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Missão e Valores
A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO é uma associação de solidariedade social que pretende
actuar no âmbito cultural, educacional, ambiental, bem como no da saúde humana e animal, em
território nacional. Os seus objectivos compreendem:
- Propugnar por uma mentalidade e atitude que respeite e promova os valores fundamentais da
pessoa humana;
- Apoiar a nível psicológico, afectivo, emocional, económico e de forma consolidada, todas as causas,
pessoas ou instituições humanitárias, nos mais diferentes campos da nossa sociedade: emprego,
social, ambiental, economia e saúde, que precisem de ajuda por parte da Associação Movimento 1
Euro, mediante a mobilização de todos os meios materiais e humanos disponíveis;
- Desenvolver nos termos da Lei e dos estatutos a cooperação e a solidariedade entre os seus
associados, na base da realização de iniciativas incentivadoras do apoio ao próximo, e entre estes e
as demais entidades públicas ou privadas;
- Defender e promover os direitos e interesses do ser humano em tudo quanto respeite a sua
valorização, de modo a permitir a sua plena integração e inserção;
- Promover e estimular as capacidades próprias, culturais e sociais do ser humano, visando a
melhoria das suas condições de vida;
- Propor acções necessárias à prevenção ou cessação de actos e omissões de entidades públicas ou
privadas que constituam um risco à condição de respeito pela vida humana.

Breve resumo
Ao longo dos mais de 5 anos de existência da Associação Movimento1Euro tem desenvolvido o seu
trabalho sobretudo na ajuda às causas que todos os meses se candidatam.
Em 2016 a AM1E manteve o apoio ao próximo como a sua actividade fundamental, sendo porém este
um ano que se destacaria pelos seguintes aspectos:
- Reestruturação interna (análise e reflexão);
- Integração de novos elementos nos órgãos sociais e equipa;
- Comunicação (nova imagem e estratégia);
- Estatuto de IPSS;
- Sorteio 13ª e 14ª Causas.

Equipa
Jurídico – Nuno Antão
Parcerias e Mecenato – Filipe Portela
Diogo Gomes – Causas
Nelson Rodrigues – TIC e Comunicação
Barbara - Comunicação
Jorge - Comunicação
Sónia Costa – Comunicação
Mª do Carmo Rolo - Coordenação

Caudas apoiadas 2016
Nº de associados às 0:00
h do dia 28

Causa Ajudada

Montante

Bens

Janeiro

852

ANPAR Rett

850

Elevador de escadas 2,5%

Fevereiro

761

Ass Meninos d'oiro

902,70

Alimentação

Março

793

Ass Alzheimer Portugal

759,99

Material para pessoas com
incontinência

Abril

817

Lar da Boa vontade

574,13

Material terapêutico

781

SPEM

760,00

Alojamento adaptado na
colónia de férias

Junho

783

Ass Portuguesa síndrome
Asperger

782,75

Material de escritório

Julho

771

Ass Salvador

781,00

Calha de bócia 59,3%

Agosto

738

Ass Apoio à Vida

675,94

1 Vídeo projector

Setembro

753

Ass QE

796,00

Aulas de surf

Outubro

783

Elo Social

723,50

Cama eléctrica articulada

Novembro

790

SPEM

739,73€

Dezembro

794

ANPAR Rett

794€

Computador, Tablet e
material para actividades:
jogos e telas
Equipamento técnico para
comunicar através do olhar

Terra dos Sonhos

656€

Aquecedores

Mês

Maio

Sorteio 13ª e 14ª Causas

1337,23€ + 111€
Aldeia de Crianças SOS

Total

Material de vedação

Sorteio da 13ª e 14ª causas
Como vem sendo habitual, a AM1E tem concretizado no final de todos os anos uma 13ª causa,
contando para isso com o apoio de um dos seus principais mecenas.
No ano de 2016 a direcção optou por aplicar o fundo remanescente da Associação na realização de
mais duas causas, através da concretização de um sorteio, em que foram automaticamente incluídas
as segundas e terceiras causas mais votadas do ano e outras entidades sugeridas pelos associados.
Assim, deu-se mais uma oportunidade às causas que ficaram em 2º e 3º lugares ao longo do ano e
promoveu-se a aproximação e envolvimento dos Associados com a sua participação.
As entidades vencedoras foram a Terra dos Sonhos e a Aldeias de Crianças SOS beneficiando de
uma verba de 1337,23€ do fundo remanescente, ao qual foi somado o valor de 111€ de donativo da
equipa “mediahub” de colaboradores da Meo.
Cara Maria do Carmo,
Queria agradecer muito esta possibilidade e apoio, tão importante para a nossa missão!
Acompanho esta plataforma há vários anos, e é um projecto muito original e importante para o terceiro sector!
Envio esta informação ainda hoje. Desculpe o atraso. Obrigada mais uma vez
Joana Brandão
Dir. Marketing e Fundraising
Doadores Particulares

Terra dos Sonhos – Concretização da 13ª causa

Aquecedores para pátio exterior

Aldeias de Crianças SOS – Concretização da 14ª causa

Material de vedação para colónia de férias no Meco

Contabilidade

Custos de Estrutura
Como todas as organizações de carácter semelhante, Entidades de Solidariedade Social sem fins
lucrativos, a AM1E luta permanentemente pela sua sobrevivência, suportando os custos de estrutura
única e exclusivamente pelo financiamento obtido através dos donativos, parcerias e mecenato.
Assim, numa lógica de promoção da sustentabilidade da Associação e de redução de custos
prevêem-se os seguintes valores, relativos aos custos operacionais da AM1E para 2017.

Made2grow
Invoicexpress
Contabilidade
Coordenação
Telemóvel
Deslocações
Material de
escritório
Total/mês

Descritivo
Administração do site + associados
Programa de facturação (221,4€ iva
incluído)
Joana Albuquerque
Maria do Carmo Rolo
Custo variável - média
Custo variável - média

Valor
mensal
178,35 €
18,45 €
50 €
350,00 €

Custo variável - média
596,80 €

Actividades Futuras
- Estatuto de IPSS;
- Novas candidaturas: Prémio BPI Solidário, Prémio Maria José Nogueira Pinto;
- Novas parcerias (integração de novos elementos nos órgãos sociais/Raquel M80; Invoice Express
novo contrato muito favorável por 2 anos em que reduzimos cerca de 15€ mês as despesas e
duplicámos o tempo de utilização);
- Equipa TIC, muito activa que prevê desenvolver novas abordagens para a angariação de associados
e parcerias;
- Actividade de sensibilização nas escolas, para uma Cidadania mais Activa e Solidária;
- Lançamento de novo website e imagem.

Balanço?
Presidente fecha concluindo que uma coisa se pode retirar de 2016 a mudança de imagem teve
muitos feedbacks positivos e é mais eficaz na comunicação do core do Movimento1euro.
Agradecimentos

