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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
2020
Introdução
Passado mais um ano de trabalhos da AFS - Associação Família e Sociedade, apresenta-se o
Relatório de Actividades referente ao ano de 2020.
Foi um ano marcado pelos desafios que a pandemia do Corona vírus colocou a toda a sociedade.
A AFS teve de se reinventar a fim de garantir a sustentabilidade económica das atividades.
O foco da actuação da associação mantém-se na aposta da Educação do Carácter através do projeto
“Protege o teu coração”, que passou a dinamizar sessões on line para educadores e adolescentes.
As atividades relativas ao ensino e divulgação dos métodos de Planeamento Familiar Natural foram
aquelas que mais se ressentiram, uma vez que os médicos por elas responsáveis estiveram
envolvidos no combate à pandemia.
Em 2020 foi necessário proceder a nova alteração aos estatutos da Associação, por exigências da
Segurança Social. Essas alterações foram aprovadas em Assembleia Geral, em novembro de 2020.

I - SITUAÇÃO FINANCEIRA
A Associação continua com a situação financeira positiva, pois o capital próprio (situação liquida) é
positiva no valor de 1 239.50 € que inclui o saldo positivo do ano no valor de 286.90 €.
Convém notar que foram registados em 2019 os valores recebidos relativos à consignação de 0,5%
do IRS de 2018 num total de 3 505.11 €.
De notar que o ano em que foi maior a receita desta proveniência foi de 2012 de 7 559.85 €.
No Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados poderão ser analisados outros valores e
desenvolvimentos que reflectem de alguma maneira as actividades desenvolvidas.
Propõe-se que o saldo positivo acima indicado seja transferido para Resultados transitados.
Apesar dos apoios referenciados e tal como temos dito em anos transactos, reconhece-se a
necessidade de prosseguir o esforço no alargamento da “Liga de Amigos”, de modo a haver receitas
que cubram as despesas correntes de funcionamento. A Direcção tem igualmente procurado
arranjar outras fontes de receita. Foi também lançada uma nova campanha para pedido da
consignação de IRS à Associação Família e Sociedade, da qual ainda não se dispõe de dados para
avaliar o resultado.
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Para além dos donativos é de considerar as receitas resultantes de:
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- Inscrições em curso
-Consultas na área do Planeamento Familiar Natural.

II. PLANEAMENTO FAMILIAR NATURAL

Decorrente das condições impostas pela pandemia, incluindo a falta de
disponibilidade dos profissionais de Saúde que colaboram nesta área, as atividades
referentes ao Planeamento Familiar Natural ficaram aquém do previsto.
Deu-se continuidade ao acompanhamento de casais que tinham frequentado o Curso
Métodos Naturais em Novembro de 2019 ,num total de 9 sessões, a maioria não
presenciais .
Teve lugar uma sessão sobre Planeamento Familiar Natural para noivos na Paróquia
de Carnide a 5 julho 2020 com 18 participantes.
Fez-se uma revisão dos conteúdos formativos e adaptação e organização dos
mesmos com vista a ser possível iniciar a formação em Planeamento Familiar Natural de
modo não presencial e ao longo de várias sessões.
Perante as solicitações que foram chegando para aprendizagem dos Métodos
Naturais , programou-se avançar com formação a distancia para início de 2021.
Todos os monitores continuam a desenvolver o seu trabalho em regime de Voluntariado.

III. EDUCAÇÃO SEXUAL. Protege o teu coração
O ano de 2020 foi um ano ímpar devido à Pandemia da COVID19. O confinamento obrigou a várias
adaptações, nomeadamente à disponibilização de sessões através das plataformas online.
Em 2020, pela equipa de Lisboa, realizaram-se 100 sessões presenciais para crianças e jovens e 4
para adultos, nas seguintes Instituições:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Carmoteca
Colégio Mira Rio
Colégio Planalto
Escola Profissional Val do Rio Polo Estoril
Escola Profissional Val do Rio Polo Oeiras
Externato Nossa Sra do Rosário (Cascais)
Paróquia Amora
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➢ Paróquia Queluz
➢ Val do Rio Estoril

Pela equipa de Viseu foram realizadas 26 sessões para crianças e jovens e 5 sessões para adultos,
nas seguintes Instituições:
➢
➢
➢
➢

Colégio Imaculada Conceição, Viseu
Paróquia de Abraveses, Viseu
Clube do Moinho, Viseu
Associação de Pais de Sernancelhe

No formato online, a equipa nacional realizou 4 sessões para crianças e jovens e 5 sessões para
adultos, com inscrições individuais provenientes de vários pontos do país.
No total, em todo o país, foram abrangidos cerca de 3000 crianças e adolescentes e cerca de 100
Pais, Catequistas e profissionais na área da Educação.
Relativamente às sessões de retroalimentação da equipa nacional, foram realizadas 15 sessões no
total das duas equipas e 12 de formação contínua com outros temas.
Ao longo do ano, houve 43 reuniões:
➢ Reuniões com o PTC Internacional (8)
➢ Reuniões com a Coordenação PTC, Direção AFS, Direção CanaVox (24)

Foi realizada 1 sessão promocional para pais/EE da Escola Profissional Val do Rio Polo Estoril.
Apesar de planeado um Encontro Nacional presencial, foi alterado para formato online, realizandose em 2 sessões formativas: “A linguagem que os adolescentes entendem”, com Alzira Ferrão
(17/04/20); “Um olhar sobre a educação sexual em Portugal” (15/05/20), com João Araújo.
Foram entrevistados 2 candidatos a monitores, Madalena Marcelino e Mário Gunza, que apesar de
admitidos, ainda não tiveram disponibilidade para integrar a equipa.
No início de 2020, houve uma mudança na coordenação da equipa de Lisboa, ficando apenas
Vanessa Machado como coordenadora, uma vez que foi aceite pela coordenadora nacional o pedido
de dispensa de Cristina Viana.
Além de se manter ativa a página de Facebook do Protege o teu Coração, houve um grande
investimento da página do Instagram, para promoção do projeto. Esta é, atualmente, a principal
rede social do PTC Portugal.
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IV - Outras atividades
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1. Plataforma de combate à pornografia
A AFS iniciou uma parceria com uma associação espanhola - Associación STOP PORN START
SEX - , a fim de se lançar em Portugal a primeira plataforma de combate à adição e divulgação
de pornografia. Realizaram-se três reuniões e vai assinar-se o contrato.
2.
Não se obteve resposta à candidatura que se submeteu à Casa dos Professores para se realizar
uma formação certificada em Temas de Bioética, lecionada pela Professora Marta Mendonça. A
Direção tem estudado outras formas de poder realizar formação certificada para professores.

Nota Final
Para todos aqueles que têm colaborado e dado o seu apoio uma palavra de agradecimento e
reconhecimento, sendo certo que sem eles o nosso trabalho não seria possível.
Lisboa, 31 de dezembro de 2020
A Direcção
___________________
Sofia Mendonça

_____________________
Maria Gonzalez-Cela Franco

______________________
Miguel Cordeiro de Sousa
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