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 “Pque um outro mundo é possível se assim o quisermos” 

 

 

RELATÓRIO ATIVIDADES E EXECUÇÃO FINANCEIRA  

(NOVEMBRO 2017 – JULHO 2018) 

Acordo de Cooperação entre  

Associação Academia do Johnson Semedo e Jerónimo Martins SGPS,SA  
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1. Introdução 

O Acordo de Cooperação celebrado em 6 de março de 2015, prevê que a Associação 

Academia do Johnson Semedo, abreviadamente Academia do Johnson ou Academia, 

apresente semestralmente um relatório de avaliação das seguintes dimensões: 

 

a) Avaliação do comportamento das crianças e jovens apoiados no meio familiar; 

b) Evolução do desempenho escolar das crianças e jovens apoiados; 

c) Evolução das competências relacionadas com as relações interpessoais e o 

espírito de iniciativa e colaboração. 

 

No seguimento do relatório de atividades e execução financeira enviado em outubro 

de 2017 faremos igualmente a avaliação das dimensões solicitadas, no período 

compreendido entre novembro 2017 e julho de 2018.  

 

2. Recursos utilizados  

 

No período considerado entre novembro 2017 e julho 2018 a Academia contou com os 

seguintes recursos humanos, afetos em exclusividade às atividades da Academia:  

•  Johnson Semedo, com o apoio do grupo Jerónimo Martins SGPS, S.A. 

• Sandra Cunha, coordenadora do projeto Um Passo +, com o apoio da Fundação 

Calouste Gulbenkian e do projeto Passo a Passo, com o apoio da Fundação 

Calouste Gulbenkian, Brisa e Portugal Inovação Social. 

• Quintino Furtado, Treinador de Futsal, integrado no projeto Passo a Passo, com 

o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Brisa e Portugal Inovação Social. 

• Miguel Herdade, com apoio da Angelini, Farmacêutica, Lda, ao nível da gestão 

e direção executiva da Associação (março 2017 – janeiro 2018). 
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• Bruno Oliveira, Técnico Superior de Serviço Social, com apoio da Angelini, 

Farmacêutica, Lda (fevereiro 2018 até ao presente). 

A Academia continua a contar igualmente com a colaboração de um grupo de 

voluntários, que apoiam a equipa na realização das atividades diárias, designadamente 

no acompanhamento escolar, apoio na resolução de processos de documentação dos 

jovens e seus familiares e aconselhamento jurídico da Associação. 

 

3. Trabalho desenvolvido 

 

Apoio ao estudo 

 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

X X X   X  

 

O Apoio ao Estudo é dirigido a 70 crianças/jovens, entre os 6 e os 18 anos, tendo uma 

frequência diária e uma metodologia grupal/individual, surgindo esta última sempre 

que existe necessidade de um plano mais intensivo, uma vez que a força do Grupo 

consolida e combina o desenvolvimento educativo com o pessoal e social. 

A Academia continua a sua aposta na forte articulação com as escolas e outras 

entidades (tribunais, CPCJ, segurança social), para a integração de jovens nas 

atividades desenvolvidas. 

Objetivos da atividade: 

• Promover o aumento e a consolidação do aproveitamento escolar; 

• Fomentar uma consciencialização 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. 
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Indicadores da atividade: 

• 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; 

• Taxa de aproveitamento escolar superior a 60% no final do ano letivo; 

• Número de crianças / jovens participantes na atividade; 

• Grau de motivação das crianças/ jovens na atividade. 

 

Instrumentos de avaliação:  

• Folha de presenças;  

• Informação referente ao enquadramento escolar atualizado diariamente;  

• Testes de avaliação;  

• Observação direta; 

• Relação interpessoal para promoção e avaliação da motivação. 

 

Atividades Desportivas 

            

2ª feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 
X X X X X X X 

 

As atividades desportivas, pretendem promover uma maior motivação individual e 

coletiva. Todas as competências trabalhadas ao nível desta atividade (jogo de futsal), 

visam não só corrigir comportamentos atuais, muitas vezes manifestados nas 

atividades diárias, como também conseguir um paralelismo entre o desporto e a vida 

ativa.  
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Desde Setembro de 2015, a Academia conta com 6 equipas inscritas na Associação de 

Futebol de Lisboa: Benjamins; Infantis; Iniciados; juvenis; Juniores; e Seniores 

femininas. 

Objetivos da atividade: 

• Promover a coesão de grupo; 

• Promover o cumprimento de regras; 

• Fomentar a comunicação e competências de escuta; 

• Fomentar a capacidade para a gestão de conflitos; 

• Promover o relacionamento interpessoal; 

• Fomentar um maior envolvimento familiar. 

Indicadores da atividade: 

• Número de atividades realizadas; 

• Número de crianças / jovens participantes na atividade; 

• Participação > = 80% das atividades desenvolvidas;  

• Tipo e quantidade dos recursos mobilizados; 

• Grau de desenvolvimento das crianças/ jovens (rendimento escolar; 

comportamento); 

• Grau de motivação das crianças/ jovens na atividade. 

Instrumentos de avaliação:  

• Folha de presenças; 

•  Observação direta. 
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Atividades Artísticas  

 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

  X X    

 

As atividades artísticas (dança) desenvolvidas têm como objetivo promover a 

criatividade, a expressão emocional e a expressão de sentimentos de forma não 

violenta.  

No período considerado para o reporte do presente relatório, o grupo participou não 

só nas festas realizadas no Centro Educativo Padre António de Oliveira (Natal e 

Pascoa), como em alguns eventos pontuais para os quais a sua participação foi 

requisitada. 

Objetivos da atividade: 

• Promover a comunicação não-verbal; 

• Promover comportamentos saudáveis e positivos; 

• Promover o autoconhecimento e a harmonia entre corpo e mente 

• Promover a interação grupal; 

• Promover a criatividade;  

• Promover a expressão emocional; 

• Promover um maior envolvimento familiar. 

Indicadores da atividade: 

• Número de atividades realizadas; 

• Número de crianças / jovens participantes na actividade; 

• Participação > = 80% das atividades desenvolvidas ; 

• Grau de desenvolvimento das crianças/ jovens (comportamento; 

comunicação); 

• Grau de motivação das crianças/ jovens na actividade. 
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Instrumentos de avaliação: 

• Folha de presenças; 

• Observação direta. 

 

Reflexão semanal 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

   X    

 

A Academia continua a considerar, como uma das principais atividades, a reflexão 

semanal com os jovens, continuando a contar com a colaboração de alguns  

voluntários que, paralelamente à reflexão pessoal orientada pelo Johnson, trabalham 

as questões da cidadania e da consciência social e comunitária. 

Objectivos da atividade: 

• Promover o autoconhecimento; 

• Promover uma maior consciência social e comunitária; 

• Promover a educação para a cidadania. 

Indicadores da atividade: 

• Número de atividades realizadas; 

• Número de crianças / jovens participantes na actividade; 

• Participação  > = 80% das atividades desenvolvidas;  

• Grau de motivação das crianças/ jovens na actividade;  

• Grau de desenvolvimento das crianças/ jovens (consciência social e 

comunitária). 

Instrumentos de avaliação:  

• Folha de presenças; 

• Observação direta. 
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Intervenção com as famílias:  

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

X X X X X X X 
 

Continuamos a considerar fundamental a participação ativa das famílias, não só no 

quotidiano dos jovens como em todo o acompanhamento realizado na Academia, 

permitindo desta forma, que o contexto familiar de cada jovem exerça uma função de 

controlo informal no seu comportamento. 

 

Objetivos da atividade: 

• Promover competências parentais: supervisão parental; reforço de 

comportamentos positivos; punição de comportamentos negativos da forma 

mais adequada; gestão de expetativas; 

• 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. 

Indicadores da atividade: 

• Número de famílias abrangidas; 

• Grau de motivação e envolvimento familiar (considerando a participação ativa 

no dia a dia dos jovens e em atividades conjuntas; acompanhamento escolar; 

receptividade para trabalhar em articulação com a Academia). 
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Mentoria 

            

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

X X X X X X X 

 

Continuamos a apostar na formação dos Mentores e na sua participação ativa no dia-

a-dia da Academia. Pretendemos que os jovens mentores, com esta experiência, 

tomem consciência do que pretendem para a sua vida e definam o seu projeto de vida. 

 

 

Acompanhamento escolar 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

X X X X X   

 

A Academia continua a manter uma relação muito estreita com algumas escolas, 

sobretudo as escolas D. João V, Pedro d’Orey da Cunha (Cova da Moura) e Almeida 

Garrett (Zambujal), através das quais tem sido possível um conhecimento em tempo 

real da situação escolar dos jovens. 

Continuamos a manter, sempre que necessário e se justifique, toda a informação 

articulada com a CPCJ da Amadora, integrando igualmente a comissão alargada desta 

instituição, o que permite um trabalho mais completo, na medida em que trabalhamos 

em rede com todas as entidades da zona abrangida pela intervenção da Academia.    
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As crianças e jovens que integram o apoio ao estudo na Academia, encontram-se 

integradas nas seguintes escolas (ano lectivo 2017/2018): 

 

• Escola D. João V  

• Pedro d’ Orey da Cunha  

• Escola Almeida Garrett  

• CED – D. Nuno Álvares Pereira  

• Pedro Santarém  

• EB 1 Águas Livres  

• Escola Secundária Amadora  

• CED Pina Manique  

• CED D. Maria Pia  

• EB1 Alice Vieira  

• EPAD  

• CED Jacob Rodrigues  

• EB1 Cova da Moura  

• EB1 Alfragide  

• EB1 Condes Lousã  

• EB1 Alto do Moinho  

• EB1 dos Coruchéus  

• Azevedo Neves  

• Escola Básica Alfornelos  

• Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner  

• EB1 Parque Silva Porto  
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Outras atividades: 

 

• Promoção da cidadania – atividade dinamizada pela Associação de Estudantes 

da Faculdade de Medicina de Lisboa:  

Promoção de valores (solidariedade; confiança; ética, diálogo; responsabilidade social; 

multiculturalidade) através da dinamização de tertúlias e palestras; Acompanhamento 

do percurso escolar e promoção de hábitos de estudo corretos; Promoção de cuidados 

de saúde primários e consciencialização da importância das consultas médicas e 

planeamento familiar; Desenvolvimento de atividades lúdicas para aquisição de 

competências extracurriculares;.   

• Jiu-jitsu 

Atividade desenvolvida 2 x semana, com a colaboração do Mestre Brito, que conta 

com a participação ativa de um grupo de cerca de 10 jovens. 

• Estúdio de som  

Projeto em curso com jovens do Bairro do Zambujal sob a coordenação do voluntário 

Nelson Resende. 

 

Atividades lúdicas/ atividades livres  

• Badoca Safari Parque  

No dia 19 de dezembro de 2017, os jovens da Academia tiveram oportunidade de 

visitar o Badoca Safari Parque, integrados numa atividade proporcionada pela Santa 

Casa da Misericórdia da Amadora. 
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• Festa de Natal 2018 

A festa de Natal, realizada dia 22 de Dezembro 2017, nas instalações da Academia, 

contou com a presença dos jovens e seus familiares, assim como, com amigos e 

voluntários que colaboram com a Academia ao longo do ano.  

•  Teatro Politeama 

No dia 13 de Fevereiro 2018, dia de carnaval, proporcionou-se uma ida ao teatro, 

com um grupo de crianças mascaradas, atividade que contou com a participação 

ativa de todas as crianças participantes. 

• VI Seminário da CPCJ Amadora - "O Direito da Criança a Ser Amada"  

Realizou-se no 18 de Abril de 2018 o seminário “O Direito da Criança a ser Amada”, 

que contou com o depoimento da jovem Soraia Mendes que discursou para a 

plateia sobre a sua história de vida, fornecendo a quem a escutou um depoimento 

intimista e arrebatador, realizado na primeira pessoa, relativamente à sua 

consciencialização do processo de crescimento e amadurecimento enquanto   

criança com direito a ser amada.  
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• Torneio de matraquilhos | Torneio de Jiujitsu 

Durante o mês de junho 2018, foram realizados torneios de matraquilhos e Jiu-jitsu, 

atividades que contaram com a participação da maioria dos jovens, não só na 

participação dos torneios, como na assistência e apoio às equipas.   
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• Semana de voluntariado em Coimbra   

No final do mês de Junho, os jovens integraram uma atividade de voluntariado, na 

zona de Coimbra, onde tiveram oportunidade de prestar apoio à população vítima dos 

incêndios, atividade considerada muito gratificante por todos os jovens participantes. 

 

  
 

 

• Semana de praia   

No final do mês de julho 2017 e no seguimento dos anos anteriores, a Academia levou 

cerca de 25 jovens à praia, durante uma semana. Para o efeito, foram realizadas 

compras diárias para os almoços, que foram confecionados pelos próprios jovens. 
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• Acampamento Pegadas  

No seguimento dos anos anteriores, durante o mês de julho, cerca de 38 jovens 

participaram durante uma semana no acampamento Pegadas, em Alcácer do Sal, onde 

tiveram oportunidade de integrar diversas atividades realizadas em ambiente exterior. 

 

  

  

 

4. Resultados atingidos 

  

A Academia acompanha cerca de 150 crianças e jovens, com idades compreendidas 

entre os 6 e os 22 anos e sua rede familiar dos seguintes bairros: 

• Bairro da Cova da Moura (freguesia Águas Livres – concelho Amadora); 

• Bairro do Zambujal (freguesia Alfragide – concelho Amadora); 

• Bairro 6 de Maio (freguesia Venda Nova – concelho Amadora); 

• Bairro da Boavista (freguesia Benfica – concelho Lisboa). 

 

Cerca de 80 destas crianças e jovens são atletas e integram as equipas de futsal. 

Cerca de 70 crianças e jovens não praticam futsal e são apoiados pela Academia, 

participando nas demais atividades acima descritas. 

Alguns dos atletas participam em atividades da Academia e têm apoios 

individualizados, de acordo com as necessidades identificadas. 
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5. Evolução dos jovens 

 

No seguimento dos períodos anteriores de reporte de informação, continuamos a 

avaliar a participação e o desenvolvimento das crianças e jovens, através do registo de 

presenças diário, da informação disponibilizada pelas respetivas escolas, dos registos 

de avaliação e observação direta, realizada diariamente por toda a equipa envolvida 

nas atividades. 

Neste sentido, verifica-se a continuidade de uma evolução positiva da parte dos 

jovens, tanto ao nível do desenvolvimento humano, como nos seus contextos 

familiares e escolares. 

Como aspetos positivos a serem considerados no período de reporte do presente 

relatório, consideramos os seguintes: 

- Boa prestação académica do jovem Dário, um dos jovens atletas da Academia no 

Ensino Superior, realizado com aproveitamento positivo (14 valores) no Curso de 

História Moderna e Contemporânea no ISCTE.  

- Possibilidade de integração no Ensino Superior das jovens Nair, Soraia e Sara. 

- Integração da jovem Soraia no Curso de Formação de Guardas da GNR, sendo esta a 

profissão que a jovem pretende seguir no futuro.  

- Integração profissional de Nair, na área da Restauração em Lisboa, com contrato de 

trabalho de 1 ano, após realização de estágio (Curso Mesa e Bar) na respetiva 

empresa.  

- Integração profissional de Sara igualmente na área de Restauração, no Centro 

Comercial Alegro em Alfragide, com contrato de trabalho de 6 meses. 

- Integração de 4 jovens no Colégio de São Tomás e 1 jovem no Colégio Salesianos, no 

próximo ano letivo, através de 5 bolsas de estudo disponibilizadas pelas respetivas 

instituições aos jovens da Academia. 
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A nível desportivo  

- Equipa de Juvenis da Academia do Johnson - Campeões da Taça Nacional 2017/2018  

    

 

 

- Equipa dos Iniciados e equipa de Seniores feminino subiram ao escalão de honra 

                                                   

 

  
 

 

- 2 Atletas assinaram contrato com o Benfica  

- 1 Atleta assinou contrato com o Sporting 

- 1 Atleta assinou contrato com o Belenenses 
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Evolução das competências relacionadas com as relações interpessoais e o espírito 

de iniciativa e colaboração 

  

No seguimento dos meses anteriores, a Academia continua diariamente a proceder à 

distribuição de alimentos disponibilizados pela Refood de Alfragide, a famílias mais 

carenciadas residentes no Bairro do Zambujal. 

 

 

Evolução do desempenho escolar das crianças/jovens apoiados 

 

Durante o período de reporte do presente relatório, consideramos que a maioria dos 

jovens continua a evoluir no seu percurso escolar, tanto ao nível do seu rendimento, 

como dos seus comportamentos, atitudes e assiduidade. 

 

 

6. Apoios/Sustentabiliadade 

 

A Academia recebe um apoio financeiro de 26.000,00€/ano, pago em duodécimos no 

final de cada mês, incluindo: 

a) €17.000,00 Para remuneração do fundador permitindo a sua dedicação 

profissional exclusiva à atividade desenvolvida pela Academia.  

b) €7.200,00 Para pagamento do aluguer anual do campo de jogos, incluindo os 

custos associados a cada jogo. 

A Academia custeou ainda o policiamento necessário para os jogos: 

c) €1.800,00 Para apoio a despesas diversas (combustível, água, eletricidade, 

limpezas, etc..) 

 

O contrato de comodato celebrado com a Santa Casa da Misericórdia da Amadora e o 

acordo de cedência do segundo espaço por parte da Câmara Municipal da Amadora, 
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prevêem que a Academia suporte as despesas com água e luz dos espaços cedidos, 

despesas para as quais o valor previsto nesta rubrica (€150,00/mês) também 

contribuirá. 

O apoio do IRHU e a parceria realizada com a Associação de Moradores do Bairro do 

Zambujal “A Partilha”, permitiu a utilização de um novo espaço no Bairro, que se 

encontra a ser utilizado diariamente desde setembro 2017 , para o apoio ao estudo, 

permitindo desde forma, uma melhor organização da atividade e consequentemente 

um acompanhamento mais individualizado a todos os jovens.  

 

Cartão presente Pingo Doce  

 

A Academia recebe ainda um cartão presente Pingo Doce para aquisição de produtos 

alimentares destinados à confeção de lanches diários dos jovens (Apoio ao estudo; 

Futsal; Aniversários) bem como material escolar para utilização nas atividades ou 

produtos de limpeza para limpeza dos espaços. 

 

Apoio a situações especiais de jovens e seus familiares  

 

Continuamos até ao momento, a utilizar o cartão presente Pingo Doce para apoiar 

pontualmente situações de crise vividas por crianças, jovens e seus familiares, ao nível 

da compra de alimentação e vestuário, assim como o apoio prestado a mães 

adolescentes da nossa área de intervenção, através da compra dos bens necessários 

aos seus bebés, como leite, fraldas e bens alimentares. 
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7. Conclusão 

 

O presente relatório reporta o trabalho desenvolvido com as crianças e jovens no 

período compreendido entre novembro 2017 e julho 2018, considerando os resultados 

alcançados ao nível do seu desenvolvimento pessoal e social ao longo deste período. 

Ao longo do ano de 2018, continuámos a consolidar o trabalho desenvolvido na 

Academia, contando igualmente com o reconhecimento da comunidade e de todos os 

beneficiários da nossa Associação. 

Para a continuidade deste projeto, torna-se no entanto fundamental a identificação de 

alguns fatores que possam influenciar os resultados pretendidos. 

Neste sentido, podemos considerar como aspetos positivos, o visível crescimento da 

Associação ao nível do reconhecimento da comunidade, instituições e beneficiários, 

assim como o aumento de crianças e jovens inscritos nas atividades. 

O desenvolvimento de novas atividades ao longo deste ano, o apoio dos voluntários e 

amigos da Academia, a disponibilidade total da equipa que trabalha diariamente com 

os jovens e o desenvolvimento dos jovens a nível pessoal e escolar, são igualmente 

aspetos positivos que deveremos considerar. 

Relativamente aos aspetos menos positivos, foram igualmente identificadas algumas 

fragilidades ao longo deste período, tanto ao nível dos beneficiários, como a nível 

interno da própria Associação. 

Ao nível dos beneficiários, verifica-se um número cada vez mais elevado de famílias 

com menos recursos financeiros que necessitam de apoio social. A existência de 

diversos fatores de risco associados a alguns contextos familiares, os fracos ou 

inexistentes recursos da parte de instituições locais para apoiarem a comunidade e os 

problemas relacionados com o processo de documentação que dificultam a integração 

profissional de algumas famílias, promovendo situações de grande instabilidade 

financeira e familiar, são alguns aspetos considerados. 
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A nível interno da Associação e face aos reduzidos recursos humanos que a Associação 

integra até ao momento, verifica-se uma grande necessidade de reforço da equipa, 

nomeadamente ao nível do apoio administrativo e quantificação dos resultados anuais 

referentes ao desenvolvimento dos beneficiários do projeto e coordenação da 

atividade de acompanhamento escolar/voluntários. 

No entanto e mesmo perante muitas dificuldades e limitações, temos a maior 

confiança e certeza, quanto à pertinência destes projetos, face à visível necessidade de 

intervenção com jovens inseridos nestes contextos, porque temos que continuar a 

acreditar que «Um outro mundo é possível se assim o quisermos».  

O nosso muito obrigado 

 

 

 

A Direção,  

Johnson Semedo 

Marta Pinto 

Pedro Figueiredo 

Sandra Cunha 

Susana Tavares 

 

23.08.2018 

 


