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1. Mensagem do presidente da direção 
 
O ano de 2020 mostrou-se atípico em toda a sua extensão. A pandemia Covid-19, que 

chegou a Portugal (alegadamente) em março de 2020, criou uma “nova realidade” na 

em Portugal, que obrigou toda e qualquer organização a repensar o seu modo de 

operar diário e condicionou a execução de planos, orçamentos ou estratégias no curto 

e médio prazo.  

 

A Associação de solidariedade Ossonoba não foi exceção à regra, tendo a direção 

decidido suspender o plano de atividades 2019, após a declaração do estado de 

emergência, por sua excelência o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo 

Rebelo de Sousa.  

 

O país foi chamado a ajudar e a Ossonoba quis responder ao chamamento com diversos 

atos de solidariedade, através do donativo de máscaras, luvas e material diverso a 

instituições e organizações que combateram, na linha da frente, a pandemia. Os sócios 

contribuíram ativamente nos diversos atos, mostrando-se extremamente solidários e 

participativos em todas as ações, aos quais deixo, desde já, o meu profundo 

reconhecimento. 

 

O ano que vem apresenta-se como incerto, com a possibilidade de uma eventual 

segunda vaga cada vez mais real, o que nos obrigou a considerar que papel terá a 

Associação nesse contexto. É nesse sentido que desenhamos um plano de atividades 

diferente, baseado em ações ambiciosas e concretas, para que possamos continuar a 

cumprir a nossa missão: “Ajudar os que mais precisam”. 

 

Conto com o apoio de todos neste momento tão desafiante, apenas juntos poderemos 

vencer os desafios que se avizinham. 

 
Juan Correia 
Presidente da direção 
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“Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe.” 
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2. Resumo 

 

Este documento está divido em 2 partes. A primeira parte contempla as atividades 

realizadas no ano 2020 e a segunda pretende definir o plano de atividades para o ano 

2021. Nele estão incluídas as metas a ser realizadas durante este período.  

 

Pretende-se que seja um ano de resposta concreta aos eventuais desafios relacionadas 

com a Pandemia e o eventual Pós-Pandemia. 

 

Antes, será importante analisar as atividades realizadas, para ver o que aprendemos 

enquanto direção e que impacto tiveram as ações realizadas:  
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3. Objetivos 2020 e sua realização 

 

• Reforço da ação no website e nas redes sociais  

o Website- Lançar página – Realizado. 

o Facebook – Lançar página pública- Realizado. 

• Definição de programa de voluntariado – Não realizado. 

• Realizar ações de apoio a instituições 

o Angariação e distribuição de roupa – Realizado. 

o Angariação e distribuição de brinquedos – Realizado. 

• Protocolos com instituições 

o Municípios – Em curso. 

o Empresas - Não realizado. 

o Outras associações - Realizado e em curso. 

o Escolas - Realizado. 

• Angariação de instalações provisórias (pequeno escritório com armazém) – em 

curso. 

• Realização de projeto para “Abrigo Ossonoba” – em curso. 

• Apresentação de projeto do “Abrigo Ossonoba” a um município e angariação de 

uma proposta de colaboração (terreno) – Não realizado. 

• Chegar aos 50 associados – Não realizado. 

• Fazer almoços mensais de promoção e divulgação da associação, organizados 

pelos sócios. – Não realizado. 

  



Relatório de atividades 2020 e Plano de Atividades 2021 

 

 pág. 6 

4. Ações realizadas (fora do plano de objetivos) no contexto 

Covid-19: 

• Entrega de máscaras, batas, viseiras e luvas no CHUA; 

• Entrega de máscaras e luvas à Fundação Algarvia; 

• Donativo de material para criação de viseiras a agrupamento de escolas Pinheiro 

e Rosa; 

• Criação de vídeo de angariação de fundos; 

• Dinamização de redes sociais e website; 

• Criação de newsletter de comunicação; 

• Criação de grupo de comunicação (Associação); 

• Criação de grupo de Intervenção (Associação).  
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5. Orçamento e execução 2020 

 
O ano de 2020 ainda não tem contas fechadas, pelo que ainda é prematuro dar um 

valor exato da despesa realizada. As contas serão partilhadas com os sócios 

oportunamente.  

 

Receitas 

Em termos de receitas, até a data de 21/09/2020 entradas no valor de 3 931,00 euros. 

 

Despesas (até à data) 

Em termos de despesas, as que ocorreram têm a ver com as ações COVID desenvolvidas 

no 1º trimestre, e que totalizam de acordo com os registos, 1 428,78 euros. Acresce 

ainda o pagamento anual da aplicação toconline (73,80 euros).  

 

Total de despesas: 1.502,28 euros 

 

Saldo de conta 

A conta bancária da Associação tem neste momento um saldo de 5 653,31 euros. 
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7. Objetivos 2021 

No atual contexto de incerteza, é complexo definir um plano de atividades que seja 

realista e concreto o suficiente para fazer face às expetativas dos sócios da associação. 

 

Precisamente por ser desafiante, a direção decidiu criar um plano concreto e ambicioso, 

para que o papel da associação na sociedade possa ser cumprido na sua plenitude, com 

a dignidade, seriedade e compromisso que têm sido as linhas orientadoras da atual 

direção. 

 

Decidimos, por isso, elaborar um plano dividido em 5 componentes: O sonho, a visão, o 

propósito, a missão e as ações para o ano de 2021. 

 

O sonho: Tornar a Ossonoba uma associação diferenciada e 

influente no panorama Algarvio e nacional. 

 

A visão: Criar o “Abrigo Ossonoba”, um espaço de acolhimento 

para cidadãos de terceira idade, com caraterísticas de excelência, 

diferente de tudo o que existe a nível do Algarve. 

 

O Propósito: Elaborar ações concretas para ajudar quem mais 

precisa e, em simultâneo, levar a associação a realização do seu 

sonho. 

 

A missão: Fazer do ano 2021 um ano de afirmação da associação, 

quer na sua comunicação, como também na sua intervenção, junto 

de instituições e organizações. 

 

Sonho 

Visão 

Propósito 

Missão 
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Todas estas ações carecem de planos concretos e, sobretudo, da participação ativa dos 

sócios. Apenas com eles se poderão alcançar estes ambiciosos objetivos no ano de 

2021. 

 

Orçamento 2021 

Relativamente à proposta de orçamento para 2021, face a 2020, propomos uma 

redução de 31%, e que tem a ver com o ajuste face ao contexto social e económico 

vivido, que vai implicar uma redução de receitas da Associação, não colocando em risco 

o seu equilíbrio financeiro.  

Assim, as ações e trabalhos a realizar devem contemplar ou custos controlados em 

termos de despesa, ou apoio na sua realização de sócios ou parceiros. 

O anexo 1 ilustra o orçamento 2021. 

  

Ações Criar, aprovar e executar um plano de comunicação;

Criar, aprovar e executar um plano de intervenção;

Obter e apresentar o projeto "Abrigo Ossonoba" em todos os 
municípios até que seja aprovado apoio em termos de terreno e de 
construção do espaço;

Fazer crescer a associação com sócios pessoais e coletivos;

Fazer protocolos de colaboração para intervenção conjunta com 
outras entidades;
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8.  Conclusão 

É nos momentos extremos que medimos o carater das pessoas. As organizações são 

feitas de pessoas. Por isso, o momento extremo em que nos encontramos é 

fundamental para medir o carater da nossa Associação enquanto membro ativo da 

sociedade. 

 

Reforçamos que é fundamental o apoio dos sócios na persecução dos nossos objetivos, 

apenas juntos podemos tornar o sonho realidade. 

 


