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1. MENSAGEM DA PRESIDENTE

O ano atípico de 2020, caracterizado por uma pandemia imprevisível, e o 
confinamento a que a mesma nos obrigou, exigiu uma reorganização dos métodos 
de trabalho e a um maior recurso aos meios tecnológicos, como ferramenta 
privilegiada no contacto interpessoal. 

Foi um ano de grande sacrifício, mas, ao mesmo tempo gratificante, uma vez que, 
mau grado as enormes dificuldades, conseguiu-se dar a resposta possível a todos 
aqueles que pediram o nosso apoio. Os pedidos de ajuda aumentaram, mesmo 
paras casos diferentes dos que habitualmente curamos e, é com indisfarçável 
orgulho que posso afirmar: ninguém ficou sem resposta. 

À data que vos dirijo esta mensagem e, fazendo uma retrospetiva recente, se em 
2019 o ano já tinha sido extremamente difícil, com menos cerca de 29% de receitas, 
2020 apresentou-nos grandes desafios e, todos nós em geral, e o sector social em 
particular, tivemos que ser capazes de nos adaptar aos tempos conturbados, com 
uma pandemia que ninguém tinha podido prever, e que, ainda não sabemos até 
quando durará. 

Como sempre, estive nesta Missão com espírito solidário e até de sacrifício pessoal. 
Encaro estas dificuldades como novas oportunidades para fazer mais e melhor. 

Desde logo, acredito que com projetos inovadores, adaptados não só à fase 
pandémica que se vive, mas sobretudo à evolução tecnológica global, 
conseguiremos enfrentar os desafios do futuro. E serão muitos. 

Assim, estamos a encarar esta fase tão difícil e inibidora, como uma oportunidade 
para continuar a desenvolver os projetos em curso e conceber outros, que possam 
melhorar o bem-estar e a segurança das Crianças. 

Com a certeza que iremos continuar a guiar-nos pelos nossos valores de 
Determinação, Responsabilidade e uma enorme dose de Resiliência, para que a 
APCDV possa consolidar a sua posição a nível nacional e continuar a ser 
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reconhecida internacionalmente, é necessário orientarmos a nossa visão estratégica 
para áreas tão dispares como a justiça, educação, apoio social ou saúde mental. 

Não posso deixar de recordar alguns momentos marcantes ocorridos em 2019. 
Desde logo, a atribuição da medalha de ouro no âmbito do 50.º aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, entregue à nossa associação pela 
Assembleia da República mas, igualmente, senão mais importante, a admissão da 
APCDV como membro efetivo da Missing Children Europe . 

Estas distinções são o resultado inequívoco da ação séria e determinada que a 
APCDV, que muito me orgulho de dirigir, tem desenvolvido ao longo dos quase 15 
anos de vida e, são também elas, que nos exigem a determinação e resiliência tão 
necessárias no cenário de dificuldades em que o país e o mundo vivem. 

E é assim que queremos continuar: a crescer, a progredir e a inovar no superior 
interesse das Crianças e, por inerência, também das respetivas Famílias. 

A prova do nosso poder criador e empreendedorismo está desde logo no prémio 
que ganhámos já este ano, no âmbito do Programa Mais Ajuda do LIDL, ao qual 
concorreram mais de 700 projetos inovadores, incluindo os de start-ups. 

A nossa aplicação móvel “Miúdos e Graúdos no Radar” foi um dos vencedores e, 
está neste momento em fase de desenvolvimento de PMV, para lançamento tão 
pronto tenhamos conseguido reunir os necessários recursos financeiros para a sua 
conclusão, considerando que aquele prémio corresponde apenas a cerca de 30% do 
custo total da mesma. 

O futuro passa pela inovação e, a APCDV está na linha da frente, com 
candidaturas a projetos de cariz inovador apresentados em 2019, ainda sem 
resposta e, candidatar-se-á aos programas que venham a ser disponibilizados em 
2020, uma vez que a APCDV continua a não ter apoios do estado, nomeadamente 
da Segurança Social. 

É nosso entender que a solidariedade por si só não é suficiente. É absolutamente 
necessário, que os projetos desenvolvidos constituam negócios sociais, como forma 
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de alcançar a autossustentabilidade das Instituições, sem que tenham de depender 
unicamente do Estado, ou seja, do contribuinte. É esta a minha convicção e a 
posição que a APCDV assume, embora lamente a falta de cultura solidária em 
Portugal. 

No resto da Europa e nos EUA, as instituições são na sua maioria apoiadas por 
privados, sendo residual o apoio público. Cultiva-se o dar, o prestar serviço desde 
muito cedo. 

Por exemplo, nos EUA ninguém entra numa universidade sem umas centenas de 
horas de voluntariado comprovado no currículo. 

Adiante. Aqui só é importante estar ao lado das instituições quando isso traz 
alguma visibilidade ou vantagem pessoal, política ou outra. 

Depois, tudo esquece e nem as quotas são pagas durante anos. 

É assim em todas, ou quase todas as associações. 

A diferença é que na maioria, há apoios do Estado que são estáveis, o que lhes 
permite sobreviver e pagar vencimentos a quem trabalha. 

Com a nossa associação isso nunca sucedeu. 

Preocupa-me a prostituição infantil, o recurso à prostituição de menores, o número 
de abusos sexuais e violência doméstica, a inadequação de algumas decisões 
judiciais em matéria de responsabilidades parentais, a ausência de vontade política 
em erigir a criança como uma prioridade que influenciará, decisivamente, a nossa 
sociedade daqui a poucos anos. 

A APCDV quer ser uma organização diferente. Para nós, mais do que ter figuras 
públicas ou apoios de dirigentes políticos, assistir ou promover eventos de cariz de 
lobista, em que figuras do Estado apoiam certas organizações cujos órgãos são um 
rol de nomes conhecidos, é necessário ter equipas modernas, jovens, 
empreendedoras e com pensamento crítico. 
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A UE não encara a voz da criança como algo inócuo ou formal, quer que a criança 
se envolva no processo democrático fazendo-o também através da participação 
ativa em projetos e causas. 

A nossa equipa tem que ser jovem e dinâmica. Os políticos não trabalham nas 
organizações, apenas as podem e devem ajudar a serem ouvidas. 

Meritocracia tem que ser o nosso timbre e o de todas as instituições, empresas, 
escolas ou órgãos do Estado. É pelo mérito, educação, eficiência e resultados que se 
afere o desenvolvimento de um País. 

Continuo esperançada no futuro, continuo a querer lutar por aquilo em que 
acredito desde o primeiro momento e, no final, pelo menos terei mudado alguma 
coisa em favor das Crianças mais desfavorecidas e no paradigma de gestão das 
instituições do sector social. 

Não posso deixar de voltar a agradecer a todos os que me têm acompanhado nesta 
jornada desde o primeiro momento e que, ajudaram a APCDV a chegar até aqui e a 
alcançar o que já alcançou. 

Por isso, obrigada ao LIDL, Grupo Renancença, Beta i, Tranquilidade, Gilberto 
Jordan, José Manuel Durão Barroso, Fundação EDP, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Grupo Jerónimo Martins, Câmara Municipal de Lisboa, BPI, Diamond 
by Bold, Microsoft, Leo Burnett Lisboa, LIFT, GNR, Polícia Judiciária, PSP, PGR, 
Giant, Captain Jack, Fernando Tavares, Sandra Celas, Zé Manel, Fátima Lopes, Dr. 
Vítor Magalhães, Professor Doutor António Bagão Félix, Hernâni Carvalho, IAC, 
Amber Alert Europe, Missing Children Europe, Sandra Gil, Filomena Correia, Júlio 
Sarmento, Bruno Gascon e Joana Domingues, entre tantos outros que através de 
apoio financeiro e não financeiro nos têm ajudado ao longo destes anos. Também 
um agradecimento especial à Câmara Municipal de Lisboa e à SCML. 

Aos sócios resilientes que nunca desistiram de nós, um enorme obrigado! 
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Aos voluntários um obrigada muito grato e dizer-lhes que precisamos de todos 
como motor essencial ao funcionamento da instituição. 

Bem-haja do coração. 

Contem comigo. Eu conto convosco! 

Patrícia Cipriano 



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCICIO DE 2020 

Página 6 

2. ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS

Eleitos em Assembleia Geral de 30 de setembro de 2020, para o quadriénio 2020-
2024: 

 Direção 
Presidente – Patrícia Cipriano 
Vice-presidente – Joana Pinto Coelho  
Secretária de Direção – Filomena Correia  
Tesoureiro – Susana Barradas 
Vogal – Laurinda Ladeiras  
Suplentes: 
Isaura Martinho  
Paula Morgado 

Conselho Fiscal 
Presidente – Manuel Figueiredo (ROC)  
Vogal – Luís Lucena e Vale 
Vogal – Guilherme Durão Barroso  
Suplente – Jorge de Sousa Cipriano 

Assembleia Geral 
Presidente – Júlio Sarmento 
1.º Secretário – Hernâni Carvalho
 2.º Secretário – Gilberto Jordan

CAIAP 
Presidente – Aurora Rodrigues 
Vice-presidente – Juiz Conselheiro Armando Leandro  
Secretária – Vera de Melo 
Vogal – Vítor Marques 
Vogal – Vítor Magalhães 
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3. ANÁLISE DO SETOR

De acordo com a informação do relatório "Portugal, Balanço Social 2021" a taxa de 
risco de pobreza após transferências sociais passou de 16,2% em 2019 para 18,4% 
em 2020. 
O risco de pobreza aumentou entre 2019 e 2020, segundo dados provisórios 
do INE revelados no relatório "Portugal, Balanço Social 2021", atingindo quase 2 
milhões de pessoas e com subidas maiores entre mulheres e idosos, mas também 
nas famílias. 
De acordo com a informação do relatório "Portugal, Balanço Social 2021 - Um 
retrato do país e de um ano de pandemia", apresentado publicamente, e tendo por 
base os dados preliminares do Inquérito aos Rendimentos e Condições de Vida 
(ICOR) que o Instituto Nacional de Estatística (INE) disponibilizou em dezembro 
de 2021, a taxa de risco de pobreza aumentou dois pontos percentuais (pp) entre 
2019 e 2020. 
Os dados recolhidos no ICOR têm por base a situação financeira e profissional das 
famílias portuguesas em 2020, graças aos quais "é possível descrever sumariamente 
o impacto da pandemia nas condições de vida das famílias", desde logo que a taxa
de risco de pobreza após transferências sociais passou de 16,2% em 2019 para 18,4%
em 2020.
"O número de pessoas em risco de pobreza aumentou de 1,7 milhões em 2019 para
1,9 milhões em 2020", refere o relatório elaborado pela Nova School of Business &
Economics, uma das cinco faculdades da Universidade Nova de Lisboa.
Esta taxa de risco de pobreza aumentou mais entre as mulheres (2,5 pp) e entre as
pessoas com mais de 65 anos (2,6 pp), tendo também subido entre todos os tipos de
famílias, "especialmente nas famílias com crianças" (2,7 pp).
Dentro das famílias, o maior aumento registou-se nas famílias monoparentais, que
sentiu um crescimento de 4,7 pp da pobreza para 30,2% durante o ano de 2020.
Já entre as pessoas desempregadas, a taxa de risco de pobreza atingiu 46,5%, o que
representa mais 5,8 pontos percentuais do que em 2019.
Além dos dados preliminares para 2020, o Balanço Social reflete o estado social do
país em 2019, ano em que a taxa de risco de pobreza diminuiu 1 pp, para 16,2%,
relativamente a 2018, sendo o 5.º ano consecutivo em que este indicador diminui.
O ano de 2020 voltou a inverter esta tendência.
"A taxa de risco de pobreza antes de transferências sociais também diminuiu face a
2018, atingindo 42,4%. Tal como em 2018, a taxa de incidência de pobreza é maior

https://www.tsf.pt/entidade/org/ine.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/instituto-nacional-de-estatistica.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/nova-school-of-business---economics.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/nova-school-of-business---economics.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/universidade-nova-de-lisboa.html
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entre os desempregados, famílias monoparentais e indivíduos menos 
escolarizados", lê-se no relatório. 
A análise permite ficar a saber que nesse ano a pobreza era mais prevalente entre as 
pessoas desempregadas (33,3%), as famílias monoparentais (25,5%) e as pessoas 
com níveis de escolaridade mais baixos (21,9%), sendo que também as mulheres 
têm maior taxa de risco de pobreza que os homens (16,7% contra 15,6%). 
"As crianças (0 aos 17 anos) e as pessoas mais velhas (mais de 65 anos) têm uma 
taxa de risco de pobreza superior à média nacional", com 19,1% e 17,5%, 
respetivamente, em 2019. 
Por outro lado, e relativamente à percentagem de pessoas que está em risco de 
pobreza de forma persistente, ou seja, no ano em análise e na maioria dos três anos 
anteriores, a taxa é de 9,8%, o que quer dizer, segundo os investigadores, que "60% 
das pessoas pobres em 2020 estavam numa situação de pobreza persistente", sendo 
que destas, "6% nunca saiu da situação de pobreza no período de quatro anos entre 
2016 e 2019". 
O relatório aponta também que um dos determinantes da pobreza é a relação com 
o mercado de trabalho, salientando que uma em cada três pessoas desempregadas
é pobre, mas também que, em alguns casos, não basta trabalhar para fugir à
pobreza, uma vez que uma em cada 10 pessoas empregadas é pobre.
Efetivamente, "40,6% dos indivíduos pobres vivem em agregados onde se trabalha
a tempo inteiro".
Segundo o Balanço Social, e apesar de terem sido verificadas melhorias, as famílias
pobres são as que têm piores condições habitacionais, têm uma saúde pior (auto-
avaliada) e têm mais dificuldade em aceder a cuidados de saúde.
Este é o paradigma do setor social onde a APCDV se insere, agravado que foi pela
pandemia, e que veio potenciar os casos de pobreza, violência doméstica e vários
abusos sexuais e outros, sobretudo contra crianças, facto absolutamente aterrador
pelos efeitos nefastos que tais atos lhes produzem e que comprometem, por vezes
por toda a vida, o seu crescimento e formação do caráter, para não falar do danos
psicológicos e, em consequência da sua saúde mental.
Aliás, a saúde mental da população é dos aspetos mais preocupantes dos últimos
tempos. Nos jovens, a taxa de suicídio é alarmante e tema para grande reflexão e
tomada de medidas.
O Estado não tem recursos suficientes para acudir a todas as situações de
vulnerabilidade social, razão pela qual as IPSS’s são fundamentais e deviam ter
outro tipo de apoios para além de protocolos formais de colaboração com tribunais,
policias, segurança social e autarquias.
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4. DECLARAÇÕES FINANCEIRAS

Neste capítulo, apresentar-se-ão as demonstrações financeiras, que representam de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a 
posição financeira da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas e 
Vulneráveis, a 31 de Dezembro de 2020, o resultado das suas operações no exercício 
findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente 
aceites em Portugal constituídas por: 
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APCD - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CRIANÇAS DESAPARECIDAS

RÁCIOS FINANCEIROS

1.Rácio de Autonomia Financeira: Expressa a participação do Capital Próprio no ativo da entidade. Neste caso o rácio apresenta um valor
(Capital Proprio/Ativo)*100 contra natura porque o o Valor de Fundo Patrimonial (denominado Capital Próprio nas sociedades comerciais)

é negativo e superior em termos absolutos ao Ativo o que traduz uma percentual negativa e superior a 100%.

2. Solvabilidade: Apresenta a capacidade da empresa em solver as suas dívidas. É desejável que seja superior a um.
(Capital Proprio/Passivo Total): Quanto mais elevado este rácio maior a solvabilidade de curto prazo da empresa, sendo desejável que o rácio

ultrapasse pelo menos o valor da unidade, ou seja, que tem ativos líquidos para fazer face às responsabilidades de curto

prazo. Neste caso é inferior a um e negativo em virtude dos Fundos Patrimoniais serem negativos, o que significa que a empresa 

não tem essa capacidade.

3. Rácio de endividamento: Compara o nível de dívida que a empresa contraiu para financiar a sua atividade. È desejável que seja inferior a um.
(Capitais Alheios/Capitais Totais) Neste caso para além de superior a um, é negativo. Tal acontece porque o valor que consta da rubrica total de 

Financiamentos otidos (corrente e não corrente) é de 69.555,24 € (conferido com o mapa de responsabilidades

do Banco de Portugal à data de 31.12.2020), e bastante superior ao valor dos Fundos Patrimóniais,  que é negativo 
em 47.234,09 €.

4.Rácio de Liquidez Geral: É um rácio utilizado para evidenciar em que medida as obrigações de curto prazo estão cobertas pelos ativos 
(Ativo Circulante/Passivo Circulante) que podem ser convertidos em "liquidez" no prazo de um ano.É desejável que seja superior a um. Neste caso o rácio é 

inferior a um, o que significa que o ativo corrente não pode ser convertido no prazo de 12 meses em  meios financeiros.

5.Rácio de Liquidez imediata: Rácio utilizado para conhecer a capacidade da empresa cumprir as suas obrigações no curto prazo, apenas com os seus meios 
(meios financeiros/passivo circulante) financeiros. É inferior a um, o que significa que a entidade não tem capacidade para o fazer. Teria sermpre que recorrer a 

Capitais Alheios e outras formas de financiamento para conseguir cumprir liquidar o seu passivo no curto prazo.

5.Autonomia Financeira: Medição do Equilíbrio Patrimonial de um empresa:  a entidade tem Fundo de Maneio negativo  que significa que a empresa 

Ativo Circulante-Passivo Corrente tem mais dívidas do que ativos.Esta,mos perante um desequilibrio patrimonial

Ativo Circulante: clientes/OAC+existências+titulos negociáveis+do+caixa

34,666.74

Passivo Circulante: fornecedores+impostos+emp. bancários+encargos sociais+

provisões+salários
79,264.89

-44,598.15

OBSERVAÇÕES:

Nota:

-131.87%

-0.57

-1.47

0.44

0.22
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Observações complementares 

Como resulta dos documentos acima e, não obstante o Resultado Líquido do 
exercício ter sido positivo, os rácios principais são demonstrativos da débil situação 
da APCDV. 

Como refere o Anexo às contas de 2020, o acréscimo de receitas não significa o 
aumento de liquidez, desde logo porque existiram donativos em espécie para 
desenvolvimento da app MGR no valor de 14.869 €, para além do prémio Mais 
Ajuda no valor de 22.500 € e de um subsídio de 5.000 € para mentoria igualmente 
concedido pelo Lidl. 

Estes apoios foram totalmente canalizados para o desenvolvimento da aplicação 
Miúdos e Graúdos no Radar, sendo que, os donativos em espécie não constituem 
receitas financeiras mas sim serviços tecnológicos para a mesma aplicação. 

Também no que tange a donativos provenientes de processos em Tribunal, houve 
um acréscimo em 2020 face ao ano anterior. 

Já no que se refere ao pagamento de quotas, o valor recebido em 2020 foi muito 
inferior a 2019 tendo-se cifrado em apenas 611,50€ o que representa um valor 
irrisório face ao número de associados inscritos. 

O subsídio da Câmara Municipal de Lisboa, decorrente de um pedido ao Fundo de 
Emergência Social, constituiu o necessário apoio à tesouraria, única forma de 
garantir a prestação dos serviços de apoio psicológico e jurídico a quem recorreu à 
APCDV no período. 

Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos houve um acréscimo face ao 
exercício anterior, não só porque houve mais envolvimento de trabalho voluntário, 
face aos casos que foi necessário tratar, mas também pelo recurso aos meios 
tecnológicos com o desenvolvimento da aplicação Miúdos e Graúdos no Radar que 
fez aumentar substancialmente o valor dos trabalhos especializados. 

Na APCDV continua a não ser possível constituir uma equipa multidisciplinar que 
permita o seu desenvolvimento, bem assim como a prestação de serviços mais 
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especializados para além de que, todo o trabalho desenvolvido se mantém sem 
remuneração e a depender apenas da boa vontade e empenho de voluntários. 

5 – DA ATIVIDADE DA APCDV 

A Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas e Vulneráveis, 
(adiante identificada como APCDV), é uma IPSS com 15 anos de vida, 
reconhecida em Portugal e na Europa pela sua ação, quer preventiva, quer 
reativa, no âmbito do desaparecimento de crianças, abuso e exploração 
sexual e, em geral, em matéria de criminalidade contra menores. 

É pública a integração das famílias das crianças desaparecidas em 
Portugal nesta Associação, pelo que, pode dizer-se, que à semelhança do 
que sucedeu nos EUA ou noutros países, desde logo europeus, esta 
Associação foi fundada por aqueles que sofreram na pele o 
desaparecimento de um filho ou filha. 

Desaparecem em Portugal em média 1500 crianças por ano. Na 
Europa desaparece 1 criança a cada 2 minutos. 

A criminalidade sexual contra crianças constituiu no ano de 2020 a 
maior fatia de criminalidade sexual, na qual se inclui, a violação, os abusos 
sexuais, a pornografia e o lenocínio de menores. 

Dúvidas assim não restam, sobre a necessidade imperiosa de o 
Estado fazer “ombro” com a sociedade civil, no sentido de apoiar, não só a 
criação de novas respostas sociais, que colmatem as vulnerabilidades das 
crianças, promovendo ativamente a segurança infantil e a qualidade de 
vida das famílias, mas também, criar as condições de dignidade para o 
funcionamento profissional e profissionalizante, de uma organização que 
possa ser verdadeiramente, uma referência em matéria de infância. 

A APCDV nunca logrou na sua existência, ter um protocolo com o 
Estado, que lhe permitisse ser a entidade responsável pelo tratamento, 
encaminhamento e estudo da matéria supra mencionada atuando como se 
de um CAFAP se tratasse sem o ser. 

E é assim, com especialização, profissionalização e formação, que 
uma instituição deve funcionar, sob pena de, a não ser assim, existirem 
muitas instituições, mas pouca qualidade. 
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Destaques sobre o reconhecimento da atividade desenvolvida pela 
APCDV, pioneira em vários projetos, que lhe granjearam alguns prémios, a 
saber: 

• Prémio de melhor spot publicitário para TV no festival “ El
Ojo” com a sua campanha “ André”
(https://www.youtube.com/watch?v=73MsVBnAgwY )

• Criação do primeiro manual de segurança para pais e
educadores, amplamente difundido pelas CPCJ’s, Ministério
da Educação, Escolas, Associações de Pais, etc;

• Lançamento do kit de identificação genética “ O meu ADN”
em parceria com a GNR e o parceiro britânico SCILIFE, do
qual é representante Sir Derek Forest, OBE, perito em
identificação de cadáveres e pessoas desaparecidas;

• Elaboração de um Manual de Segurança Infantil para os 1º e 2º
ciclos em parceria com o departamento de formação da GNR;

• Medalha de ouro do 50º aniversário da Declaração universal
dos Direitos do Homem, atribuída pela Assembleia da
República em Dezembro de 2019;

• Protocolada com a Policia Judiciária, Guarda Nacional
Republicana, Comissão Nacional de Promoção e Proteção de
Crianças e Jovens em Risco, Amber Alert Europe, entre outras;

• É membro do Amber Alert Europe e da Missing Children
Europe;

• Participou no documentário transmitido pela Netflix e
produzido por parceiro da Paramount Pictures sobre o
desaparecimento de Madeleine Maccann;

• Parceira no projeto europeu “LOST I” que visa a criação e
reconhecimento de uma nova profissão de perito em pessoas
desaparecidas e integrará a 2ª fase do “LOST II” juntamente
com Espanha e Itália;

• Encontra-se em fase de conclusão (a aguardar financiamento para
colocação à disposição do público) do projeto premiado no
programa “Mais Ajuda” do Lidl, como projeto inovador,
prevendo-se que este projeto seja lançado até final do ano 2021 (
abaixo link com a apresentação da aplicação móvel) :

https://www.youtube.com/watch?v=73MsVBnAgwY
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https://docs.google.com/presentation/d/1df3x4w9RRNb3RbK1GnZ
E3cPPh6eP-q9WU36zDv8T4Zk/edit?usp=sharing 

• Teve a seu cargo a consultoria técnica para a realização do filme
“SOMBRA” baseado no desaparecimento de uma Criança.

Não querendo maçar os nossos Associados, que têm estado com a 
APCDV desde sempre, prestando uma valiosa contribuição, através do 
pagamento das suas quotas e, por vezes, com alguns donativos, 
reiteramos que esta Associação merecia por parte do Estado português, 
outro apoio e reconhecimento que não tem tido. 

As famílias e crianças que são apoiadas por nós, não podem contar 
connosco como desejaríamos se os recursos humanos e materiais não 
forem os necessários e adequados.  

Todos os projetos desenvolvidos e públicos (que existem mesmo) 
foram concretizados com uma enorme dificuldade e, de forma sofrida e 
demorada. 

Porque sempre fomos independentes e não tememos a palavra, 
temos que nos afirmar perplexos e magoados com a constante negação 
desta causa por parte do poder local e central. 

Nem nós, nem as famílias das crianças desaparecidas, cuja dor é 
tão visível no filme “SOMBRA”, ao qual alguns políticos e líderes de 
autarquias e freguesias assistiram com os olhos marejados de lágrimas, 
podemos continuar a sobreviver com a persistência, tenacidade e esforço 
quase que desumano, com que dois ou três membros voluntários 
teimam em continuar, para não deixar de dar resposta a cada pedido que 
nos é feito. 

Pela utilidade pública dos serviços que presta a quem deles 
necessita e, pela inovação que caracteriza os projetos concebidos e 
desenvolvidos pela APCDV, entendemos que a mesma deve ser apoiada 
financeiramente pelo Estado, sendo nossa intenção continuar a envidar 
esforços por esse apoio e reconhecimento. 

https://docs.google.com/presentation/d/1df3x4w9RRNb3RbK1GnZE3cPPh6eP-q9WU36zDv8T4Zk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1df3x4w9RRNb3RbK1GnZE3cPPh6eP-q9WU36zDv8T4Zk/edit?usp=sharing
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6 – EXPETATIVAS FUTURAS 

Tudo indica, que a situação pandémica continue a comprometer o desenvolvimento 
da atividade em 2021, agravando ainda mais a situação instalada e, por ora, sem 
fim à vista.  

Prevê-se a conclusão da app “Miúdos e Graúdos no Radar” e a resposta às 
candidaturas submetidas em 2020, bem como uma submetida em 2019 no âmbito 
do  PROCOOP – Respostas Sociais inovadoras, que se mantém em análise desde há 
um ano. 

A nossa intenção é continuar a apoiar as Crianças e Famílias e a desenvolver 
projetos que contribuam para a sua segurança e bem-estar. 

É com algum receio e incerteza que olhamos o futuro desta Associação, 
considerando todas as dificuldades já referidas. Porém, serão envidados todos os 
esforços para as ultrapassar e conseguir atingir os objetivos constantes do Plano de 
Atividades da APCDV. 

  Lisboa, 24 de Janeiro de 2022 

  A Direção 
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