas áreas, tais como               
de civismo, familiar, de segurança ou até de saúde. Esta atividade permite assim, não apenas uma                
maior sensibilização mas também uma acrescida aproximação entre a academia e os jovens. O seu               
objetivo passa também pelo desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de discussão             
dos jovens.  
Ao longo do último ano, contou e continuará a contar com voluntários que, paralelamente à reflexão                
pessoal orientada pelo Johnson, trabalham as questões da cidadania e da consciência social e              
comunitária. Sendo assim, a Academia continuará a promover, como uma das principais atividades,             
a Reflexão Semanal com os Jovens, sendo este um momento de encontro e partilha, onde os                
Jovens se confrontam e são confrontados com o seu próprio EU.  
 

 
Público- 
Alvo 

Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores 
& Recursos  

Periodicidade 

Crianças e 
Jovens  
 
(6-18 anos)  

- Discussão 
Aberta entre o 
staff, os 
jovens/ 
crianças e os 
voluntários;  
 
 
- Discussão 
acerca dos 
mais variados 
temas  

- Promover o 
autoconhecimento 
e uma maior 
consciência social 
e comunitária; 
 
- Promover 
comunicação 
entre a Academia 
e os jovens;  
 
- Criação de um 
espaço seguro 
onde os jovens/ 
crianças podem 
discutir 
abertamente;  
 
- Promover a 
educação para a 
cidadania;  
 
- Promover a 
capacidade de 
ouvir e discutir;  
 
- Promover o 
pensamento 

- Número de 
atividades 
realizadas;  
 
- Número de 
crianças/jovens 
participantes na 
atividade;  
 
- Tipo e 
quantidade de 
recursos 
mobilizados;  
 
- Grau de 
desenvolviment
o das 
crianças/jovens; 
 
- Grau de 
motivação das 
crianças/ jovens 
na atividade.  

- Folhas de 
presenças 
(informação 
transcrita para a 
plataforma 
virtual);  
 
- Observação 
Direta (em forma 
de repertório na 
plataforma 
virtual); 
 
- Pequenos 
inquéritos feitos 
aos jovens/ 
crianças 

- João Semedo; 
 
- Mentores da 
Academia; 
 
- Voluntários 
 
- Técnicos da 
Academia 
 
 
----- //----- 
 
 
- Renda do espaço  
 
- Água/Luz  
 
- 15 cadeiras  

Quinta-Feira  
 

 
 



 
 
 
 
 

crítico.  

➔ Atividade 4: Atividades Artísticas 
Local: Academia do Johnson  

Capacidade:  

 

Público-Alvo Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores 
& Recursos  

Periodicidade 

Crianças e Jovens  
 
(6-18 anos)  

Dança & 
Teatro  

- Promover a 
comunicação não 
verbal e não 
violenta;  
 
- Promover 
comportamentos 
saudáveis e 
positivos; 
 
- Promover a 
coesão e interação 
grupal; 
 
- Promover a 
criatividade  
 
- promover a 
expressão 
emocional;  
 
- Promover um 
maior 
envolvimento 
familiar  

- Número de 
atividades 
realizadas;  
 
- Número de 
crianças/jovens 
participantes na 
atividade;  
 
- Tipo e 
quantidade de 
recursos 
mobilizados;  
 
- Grau de 
desenvolviment
o das 
crianças/jovens; 
 
- Grau de 
motivação das 
crianças/ jovens 
na atividade.  

- Folhas de 
presenças 
(informação 
transcrita para a 
plataforma 
virtual);  
 
- Observação 
Direta (em forma 
de repertório na 
plataforma 
virtual) 
 
- Pequenos 
inquéritos feitos 
aos jovens/ 
crianças 

- Mentores da 
Academia 
 
- Voluntários 
 
-  Pequenos 
inquéritos feitos aos 
jovens/ crianças 
 
 
----- // ----- 
 
- Renda do espaço  
 
- Água/Luz  
 
- Deslocações 
(Viatura + 
Combustível + 
Motorista) 

- Dança:  
 
Sexta-Feira 
(19:00 - 20:30)  
 
Sábado  
(15:00 - 17:30) 
 
 
- Teatro: A definir 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
➔ Atividade 5: Outras Atividades Desportivas  

Local: Academia do Johnson; Pavilhão Brandoa; Ringue da Cova da Moura; Escola D.João V; 
Maristas; Poliodesportivo do Bairro do Zambujal 

Capacidade:  
Hockey - 10  

Andebol: A definir  

 

Público-Alvo Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores Periodicidade 

Crianças e 
Jovens  
 
(6-18 anos)  

- Hockey 
 
- Andebol  

- Promover coesão 
de grupo; 
 
- Promover 
integração das 
crianças/ jovens que 
têm gostos para 
além do futsal;  
 
- Promover o 
cumprimento de 
regras;  
 
- Fomentar a 
comunicação e a 
competência de 
escuta;  
 
- Fomentar a 
capacidade para 
gestão de conflitos;  
 
- Promover o 
relacionamento 
interpessoal; 
 
- Fomentar maior 
envolvimento 
familiar.  

- Número de 
atividades 
realizadas;  
 
- Número de 
crianças/jovens 
participantes na 
atividade;  
 
- Tipo e 
quantidade de 
recursos 
mobilizados;  
 
- Grau de 
desenvolvimento 
das 
crianças/jovens;  
 
- Grau de 
motivação das 
crianças/ jovens 
na atividade.  

- Folhas de 
presenças 
(informação 
transcrita para a 
plataforma 
virtual);  
 
- Observação 
Direta (em forma 
de repertório na 
plataforma 
virtual). 
 
- Pequenos 
inquéritos feitos 
aos jovens/ 
crianças 

- João Semedo;  
 
- Treinadores 
profissionais;  
 
- Voluntários;  
 
- Mentores da 
Academia. 
 
 
----- // -----  
 
-  Aluguer dos 
espaços  
 
- Deslocações 
(Viatura + 
Combustível + 
Motorista) 
 
- Material 
Desportivo  
 
- Lanche (Pão com 
fiambre/queijo + 
sumo)  

- Hockey:  
Quinta-Feira  
(18:00-20:00)  
 
- Andebol: A 
definir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
➔ Atividade 6: Artes Marciais  

Local: Academia do Johnson 
Capacidade: 15 

 
Público-Alvo Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 

de Avaliação  
Colaboradores 
& Recursos 

Periodicidade 

Crianças e 
Jovens  
 
(6-18 anos)  

Jiu-Jitsu  - Promover a 
coesão e 
interação grupal; 
 
- Promover o 
autocontrolo  
 
- Promover a 
criatividade  
 
- Promover um 
maior 
envolvimento 
familiar  
 
- Promover a 
diversificação do 
desporto  

- Número de 
aulas 
realizadas;  
 
- Número de 
crianças/jovens 
participantes na 
atividade;  
 
- Tipo e 
quantidade de 
recursos 
mobilizados;  
 
- Grau de 
desenvolviment
o das 
crianças/jovens; 
 
- Grau de 
motivação das 
crianças/ jovens 
na atividade.  

- Folhas de 
presenças 
(informação 
transcrita para a 
plataforma 
virtual);  
 
- Observação 
Direta (em forma 
de repertório na 
plataforma 
virtual);  
 
- Pequenos 
inquéritos feitos 
aos jovens/ 
crianças 

- Profissional na 
arte (professor)  
 
- Mentores da 
Academia 
 
- Voluntários 
 
 
---- // -----  
 
- Renda do espaço  
 
- Água/Luz  
 
- Material 
Desportivo  
 
- Lanche (Pão com 
fiambre/queijo + 
sumo)  

Quarta-Feira: 
18:00 - 19:30 
 
Sábado:  
10:30 - 11:30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

➔ Atividade 7: Mentoria  
Local: Academia do Johnson; Pavilhão Brandoa; Ringue da Cova da Moura; Escola D.João V; 

Bairro do Zambujal  
Capacidade: 16 

 
A vidas das pessoas e das famílias que residem nestes bairros é fortemente marcada por diferentes                
adversidades de natureza transversal que promovem a exclusão e a vulnerabilidade social,            
atingindo crianças, jovens, famílias e idosos. O projeto de formação de mentores pretende contribuir              
para a minimização das variáveis que promovem fragilidades sociais que estão na origem da              
exclusão sociais e de bolsas de pobreza destas Comunidades.  
 
Desta forma, a aposta feita pela associação relativamente à formação de Mentores e a sua               
participação ativa no dia-a-dia da Academia. Com a mentoria, pretende-se trabalhar as            
competências pessoais, sociais e escolares destes jovens, estimulando o seu desenvolvimento           
pessoal e promovendo uma maior consciencialização para a construção dos seus projetos de vida. 
 
Pretende igualmente investir nas seguintes áreas de formação: 
 
i) Liderança Positiva, tendo como objetivo uma tomada de consciência de si e dos outros, e da                

forma como devem canalizar as suas energias, capacidades e conhecimento, no sentido de             
poderem tomar as rédeas das suas vidas em função das suas necessidades; 

ii) Gestão de Conflitos – Aprender a intervir e a gerir conflitos, situações de risco, situações de 
prevenção de risco; 

iii) Formação laboral nas suas áreas de preferência. 

 

Existem neste momento 14 mentores na Academia, sendo que existe capacidade para 2 mentores 
adicionais.  

 

Público- 
Alvo 

Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores 
& Recursos  

Periodicidade 

Jovens  
 
(15-18 
anos)  

- Participação ativa 
na organização;  
 
- Preparação e 
dinamização das 
atividades diárias 
da Academia;  
 
- Apoio diário aos 
mais novos na 
realização dos 

- Promover 
competências 
pessoais e sociais;  
 
- Estimular o 
desenvolvimento e 
crescimento 
emocional, 
intelectual e 
psicológico; 
 

- Número de 
jovens/ mentores;  
 
- Número de 
crianças/ jovens 
abrangidos pelo 
processo de 
monitorização;  
 
- Grau de 
desenvolvimento 

- Folhas de 
presenças 
(informação 
transcrita para a 
plataforma 
virtual);  
 
- Observação 
Direta (em forma 
de repertório na 
plataforma 

- João Semedo 
 
- Técnicos da 
Academia 

Diária  

 
 



 
 
 
 
 

trabalhos de casa; 
 
- Apoio e 
supervisão do 
comportamento dos 
mais novos; 
 
- Apoio na 
resolução e gestão 
de conflitos com os 
mais novos;  
 
- Participação diária 
ao nível do apoio 
social a alguns 
moradores;  
 
- Apoio aos 
monitores/ 
treinadores no 
desenvolvimento 
das atividades 
desportivas.  

- Promover a 
auto-estima; 
 
- Promover a 
inclusão;  
 
- Promover a 
gestão de 
conflitos;  
 
- Promover o 
autoconhecimento  

dos jovens/ 
mentores  
 
- Grau de 
desenvolvimento 
dos jovens/ 
mentores; 
 
- Grau de 
motivação das 
crianças/ jovens 
na atividade.  

virtual);  
 
- Pequenos 
inquéritos feitos 
aos jovens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

➔ Atividade 8: Apoio à Comunidade  
Local: Academia do Johnson; Bairro do Zambujal  

Capacidade:  

 

Público- 
Alvo 

Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores  
& Recursos  

Periodicidade 

Comunidade 
do Bairro do 
Zambujal e 
arredores  

- Apoio na 
distribuição de 
alimentação 
(articulação com a 
Refood - Alfragide);  
 
- Apoio social aos 
moradores; 
 
- Encaminhamento 
de situações para 
outras entidades/ 
instituições; 
 
- Intervir/ apoiar a 
resolução de 
situações pontuais;  
 
- Dinamização de 
atividades lúdicas, 
formativas e 
desportivas com a 
comunidade.  

- Promover a 
coesão e interação 
grupal; 
 
- Fomentar a 
entreajuda 
 
- Fomentar uma 
maior 
consciencialização 
e 
responsabilização 
para a resolução 
de problemas 
comunitários;  
 
- Promover uma 
maior consciência 
sociais e 
comunitária;  
 
- Promover a 
educação para a 
cidadania;  
 
- Promover a 
comunicação.  

- Número de 
moradores 
abrangidos pelo 
apoio à 
alimentação;  
 
- Número de 
moradores 
abrangidos pelo 
apoio social;  
 
- Número de 
encaminhament
os para 
entidades/ 
instituições;  
 
- Número de 
atividades 
lúdicas, 
formativas e 
desportivas 
realizadas;  
 
- Número de 
moradores 
participantes 
nas atividades;  
 
- Tipo e 
quantidade dos 
recursos 
mobilizados.  

- Folhas de 
presenças 
(informação 
transcrita para a 
plataforma virtual);  
 
- Observação 
Direta (em forma 
de repertório na 
plataforma virtual).  
 
- Ficha de 
acompanhamento 
/ Registo de apoio 
social e 
encaminhamentos  

- João Semedo 
 
- Mentores da 
Academia 
 
- Voluntários 
 
- Crianças/ Jovens 
da Academia  
 
- Serviços que 
permitam o 
encaminhamento 
de situações  
 
 
--- // -----  
 
 
- Renda do espaço  
 
- Água/Luz  
 
- Local de 
Armazenamento  
 
- Medicamentos de 
primeira 
necessidade  

Diária  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
➔ Atividade 9: Apoio às Famílias/ Apoio Parental  

Local: Academia do Johnson; Bairro do Zambujal; Visitas Domiciliárias 
Capacidade: A definir após início da atividade  

 
Público- 
Alvo 

Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores 
& Recursos  

Periodicidade 

Famílias  Acompanhamento 
familiar  
 
Oficina de pais  

- Promover 
competências 
parentais, tais 
como a supervisão 
parental, o reforço 
de 
comportamentos 
positivos, a 
punição de 
comportamentos 
negativos de forma 
adequada e gestão 
de expectativas;  
 
- Fomentar o 
envolvimento 
familiar e 
acompanhamento 
nas atividades 
escolares e 
extracurriculares 
como fator de 
proteção para a 
adoção de 
comportamentos 
desviantes  
 
- Promover a 
perceção dos 
fatores de risco ao 
nível de grupos de 
pares e 
comunitários;  
 
- Estimular 
comunicação entre 
os pais e as 
crianças/jovens.  

- Número de 
atividades 
realizadas;  
 
- Número de 
crianças/jovens 
participantes na 
atividade;  
 
- Tipo e 
quantidade de 
recursos 
mobilizados;  

- Folhas de 
presenças 
(informação 
transcrita para a 
plataforma 
virtual);  
 
- Observação 
Direta (em forma 
de repertório na 
plataforma 
virtual); 
 
- Registo de 
acompanhament
o familiar;  
 
- Pequenos 
inquéritos feitos 
aos membros de 
família presentes 
na oficina de pais 

- João Semedo 
 
- Mentores da 
Academia 
 
- Voluntários  
 
- Crianças/Jovens 
da Academia  
 
- Familiares das 
crianças e jovens 
da academia  
 
 
----- // -----  
 
 
- Renda do espaço  
 
- Água/Luz  
 
- Deslocações 
(Viatura + 
Combustível + 
Motorista) 

Diária  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

➔ Atividade 10: Apoio a Antigos Presidiários  
Local : Academia do Johnson; Bairro do Zambujal; Visitas Domiciliárias  

Capacidade:  

 

Público- 
Alvo 

Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores 
& Recursos  

Periodicidade 

Ex 
Reclusos  

Acompanhamento 
a ex reclusos  

- Promover 
competências 
pessoais e sociais;  
 
- Promover fatores 
de proteção para a 
reincidência 
criminal, tal como 
o envolvimento 
familiar, o 
envolvimento 
comunal, a 
promoção da 
responsabilidade 
social das 
empresas/entidad
es para a 
empregabilidade 
de ex reclusos, e o 
apoio à procura 
ativa de formação 
e emprego;  
 
- Apoiar a 
resolução de 
problemas de 
documentação e 
aconselhamento 
jurídico.  

- Número de ex 
reclusos 
acompanhados;  
 
- Número de 
famílias 
abrangidas;  
 
- Número de ex 
reclusos inseridos 
em formação e/ou 
emprego;  
 
- Número de 
processos de 
documentação 
solucionados e/ou 
encaminhados;  
 
- Tipo e 
quantidade de 
recursos 
mobilizados;  
 
- Grau de 
motivação e 
desenvolvimento 
dos ex reclusos  

- Folhas de 
presenças 
(informação 
transcrita para a 
plataforma virtual);  
 
- Observação 
Direta (em forma 
de repertório na 
plataforma virtual);  
 
- Ficha de 
acompanhamento;  
 
- Plano de 
desenvolvimento 
individual  

- João Semedo;  
 
- Técnicos 
Academia;  
 
- Voluntários;  
 
- Serviços que 
permitam 
encaminhamento  
 
----- // -----  
 
- Renda do espaço  
 
- Água/Luz  
 
- Deslocações 
(Viatura + 
Combustível + 
Motorista) 
 
 
 

Semanal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

➔ Atividade 11: Gabinete Psicologia Clínica  
Local : Academia do Johnson  

Capacidade (definida ao longo de 9 meses de voluntariado): 
● Sessões de Acompanhamento Psicológico: 288 sessões previstas distribuídas por 8 

pacientes 
● Atendimento Psicológico: 36 atendimentos  
● Sessões de Avaliação Psicológica: 20 Sessões  

 
O presente projeto decorre no âmbito do voluntariado na área da Psicologia Clínica e Psicoterapia               
que pretende capacitar a psicóloga voluntária para o correto exercício da sua profissão, de acordo               
com aqueles que são os princípios éticos e deontológicos exigidos. O voluntariado irá decorrer num               
período de 12 meses, desenrolando-se ao longo de 1.600 horas, sob a supervisão de um Psicólogo                
Clínico/ Neuropsicológico, Prof. Nuno Colaço, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos (cédula nº             
8237), permitindo assim a apresentação, análise, discussão e validação de todas as atividades             
desenvolvidas pela voluntária. No que diz respeito ao modelo teórico subjacente à intervenção, este              
basear-se-à nas abordagens defendidas nas correntes psicodinâmicas. A presente atividade vai de            
encontro com os objetivos gerais da Academia, tendo em conta o seu foco em atender às                
necessidades que se fundam numa intervenção psicossocial.  
 
Para aceder ao objetivo de intervenção - o sujeito psicológico - será utilizado o método clínico,                
enquadrando-se este numa concepção teórica que consagra a interpretação e a relação de             
intersubjetividade na compreensão e descrição daquilo que é a singularidade do funcionamento            
psíquico e relacional do indivíduo e de como é que cada sujeito procede internamente, isto é, a                 
natureza das relaçõe, ligações e transformações que são estabelecidas entre o interno e o externo. É                
essencial que a prática profissional seja feita de forma adequada, respeitando sempre a privacidade              
das crianças/jovens, bem como das suas famílias.  
As estratégias que permitem assegurar a qualidade da prática profissional relacionam-se           
fundamentalmente com o cumprimento das normativas estipuladas pelo Código de Ética e            
Deontologia, a constante actualização de conhecimentos e investigações, e a psicoterapia pessoal.  
 
A psicóloga estagiária ao integrar a equipa da Academia irá acompanhar as pessoas que lhe forem                
sinalizadas e encaminhadas. A sinalização de casos é da responsabilidade institucional e decorre do              
método de observação natural participante que acontece nos contextos onde o público-alvo se             
desenvolve. A avaliação psicológica dos casos sinalizados será efectuada através de uma entrevista             
clínica e posterior plano de intervenção de acordo com a especificidade e necessidade de cada caso,                
após discussão em equipa multidisciplinar e em supervisão.  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Público
- Alvo 

Atividade Objetivos Indicadores  Instrumentos 
de Avaliação  

Colaboradores 
& Recursos  

Periodicidade 

- Crianças 
e Jovens  
(6-18 
anos) 
 
- País das 
Crianças/ 
Jovens 

- Acompanhamento 
biopsicossocial  
 
- Processos de 
avaliação 
psicológica;  
 
- Provas 
Grafo-Perceptivas 
(Bender);  
 
- Escalas de Nível 
(Wisc III);  
 
- Provas de 
Personalidade 
(técnicas 
projetivas);  
 
- Avaliação de 
auto-imagem e 
dinâmica familiar 
através da 
aplicação do 
Desenho de Si e 
do Desenho da 
Família; 
 
- Sessões 
semanais de 
acompanhamento 
psicológico às 
crianças/jovens; 
 
- Reuniões com as 
famílias sempre 
que conveniente;  
 
- Reuniões 
periódicas com os 
agentes educativos 
envolvidos no 
desenvolvimento 
das crianças e 
jovens, devendo 
discutir-se 
características e 
dificuldades. l.  
  

- Promover a 
saúde mental;  
 
- Prevenir 
dificuldades 
desenvolvimentais 
primárias;  
 
- Facilitar a 
integração 
saudável no meio 
social, educativo e 
afetivo das 
crianças/jovens;  
 
- Prevenção 
primária da 
doença mental e 
insucesso escolar 
através do 
diagnóstico 
precoce de 
perturbações do 
desenvolvimento 
ou dificuldades 
cognitivas;  
 
- Promover 
competências 
parentais ao nível 
do funcionamento 
familiar  

- Número de 
Presenças (total 
de crianças e 
sessão por 
criança);  
 
- Número de casos 
institucionais mais 
graves (definido 
através de 
reuniões 
periódicas entre a 
psicóloga e a 
direcção);  
 
- Número de 
famílias 
abrangidas;  
 
- Número de 
melhorias ao nível 
dos processos de 
regulação 
emocional e 
cognitiva das 
crianças/jovens, 
assim como ao 
nível do seu 
relacionamento 
interpessoal e 
familiar  
 
- Número de 
processos de 
documentação 
solucionados e/ou 
encaminhados;  
 
- Tipo e 
quantidade de 
recursos 
mobilizados. 
 
 

- Ficha de 
Presença  
 
- Ficha de pedido 
de Atendimento 
Psicológico  
 
- Observação 
Clínica e 
Entrevistas 
Clínicas 
semi-estruturadas 
(permitem o 
follow-up e a 
medida de 
sucesso da 
atividade)  
 
 

- Psicóloga 
voluntária, Paula 
Morais Pires; 
 
- Prof. Nuno 
Colaço; 
 
- João Tavares 
Semedo  
 
- Voluntários;  
 
- Serviços que 
permitam 
encaminhamento  
 
----- // -----  
 
- Renda do espaço  
 
- Água/Luz  
 
 
 

15/07/2018 - 
14/07/2019  

 
 
A Academia irá também aproveitar a presença da psicóloga voluntária Paula Morais Pires no decorrer 

 
 



 
 
 
 
 
do processo de re-inscrição, uma vez que será uma oportunidade para conhecer as crianças/jovens e 
as duas famílias, bem como de compreender a linguagem não verbal das mesmas.  
Agenda das Atividades:  

 

 Segunda Terça  Quarta  Quinta Sexta  Sábado  Domingo 

APOIO AO ESTUDO         

FUTSAL       Jogos 

DANÇA         

JIU-JITSU        

MENTORIA        

HOCKEY         

APOIO À 
COMUNIDADE 

       

REFLEXÃO SEMANAL         

ACOMPANHAMENTO 
FAMILIAR  

       

ACOMPANHAMENTO 
EX RECLUSOS  

       

GABINETE 
PSICOLOGIA CLÍNICA  

       

 
 

A atividade (11) Gabinete Psicologia Clínica contará com a presença da Psicóloga Estagiária             
Paula Morais Pires diariamente em horário laboral no decorrer de 1 ano (com começo em Julho                
2018).  

 
Ainda a definir:  

- Horário de Andebol 
- Horário do Teatro  
- Horário e criação oficial da Oficina de Pais  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

C. APOIOS FINANCEIROS 
 

O apoio financeiro que a Academia tem tido ao longo dos anos é crucial para o desenvolvimento da 
mesma, sendo que os principais recursos advêm da Jerónimo Martins SGPS S.A. e da Fundação 
Calouste Gulbenkian. 
 
No decurso do ano de 2018, a Academia continuará a contar com os seguintes apoios financeiros: 

 
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A., através do Acordo de Cooperação, renovado em março de 
2016 pelo período de 1 ano. 

 
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, através do apoio ao Projeto Um Passo +, com a 
duração de 3 anos com início em junho de 2015 e termo previsto em junho 2018; 

 
PORTUGAL 2020; BRISA e FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, através do apoio 

ao projeto Passo a Passo no âmbito do Programa de Parcerias para o Impacto - Portugal Inovação                 
Social, que consiste na replicação do projeto Um Passo +, no Centro Educativo de Coimbra e EP                 
de Leiria (Prisão Escola) com o objetivo de reduzir a reincidência criminal e promover a inclusão                
social destes jovens; 

 

DONATIVOS 
A Academia continuará a contar com o apoio de particulares e empresas, ao nível de donativos, 
tanto monetários como em géneros. 
 
Em termos de valores, durante o presente ano a Academia contou com:  

● Projeto 1 Passo +: 37 600€  
● Jerónimo Martins: 26 000€  
● Donativos: 45 000€ 
● Apadrinhamentos: 2 000€  

 
 

D. OS PROJETOS 
 

● 1 Passo + 
O projeto 1 Passo + encontra-se desde junho 2017 no terceiro ano de execução. 

 
Este projeto apoia 10 reclusos do Estabelecimento Prisional do Linhó (EP Linhó) e 10 jovens do 
Centro Educativo Padre António Oliveira em Caxias (CEPAO). 

 
 
 



 
 
 
 
 

Ao longo de 2018, grande parte dos jovens beneficiários irão retornar à vida ativa, passando o                
trabalho a ser progressivamente desenvolvido fora do contexto de internamento/prisão, com os            
jovens e os ex-reclusos, em articulação com as respetivas famílias. 

 
Este projeto tem-se revelado, tal como esperado, um verdadeiro desafio, tomando a Academia             
uma cada vez maior consciência da necessidade de atuação ao nível da prevenção da              
criminalidade e delinquência juvenil de forma cada vez mais precoce, procurando evitar que tantas              
Crianças e Jovens fiquem sem qualquer estrutura pessoal, familiar e social de apoio. 

 
 

● Passo a Passo  
No âmbito do Portugal2020, Programa de Parcerias para o Impacto - Portugal Inovação Social, o               
projeto Passo a Passo consiste na replicação do projeto 1 Passo +, no Centro Educativo de Coimbra                 
e EP de Leiria (Prisão Escola) com o objetivo de reduzir a reincidência criminal e promover a                 
inclusão social destes jovens. 
 

E. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

Em 2017, iniciou-se o processo de revitalização de comunicação e imagem da Academia. Neste              
sentido, procedeu-se à remodelação da imagem corporativa da Academia, através de um novo             
logotipo mais moderno e polivalente. Procedeu-se também à adjudicação da concepção do novo             
website, o qual já se encontra correntemente operacional.  
Também se pretende continuar com a dinamização da página de Facebook e do Instagram, a qual                
teve já um incremento de atualizações no decorrer de 2018. 
A Academia pretende também desenvolver um maior rigor em relação aos documentos oficiais,             
sendo que deverão ter sempre o emblema da Academia no canto superior direito e a fonte deverá                 
ser sempre Arial de tamanho 10. 
Futuramente a Academia pretende também criar um plano de comunicação com os padrinhos e              
associados, através de newsletter digital ou outro meio de comunicação. A newsletter conta com o               
envolvimento dos mentores, voluntários e crianças/jovens. Todos os documentos (incluindo a           
newsletter) deverão ser sempre revistos e aprovados pelo Presidente da Academia (João Semedo             
Tavares), a Vice Presidente (Sandra Cunha) e o Diretor Técnico (Bruno Oliveira).  
 

F. CONCLUSÃO 
 

Após mais um ano de vida associativa, de grande crescimento, 2018 será um ano de consolidação                
da ação desenvolvida pela Academia e da sua estrutura humana e técnica, para o que procurará                
aproveitar as oportunidades de financiamento disponíveis. Continuará a fazer a diferença na vida             
dos Jovens, das suas famílias e da comunidade onde está inserida. Existe cada vez mais um                
reconhecimento das verdadeiras e reais dificuldades individuais de cada Jovem, e um trabalho             
consistente da Academia em encontrar estratégias para as ultrapassar. 

 
 



 
 
 
 
 

A sua prioridade está em cada criança e/ou jovem e na sua família, pelo que irá dedicar o seu                   
tempo a fazer mais e melhor por todos e cada um, sem nunca esquecer que tem uma estrutura                  
associativa por trás, com responsabilidades a cumprir, e uma rede de parceiros cuja relação deve               
ser estreitada e reforçada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


