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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 7 anos de existência da Associação Movimento1Euro tem desenvolvido o seu trabalho
sobretudo na ajuda às causas que todos os meses se candidatam.
Em 2018 a AM1E manteve o apoio ao próximo como a sua actividade fundamental, sendo porém este um ano que
se destacaria pelos seguintes aspectos:

- Integração de novos elementos na equipa;

- Substituição de coordenadora;
- Comunicação – elaboração de nova imagem e criação de um novo site;

- Selecção de novo parceiro para desenvolvimento de novo website;
- Obtenção do Estatuto de IPSS (obtenção do numero de associados efetivos mínimo, necessidade de nova sede,
alteração da morada de sede nos estatutos da M1E).

- Selecção de nova sede.

Equipa
Parcerias e Mecenato – Nuno Antão
Jurídico – Diogo Pipa
Causas – Diogo Gomes
TIC e Comunicação - Nelson Rodrigues
Comunicação – Bárbara Nazaré (Voluntária)
Comunicação – Jorge Gamito (Voluntária)
Comunicação (Redes Sociais) – Inês Guerreiro
Coordenação – Dora Tomaz
Causas/Base de Dados - Sofia Ramos (Voluntária)

Causas apoiadas 2018
MÊS

CAUSA AJUDADA

BENS

Janeiro

Associação SOL

Equipamento de Apoio

Fevereiro

Sta Casa da Mesiricórdia Peso da Régua

Termos de Conservação de refeições

Março

AFACIDASE

Mobiliário para Sala de Atividades

Abril

Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de doentes
de ALZHEIMER
Associação Amigos de RETT

Rampa de acesso às instalações

Centro Social de Canela e Espiunca

Equipamento de Apoio

Casa do Gaiato

Combustível

Julho

Associação Vida Norte

Leite Adaptado para bebés

Agosto

Terra dos Sonhos

Equipamento Informático

Setembro

Instituto Bom Pastor

Material Escolar

Outubro

Centro Social de Canela e Espiunca

Equipamento de Apoio

Novembro

Médicos do Mundo

Medicação

Dezembro

Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de doentes
de ALZHEIMER

Material de Higiene

Maio

Equipamento Informático

Junho

Contabilidade
Mapa de pagamentos e recebimentos do ano Dez 2018
Recebimentos
Pagamentos
1 - Recebimentos actividade
1 - Funcionamento
A -Jóias e quotas
7.141,98 F - Pessoal
B - Actividades
G - Seguros
C - Doações
6.743,93 H - Rendas
D - Subsidios
I - Manutenção
R - Devoluções (comissões bancárias)
J - Água, eletrecidade e gás
TOTAL
13.885,91 K - Representação e deslocações
L - Comunicações
2 - Recebimentos comerciais
M - Easypay
N - Higiene, segurança e conforto
3 - Recebimentos capitais
O - Despesas específicas das atividades
P - Causas
4 - Recebimentos prediais
Q - Outras
R - Comissoes
TOTAL
2 - Investimento
Aquisição de equipamentos
Aquisição ou construção de instalações
Outras
Total
13.885,91
Total
Saldo 01/01/17
Receitas
Despesas
Saldo para o ano seguinte

5.155,13

3.406,82
147,60

11.629,85
487,80
35,36
20.862,56

20.862,56
11.356,89
13.885,91
20.862,56
4.380,24

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. Em 2018
obtivemos doações da ROFF (1022€), do Penha Longa Hotel Spa & Golf Resort (1998€) e donativos de
particulares (3723,93€).
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 2019.
Descritivo

Valor mensal

Invoicexpress

Programa de facturação (240€ iva incluído/ 2anos)

10,25 €

Contabilidade

Joana Albuquerque

61,50 €

Coordenação

Dora Tomaz

350,00 €

Aluguer sede

Fundação Juventude

36,90€

Domínio site

Dot2Web

12,16€

Telemóvel

Custo variável - média

2,50€

Deslocações

Custo variável - média

10€

Material de escritório

Custo variável - média

5€

Total/mês

488,31 €

Atividades Futuras
- Obtenção do Estatuto de IPSS e/ou Utilidade Pública;
- inquéritos com beneméritos atuais e passados
- Integração de novos elementos nos órgãos sociais;
- Reforçar a equipa de forma a desenvolver novas abordagens para a angariação de associados e parcerias;

