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1. Introdução 

No cumprimento da Lei e dos Estatutos da Associação Coração Amarelo submetem-

se à apreciação dos Associados o Relatório de Actividades e as Contas, relativos ao 

ano de 2013, que reflectem, não somente a concretização do Plano de Actividades 

e Orçamento apresentados em AG de Novembro de 2012, mas também à 

organização e realização de outras iniciativas, não previstas, mas que a DN 

considerou oportunas, por se inscreverem nos fins estatutários da ACA. 

À semelhança do que foi implementado quanto aos PA’s e OR’s, os documentos ora 

em apreciação já foram elaborados segundo normativo recente, tendente a uma 

uniformização na sua elaboração, facilitando a sua leitura, salvaguardando-se, no 

entanto, a identidade de cada um dos Órgãos da ACA. 

Salienta-se que o presente Relatório da DN não inclui as alíneas 4. e 5. do novo 

modelo,  já que as mesmas dizem unicamente respeito às Delegações e CI’s. 

passando assim, neste caso, o ponto 4. a “Conclusões”. 

A normalização justificava-se, nomeadamente por: 

- Necessidade de se uniformizarem os Índices de conteúdos, facilitando a sua 

leitura; 

- Interesse que alguns conteúdos têm sobretudo para os associados da respectiva 

Delegação ou CI, sendo que, em Assembleia - Geral, bastará que se saiba 

quando e onde teve lugar um determinado evento, as suas principais 

características, quanto custou, quantas pessoas envolveu, etc.;  

- Avultados custos da preparação de dossiers de consulta na Assembleia – Geral 

face ao enorme volume de informação que há a transmitir; 

- Permitir a todos os presentes em Assembleia – Geral ficarem com uma ideia 

completa mas sucinta, facilmente comparável; 

- Relativamente às Contas, o Índice de rubricas seja o mesmo já introduzido em 

Assembleia - Geral de Novembro, quanto aos PA’s - Planos de Actividades e 

OR’s – Orçamentos, já que uns têm que coincidir com os outros; 
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- Ser aconselhável que nos aproximemos dos procedimentos usados por 

Instituições de dimensão semelhante à da ACA, mantendo evidentemente a 

nossa identidade própria.  

2. Objectivos 

São objectivos deste Relatório: 

- Apresentar o resultado das actividades desenvolvidas no decurso de 2013 e 

previstas no PA, incluindo o respectivo controlo orçamental. 

- Analisar e discutir em que medida o PA e OR foram executados. 

- Enunciar e desenvolver as actividades levadas a cabo, que não estavam 

previstas no PA e sua justificação. 

3. Actividades levadas a cabo no âmbito do exercício em apreciação 

3.1 Actividades de Gestão 

As actividades de gestão foram o grande suporte da vida da ACA, dado que 

permitem concretizar não só as programadas como também outras actividades que 

foram surgindo e de interesse para a vida institucional e em prol da melhoria da 

qualidade de vida das pessoas idosas sós e isoladas. Do conjunto, destacamos, as 

seguintes: 

- Actividade administrativa da DN na Sede, incluindo organização de AG’s e 

reuniões diversas nomeadamente as da DN (22), do CF e com Parceiros, 

tratamento e arquivo de correspondência, tesouraria e contabilidade;  

- Preparação de candidaturas a projectos; 

- Contacto regular com as Delegações e Comissões Instaladoras, incluindo visitas 

às Delegações e CI’s em Sintra (juntamente com Cacém), Oeiras, Aveiro e Porto 

- de - Mós/Bouceiros; 

- Manutenção e implementação do site da ACA; 

- Recepção de stocks nas instalações da sede de material de higiene, conforto e 

outro, cedido pela SCA/TENA, Rotários e VCA’s da TAP e organização da sua 

distribuição pelas Delegações/C’sI;  
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- Organização das “Acções de formação”. 

3.2 Actividades desenvolvidas com as delegações e comissões 

instaladoras 

O apoio da DN às Delegações/CI’s foi exercido e traduzido de várias formas, com 

destaque para a participação em eventos diversos, como : festividades de Natal, 

Chás de Reis, Feiras solidárias, Concertos, Tertúlias, “Conversas” na FCG, Semanas 

de Voluntariado Jovem e outras, de acordo com as solicitações, nomeadamente: 

- Delegação de Oeiras na concretização da sua parceria com a Câmara Municipal 

de Oeiras, quanto à colaboração na formação, em duas acções de sensibilização 

e formação inicial de voluntários e conclusão do Manual de Integração do 

Voluntário em Instituição; 

- Delegação de Lisboa na participação numa acção de formação para voluntários 

e na discussão e definição da tomada de decisão quanto a problemas surgidos 

no âmbito do projecto “Mais Voluntariado, Menos Solidão”, o que exigiu uma 

reunião de trabalho entre o presidente da DN e a presidente da Delegação para 

tomada de posição quanto ao assunto, elaboração de uma adenda ao protocolo 

assinado entre as três entidades parceiras e a ser presente à SCML. 

- Preparação e participação na reunião de trabalho com o chefe de gabinete do 

provedor da SCML Dr. José Honorato Ferreira e Drª. Sofia Arantes e Oliveira, 

Presidente da Delegação de Lisboa Drª. Assunção Cruz e o presidente da 

direção nacional, Manuel Lucena. 

- Delegação do Porto no apoio financeiro, que possibilitou a ida ao teatro de cerca 

de 120 idosos, que tiveram a possibilidade de assistir à peça de revista 

- Delegação de Cascais no planeamento e contribuição financeira para a criação 

do livro de fotografias Singularidades, que fotografou utentes da ACA, dando-

lhe um protagonismo e uma valorização destacada, através de utilização de 

vestuário, cedido pelo El Corte Inglês e maquilhagem por profissional, que 

possibilitou que se sentissem belos e importantes como cidadãs/cidadãos, 

independentemente da idade.  
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3.3Actividades de divulgação 

As actividades a seguir referidas não tinham sido programadas, mas apareceram ao 

longo do ano e constituíram importantes momentos de divulgação do trabalho da 

ACA, nomeadamente: 

- Participação na festa do “Dia Nacional da República Federativa do Brasil”, a 

convite de SS os Senhores Embaixadores, que tiveram para a com a ACA 

palavras de grande amizade e apoio, tendo-se procedido durante a festa á 

venda de material relativo à Associação, com destaque para o livro de 

fotografias “Singularidades”, tendo ainda sido dada a oportunidade ao 

Presidente da DN da ACA agradecer publicamente o convite e aproveitado a 

ocasião para apresentar e divulgar a Associação, perante mais de 2.000 

convidados: 

- Participação nos jantares organizados pela mesma Embaixada do Brasil, com 

receita integral a favor da ACA, um no “Zeno Lounge” do Estoril e outro na 

Alfândega do Porto, depois dos quais se assistiu ao espectáculo “Raízes Ibéricas 

da Música brasileira”, idealizado pelos músicos guitarristas Victor Lopez e Lucas 

Carvalho. 

- Participação, a convite, de entidades oficiais e particulares para presentação da 

ACA, no âmbito das suas realizações, como congressos, seminários, encontros e 

outros, sendo de destacar, na Ordem dos Engenheiros, na C.M. da Lourinhã, na 

Fundação Eugénio de Almeida em Évora, Encontro de Voluntários do Grupo José 

de Mello Saúde, entrega da Frota Solidária pelo Montepio. 

3.4. Actividades de participação no âmbito de parcerias 

O estabelecimento de parcerias é uma mais-valia importante no trabalho de 

qualquer organização e, na verdade, a ACA pode comprovar que as parcerias que 

integra a têm ajudado a bem desenvolver a sua actuação junto da população idosa, 

famílias, voluntários e comunidade. 

Mencionaremos as parcerias nas quais a DN teve intervenção directa: 

- Cartão Solidário - o apoio financeiro prestado no âmbito deste projecto tem 

permitido, não só o normal funcionamento da DN, mas também ajudas 

financeiras às Delegações e CI’s, facultando-lhes a realização de actividades 

consideradas importantes. 
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- Colaboração com a organização E.Study, tendo sido elaborado e apresentado, 

através dessa entidade, uma candidatura da ACA aos fundos comunitários ;  

- Donate Miles - uma parceria com a organização “Voluntários com ASAS” dos 

colaboradores da TAP, que permite a utilização de milhas de voo do Cartão 

Victória, que são disponibilizadas para permitir a utentes e voluntários, a 

deslocação em avião para visitas a familiares, visitas de estudo e acesso a 

outras entidades de voluntariado para permuta de informações e 

conhecimentos.  

No decurso de 2013, foram organizadas viagens de utentes e voluntários, estes 

como prémio de bom desempenho, ao Brasil e Cabo Verde, estando já previstas 

para 2014 diversas deslocações. 

No âmbito desta parceria foram ainda oferecidas mantas dos aviões, que foram 

ofertadas a pessoas idosas, utentes da ACA. 

- Participação nas Assembleias - Gerais da Plataforma Saúde em Diálogo, a título 

de entidade parceira. 

- Estabelecimento de parceria com a Quinta da Balaia, tendo um dos 

apartamentos sido baptizado com o nome da ACA e uma % do seu rendimento 

ser a favor da Associação. Até final de 2013 não foi conhecido o valor do 

subsídio a atribuir à Associação. 

- Parceria com o “Centro de Artes Culinárias”, no antigo Mercado de Santa Clara, 

para exposição e venda do livro “Singularidades”, com textos e fotografias de 

utentes da autoria do fotógrafo Alexandre Bordalo, Voluntário da ACA  

- Parceria com o “Centro Nacional de Cultura”, com a mesma finalidade da 

anterior; 

- Parceria com a Secil, através da Associação Link, que se traduz num 

financiamento para obras de beneficiação em casas de pessoas idosas nossas 

utentes, no âmbito de um projecto denominado “Cimentamos afectos” que 

cobrirá, numa primeira fase, mais de 20 habitações, a iniciar em 2014. 

- Oferta de cerca de 400 Cabazes de Natal, oferecidos pela Cofidis, acção 

proporcionada pela Associação Link. 
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- Reunião com a Embaixatriz de Portugal na África do Sul, Joana Pizarro Miranda, 

para colaboração na criação de uma estrutura, semelhante à da ACA, a 

implementar em Joanesburgo e Pretória, no âmbito da Associação por ela criada 

“Nova Vida”, que dá apoio a portugueses idosos da primeira geração de 

imigrantes vivendo em grande solidão e isolamento, nunca tendo sido 

realmente integrados na comunidade sul-africana.  

Foi fornecido material e disponibilizada ajuda à montagem do projecto, se 

necessária, incluindo a avaliação de uma deslocação á África do Sul ; neste aspecto 

a DN proporcionou ainda um encontro da Senhora Embaixatriz com a Drª. Orlanda 

Sampaio Dirigente dos VCA’s dos colaboradores da TAP.  

3.5.Actividades de Formação 

O ano de 2013, ao nível da intervenção da DN em acções de formação, 

caracterizou-se pela escassez deste tipo de acções, havendo apenas a relatar, a 

intervenção da técnica responsável pela formação numa sessão na acção de 

formação inicial destinada a voluntários, da responsabilidade da Delegação de 

Lisboa. 

De referir que a DN tem apoiado a Delegação de Oeiras na sua parceria com a 

Câmara Municipal de Oeiras na sensibilização e formação inicial dos voluntários 

inscritos no Banco Local de Voluntariado. 

Por outro lado, é de referir a participação de elementos da DN em várias 

actividades – congressos, seminários, conferências e outras para as quais têm sido 

convidados e cujos temas tratados, na sua maioria, constituem verdadeiros 

momentos de formação, na FCG, no Montepio, em Câmaras Municipais e outras. 

3.6 Outras actividades 

O dia-a-dia de uma organização de voluntariado como a ACA tem inúmeras 

solicitações para participação em actividades de vária natureza, cuja resposta foi 

geralmente positiva ou seja é aceita. 

De referir que dois membros da DN da ACA tiveram encontro com o Senhor 

Embaixador da Ordem Soberana de Malta em Portugal, que pretende aderir á ACA 

como Voluntário e estudar a viabilidade de uma parceria. 

 



                     

 

 

10

 

4.4.4.4.    ConclusõeConclusõeConclusõeConclusõessss    

A DN é de opinião que o Plano de Actividades desenhado para 2013 foi cumprido e, 

de certa forma, até acrescentado, dadas as solicitações não previstas que lhe foram 

apresentadas e às quais respondeu de forma positiva. 

De assinalar com agrado que a ACA vem sendo reconhecida como uma organização 

credível e que desenvolve um papel importante no apoio e acompanhamento de 

pessoas idosas. Muitas vezes somos confrontados com o facto de nos serem 

oferecidos apoios, que não solicitamos e vindos de organizações, cuja existência 

desconhecíamos. 

Este e outros factos igualmente relevantes responsabiliza-nos a todos e exige uma 

resposta pronta, qualificada e atempada às solicitações ou ofertas que sejam 

dirigidas quer à sede quer às delegações/comissões instaladoras, sabendo estas 

que a DN está sempre disponível para analisar, discutir e secundar qualquer 

proposta que seja aceitável e tenha hipótese de ser concretizada. 

 

 

        A Direcção Nacional da ACA 

 

 

Lisboa, Fevereiro de 2014 
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Demonstração de resultaDemonstração de resultaDemonstração de resultaDemonstração de resultados atédos atédos atédos até    31 de Dezembro31 de Dezembro31 de Dezembro31 de Dezembro    2020202013131313  

da Direcção Nacionalda Direcção Nacionalda Direcção Nacionalda Direcção Nacional    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
1. Pessoal – Remunerações e Honorários  8400,00€ 8.400,008.400,008.400,008.400,00€ 

2. Fornecimentos e serviços externos :  8.245,708.245,708.245,708.245,70    

      Água  186,.56€  

      Electricidade                                597,27€  

      Correio                                                                      152,64€  

      Telefone e Internet                                                    1.032,78€  

      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              1.557,29€  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

                1.253,84€ 
               

 

      Manutenção do Site                                                                  

      Serviços especializados                                          2.123,25€  

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 1.342,04  

3. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           2.423,49€ 2.423,49€2.423,49€2.423,49€2.423,49€    

4. Seguros  285,41€ 285,41€285,41€285,41€285,41€    

5. Rendas das instalações                                                                  1.969,60€ 1.969,60€1.969,60€1.969,60€1.969,60€    

6. Apoio a actividades    

7. Custos com Acções de Formação                                        50,00€ 50,00€50,00€50,00€50,00€    

8. Organização de eventos de índole social ou cultural    

9. Diversos 2.974,15€ 2.974,15€2.974,15€2.974,15€2.974,15€    

10. Outras Despesas (especificar se )   

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    24.348,35€24.348,35€24.348,35€24.348,35€    24.348,35€24.348,35€24.348,35€24.348,35€    

    
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

 (p/item) (subtotais) 
1 Angariação de fundos   

1.1. Organização de eventos:                                                                4.500,00€ 
- Eventos de índole social ou cultural                                                             4.500,00€  
- ….   

1.2. Vendas :                                                                                            322,50€ 
- Artigos de divulgação/merchandising                                          322,50€  
- Livros   
- Venda de ….   

2 Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  32.303,85€ 32.304,85€ 
3 Receitas diversas 7.122,43€ 7.122,43€ 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 44.148,7844.148,7844.148,7844.148,78    44.148,78€44.148,78€44.148,78€44.148,78€    

SaldoSaldoSaldoSaldo : 19.800,43€19.800,43€19.800,43€19.800,43€    

       A Direcção Nacional da ACA 

       ________________________ 
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Resultado 
: 19.800,43€ 

Saldo 
Caixa: 

106,36 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

4.592,65€ 

MONTEPIO 

14.928,08€ 

BES 

10.526,78€ 

OUTRO 

€ 
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1. Introdução 

Vem a Comissão Instaladora da Associação Coração Amarelo de Aveiro, apresentar 

pela primeira vez o Relatório de Actividades decorrente do primeiro ano oficial de 

trabalhos, muito embora a nossa actividade tenha, de facto começado no primeiro 

trimestre de 2012, altura em que iniciámos os esforços para abrir uma delegação 

nesta cidade. 

2. Objectivo do Relatório 

O objectivo geral deste relatório é tirar uma fotografia breve às actividades que 

fomos desenvolvendo durante o ano transacto. Sendo que não é possível, 

obviamente, reflectir tudo o que foi realizado, pretende este documento dar uma 

ideia geral e aproximada daquilo que foi o nosso trabalho em prol da comunidade, 

em particular na mitigação da solidão na terceira idade. 

3. Actividades levadas a cabo no âmbito do exercício em apreciação 

 3.1 Actividades de Gestão 

A. Gestão de novos sócios e voluntários; 

B. Entrevistas de triagem aos voluntários, realizadas por psicólogos; 

C. Entrevistas a novos utentes; 

D. Atribuição de voluntários em articulação com os psicólogos. 

  3.2 Actividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo 

A. Actividade convívio de rua destinada aos idosos do bairro da Beira-Mar. 

3.3 Actividades de divulgação 

A. Divulgação em massa das actividades e objectivos da ACA por toda a 

cidade de Aveiro, através da distribuição de posters, folhetos e entrega 

porta a porta nos principais estabelecimentos; 

B. Divulgação «Neste Inverno aqueça o coração de um Idoso»; 

C. Participação em duas rádios locais; 

D. Artigos de divulgação no Diário de Aveiro. 
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3.4 Actividades de participação no âmbito de parcerias 

1. Articulação com as seguintes entidades: 

A. Parceria com o Projecto “Gerações às Hortas”; 

B. Parceria com a PSP (e a Escola Profissional de Aveiro) na construção de 

uma agenda ilustrada para Idosos; 

C. Adesão ao CLASA – Rede Social de Aveiro. 

Contactos estabelecidos: 

A. Segurança Social; 

B. Associação de Melhoramentos de Eixo; 

C. GNR; 

D. Serviços de Acção Social e Banco de voluntariado da Câmara Municipal 

de Aveiro; 

E. Florinhas do Vouga; 

F. Projecto “Sorrir a ajudar os idosos” (Esgueira); 

G. Bombeiros voluntários e municipais; 

H. Lares de idosos; 

I. Igrejas e Paróquias; 

J. Associação de Alunos da Universidade de Aveiro. 

3.5Actividades de Formação 

A. Participação em três Formações do Projecto RiAgir (Estratégias de 

Estimulação Cognitiva; Patologias relacionadas com a idade; 

Estratégias e respostas de alívio para o cuidador informal); 

B. Participação na Formação “Together and Young” (Aprendizagem 

Intergeracional envolvendo crianças e pessoas idosas). 

3.6Outras actividades 

A. Actividade de recrutamento de novos voluntários em parceira com o 

CUFC (Centro Universitário de Fé e Cultura); 

B. Participação na elaboração do Diagnóstico do Plano de 

Desenvolvimento Social em Aveiro (em articulação com a Câmara 

Municipal de Aveiro); 

C. Início do projecto «Casa Convívio para Idosos». 
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4. Caracterização dos utentes: 

• No ano de 2013 a CI de Aveiro apoiou quatro Beneficiários.  

• Caracterização: 

 

Associação 
Coração 

Amarelo de 
Aveiro - 
Utentes 

Género 
Grupo 
Etário 

Estado 
civil 

Habilitações 
Literárias 

Actividade 
Profissional 

Desenvolvida\desenvolvi
da 

Agregado 
Familiar 

(Com\Sem) 

Causa 
do 

pedido 

Quem 
pediu a 

intervençã
o 

Alice Feminino 66-80 ? ? ? Sem Está 
isolada 

nos 
EUA 

Os 
familiares 

António da 
Silva Vaz 

Masculin
o 

41-65 Casado 4º ano Reformado por 
invalidez (cego) - 

Proprietário de Loja 

Com Dificuld
ades 
em 
lidar 

com a 
deficiên

cia 

O próprio 

Armanda 
Marujo 

Feminino 66-80 Viúva 4º ano Vendedora de loja Com Agrava
mento 

da 
solidão 

Familiares 

Maria 
Fernanda F. 

Barbosa 

Feminino 41-65 Divorciada ? Reformada por 
invalidez - Assistente 

dentária 

Sem Dificuld
ades 
de 

mobilid
ade 

O próprio 

 

 

5. Caracterização dos voluntários:  

• Ao longo do ano de 2013 a CI de Aveiro contou com a colaboração de 

sessenta voluntários (incluindo aqueles que, por diversos motivos, foram 

deixando a condição de voluntário); 
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• Caracterização dos voluntários activos: 

 

Caracterização dos Voluntários 
Associação 
Coração Amarelo 
de Aveiro - 
Voluntários 
activos Género 

Grupo 
Etário 

Estado 
civil 

Habilitações 
Literárias 

Actividade 
Profissional 
Desenvolvida\des
envolvida 

Voluntariado Regular \ 
Pontual 

Adriana Abreu Feminino 26-40 Solteira 
Grau 
Universitário 

Bolseira de 
Investigação Regular 

Ana do Carmo 
Magalhães Feminino   ? ? ? Regular 

Ana Castro Pinheiro 
(Psic) Feminino - - 

Grau 
Universitário 

Psicóloga 
Voluntária na ACA 
Aveiro Pontual 

Ana Constança 
Batista Feminino 41-65 Casada 

Grau 
Universitário 

Gerente de Clínica 
Médica Regular 

Ana Miroto 
Feminino 26-40 Solteira 

Grau 
Universitário 

Estágio 
Profissional na 
Univ Aveiro Regular 

António Lisboa Masculin
o 41-65 ? 

Ensino 
Secundário 

Aposentado - 
Sargento chefe na 
GNR Regular 

António Xavier 
Coelho 

Masculin
o 41-65 Casado 

Grau 
Universitário Desempregado Regular 

Armando Cavaleiro Masculin
o 26-40 Solteiro 

Grau 
Universitário 

Programador 
informático Regular 

Arminda Soares Feminino 41-65 Casada 
Grau 
Universitário 

Funcionária 
Pública Regular 

Bárbara Cordeiro 
(CUFC) Feminino 26-40 ? 

Ensino 
Secundário Estudante Regular 

Carla Alexandra 
Matos Aguiar Feminino 26-40 Casada 

Grau 
Universitário 

Técnica de 
Actividades de 
Tempos Livres Regular 

Catherine Oliveira Feminino 26-40 Solteira 
Grau 
Universitário 

Técnica de 
Laboratório Regular 

Cátia Santos Feminino 18-25 Solteira 
Grau 
Universitário Estudante Regular 

Daniela Sousa Pinto 
(Sta Joana) Feminino 41-65 ? 

Grau 
Universitário ? Regular 

Diana Luzio Feminino 26-40 Solteira 
Grau 
Universitário 

Estágio 
Profissional Regular 

Filipa Sousa Luz 
(CUFC) Feminino 26-40 ? 

Grau 
Universitário Estudante Regular 

Herminio Ferreira 
Maia 

Masculin
o   ? ? ? Regular 

Ilídio Carreira Masculin
o 41-65 Solteiro 

Grau 
Universitário Desempregado Regular 

Isabel Terra (CUFC) Feminino 26-40 ? 
Grau 
Universitário Contabilista Regular 

Isaura Ferreira 
Feminino 41-65 ? 

Grau 
Universitário 

Responsável de 
Recursos 
Humanos Regular 

Jéssica Jacinto 
(CUFC) Feminino 26-40 ? 

Ensino 
Secundário Estudante Regular 
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João Pedro 
Domingues Ferreira 

Masculin
o 26-40 ? ? ? Regular 

Joel Ginga Masculin
o 26-40 Solteiro 

Grau 
Universitário Desempregado Regular 

José Armando 
Lopes Masculin

o 41-65 ? 
Ensino 
Secundário 

Aposentado - 
Técnico 
admninistrativo na 
PT Regular 

Judith Lopez Seabra 
Feminino 41-65 ? 

Ensino 
Secundário 

Desempregada - 
Funcionária 
Bancária Pontual 

Juliana Ferreira Feminino 26-40 Solteira 
Grau 
Universitário Enfermeira Regular 

Katiuska Cruz Feminino 26-40 Solteira 
Grau 
Universitário 

Gestora de 
Projectos Regular 

Margarida Cerqueira Feminino 26-40 ? 
Grau 
Universitário 

Professora 
Universitária Pontual 

Maria João Regala 
Feminino - - 

Grau 
Universitário 

Psicóloga 
Voluntária na ACA 
Aveiro Pontual 

Maria da Saudade 
T. C. M. Silva Feminino 41-65 ? 

Ensino 
Secundário 

Aposentada - 
Coordenadora na 
Univ. Aveiro Regular 

Maria La Salete Feminino ? ? ? ? Regular 
Maria Teresa 
Ramos Feminino 41-65 ? ? ? Pontual 

(Fanter)Nilda Gama Feminino 26-40 ? 
Grau 
Universitário Psicóloga Social Regular 

Olinda Moreira 

Feminino 41-65 Casada 
Grau 
Universitário 

Desempregada - 
Controlo de 
Qualidade na 
Publicidade Regular 

Patricia Emanuel R. 
Cardoso Feminino 26-40 ? 

Ensino 
Secundário Administrativa Regular 

Paula Alexandra 
Figueira Santos Feminino 41-65 Divorciada 

Grau 
Universitário 

Técnica 
Administrativa Regular 

Paula Maia Feminino 41-65 ? 
Ensino 
Secundário Administrativa Pontual 

Paulo Brito Masculin
o 41-65 Solteiro 

Grau 
Universitário 

Engº Técnico \ 
Director de 
Projectos Pontual 

Paulo Moreira Masculin
o 41-65 Casado 

Ensino 
Secundário 

Aposentado - 
Director geral 
Financeiro Regular 

Rita Aldeia Feminino 26-40 Solteira 
Grau 
Universitário 

Farmacêutica 
Comunitária Regular 

Rosa Laranjeira Feminino 41-65 ? 
Grau 
Universitário Educação Especial Pontual 

Sandra Dias Feminino 26-40 ? 
Grau 
Universitário Desempregada Regular 

Sónia Santos Feminino 18-25 Solteira 
Grau 
Universitário Estagiária Regular 

Suzana Nobre Feminino 41-65 Soteira 
Grau 
Universitário 

Designer de 
Produto Regular 

Vera Batista (Psi) 
Feminino .- - 

Grau 
Universitário 

Psicóloga 
Voluntária na ACA 
Aveiro Pontual 
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6. Conclusões 

O ano de 2013 apresentou-se como positivo para esta Comissão Instaladora. Foram 

efectuadas as principais actividades de consolidação de gestão de forma a garantir, 

para o futuro, a continuidade do projecto.  

Sendo que as actividades de gestão (de “arrumação da casa”), de divulgação e os 

primeiros contactos com entidades, foram as prioridades para este ano, ainda 

assim começámos o apoio efectivo a alguns idosos e outros utentes em estado de 

solidão, principal objectivo da ACA, e que pretendemos agora, em 2014, 

impulsionar. 

 

Pel’ A Direcção da Comissão Instaladora de Aveiro 

         Ilídio Carreira 
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Demonstração de resultados atéDemonstração de resultados atéDemonstração de resultados atéDemonstração de resultados até    31 de Dezembro31 de Dezembro31 de Dezembro31 de Dezembro    2020202013131313  

da Comissão Instaladora de Aveiro    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
11. Pessoal – Remunerações e Honorários  61,50 61,50 

12. Fornecimentos e serviços externos: 440,53 440,53 

      Água    

      Electricidade                                  

      Correio                                                                      10,50  

      Telefone e Internet                                                    37,50  

      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              65,03  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

  

      Manutenção do Site                                                                  

      Serviços especializados                                            

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 327,50  

13. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           48,70 48,70 

14. Seguros    

15. Rendas das instalações                                                                    

16. Apoio a actividades  16 16 

17. Custos com Acções de Formação                                          

18. Organização de eventos de índole social ou cultural    

19. Diversos   

20. Outras Despesas (Transporte de fraldas) 75,32 75,32 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    642,05642,05642,05642,05        

    
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

 (p/item) (subtotais) 
4 Angariação de fundos  0,00 

4.1. Organização de eventos:                                                               0,00  
- Eventos de índole social ou cultural                                                             0,00  
- ….   

4.2. Vendas:                                                                                           179,00 179,00 
- Artigos de divulgação/merchandising                                            
- Livros   
- Venda de ….   

5 Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  703,00 703,00 
6 Receitas diversas   

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 882,00882,00882,00882,00        

SaldoSaldoSaldoSaldo: 239,95239,95239,95239,95        

     Pel’ A Direcção da Comissão Instaladora de Aveiro 

         Ana Constança Batista 
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Resultado : 239,95€ 

Saldo Caixa:  

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

455,33€ 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA  
DELEGAÇÃO DO CACÉM 

 

~ Exercício de 2013 ~ 
    

INDICE: 

1. Introdução 

2. Objetivo do Relatório 

3. Atividades levadas a cabo no âmbito do exercício em 

apreciação 

3.1. Atividades de Gestão 

3.2. Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio direto 

3.3. Atividades de divulgação 

3.4. Atividades de participação no âmbito de parcerias 

3.5. Atividades de Formação 

3.6. Outras atividades 

4. Caracterização dos utentesCaracterização dos voluntários 

5. Conclusões 

 

ANEXOS: 

- Contas do exercício 
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1. Introdução 

Com a continuação do País numa grave e difícil situação económica, que afetou e 

continuará a afetar os mais carenciados e que vivem com parcos recursos 

financeiros, nomeadamente os mais Idosos, estivemos particularmente atentos no 

sentido de minimizar os efeitos práticos desta crise junto dos nossos Utentes, 

cumprindo o que nos era pedido dentro do âmbito da nossa intervenção. 

A situação financeira da delegação evoluiu positivamente, fruto de um rigoroso 

controlo das contas. 

A entrada de novos voluntários é uma constante sendo que a sua grande maioria 

está fidelizada à delegação, existindo um elevado sentido de interajuda, o que nos 

possibilita um apoio de muita proximidade aos nossos Utentes e um conhecimento 

muito profundo da realidade de cada um deles. 

A nossa Delegação é já um parceiro com efetiva capacidade de intervenção, daí ser 

possível o reforço e o estabelecimento de novas parcerias com o objetivo de 

dinamizar as políticas de intervenção nas áreas que influenciam as decisões 

relativamente aos mais Idosos, participando de forma ativa na Comissão Social da 

Freguesia de Cacém - S. Marcos, e também na Comissão Social da Freguesia de 

Agualva - Mira Sintra. 

A nossa grande lacuna, continua a ser a falta de meios de transporte para 

acompanhamento dos nossos Utentes com reduzida mobilidade e capacidade 

financeira nas deslocações aos hospitais e outros estabelecimentos, para consultas, 

exames ou tratamentos.  

2. Objetivo do relatório 

Tomando como referência o plano de atividades e orçamento aprovado para o ano 

de 2013, este relatório tem como objetivo demonstrar o registo de todas as nossas 

atividades ao longo do ano. Os objetivos foram alcançados, quer no âmbito 

financeiro; quer no âmbito recursos humanos, diga-se voluntários, embora se 

registe um decréscimo dos apoios a Utentes motivado essencialmente pelo 

falecimento de uns e a saída de outros para lares. No entanto, registámos um 

aumento ainda que ligeiro de associados. Houve também mais intervenções na 

dinamização das atividades da Delegação e na divulgação da nossa ação junto da 

comunidade. 
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O objeto social da nossa Instituição tem como fundamento o apoio aos que vivem 

em SOLIDÃO E ISOLAMENTO, principalmente os mais Idosos, tarefa que sendo 

difícil e complexa tem vindo a realizar-se, com passos pequenos mas seguros, 

permitindo dar aos que nos procuram uma melhor qualidade de vida. 

É importante salientar o apoio financeiro que a Câmara Municipal de Sintra nos tem 

dado através do Programa de Apoio Financeiro às Instituições sem fins Lucrativos 

Promotoras de Desenvolvimento Social e de Saúde no Concelho de Sintra (PAFI), 

sem o qual não nos teria sido possível levar a cabo as nossas atividades.  

Importantes também foram os apoios dados através dos Programas de Apoio ao 

Associativismo celebrados através de protocolos com as Juntas de Freguesia do 

Cacém e de Agualva, que nos permitiram adquirir equipamento informático, e 

mobiliário. Todos estes apoios foram essenciais para o desempenho da nossa 

missão.  

Outro aspeto muito importante a salientar para o apoio que prestamos aos nossos 

Utentes, foi a distribuição pela Direção Nacional do material da Tena 

3. Atividades levadas a cabo no âmbito do exercício em 

apreciação 

3.1 Atividades de Gestão 

A Direção procura ter um acompanhamento permanente sobre a situação dos 

voluntários e dos Utentes. Para isso realizaram-se as habituais reuniões de 

trabalho, com os voluntários, na primeira segunda-feira de cada mês, bem 

como as que estavam programadas de 3 em 3 meses para serem efetuadas aos 

sábados, a fim de permitir aos voluntários que estão no ativo e que por isso não 

podem estar presentes em dias de semana, ter conhecimento de como vai a 

delegação e dar a conhecer o acompanhamento dos seus Utentes. 

Para além do acompanhamento dos voluntários e utentes, a Direção procurou 

também fomentar o convívio entre todos. Deste modo realizando alguns 

eventos ao longo do ano com esse objetivo: 
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3.1.1 Evento Nº1 

Ida ao Teatro Villaret, peça “Isto é que me dói”  

Data: 24/03/13 

Participantes: 55 voluntários e utentes 

Verba despendida: €456,00 

3.1.2 Evento Nº2 

Comemoração do Aniversário da Delegação 

Ida à Foz do Arelho, com almoço no Inatel e passagem pelas minas de sal de 

Rio Maior.  

Data: 19/06/13 

Participantes: 48 voluntários e utentes 

Verba despendida: €874,83 

3.1.3 Evento Nº3 

Comemoração dos Santos Populares “S. Pedro” 

Data: 29/06/13 

Participantes: 40 voluntários e utentes 

Verba despendida: €273,24 

3.1.4 Evento Nº4 

Realização do Piquenique Sénior de Janas em conjunto com a Delegação de 

Sintra. 

Data: 12/09/13 

Participantes: 60 voluntários e utentes da Delegação 

Verba despendida: €68,00 

3.1.5 Evento Nº5 

Comemoração do Magusto 

Data: 09/11/13 

Participantes:40 voluntários e utentes da Delegação 

Verba despendida: €37,04 
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3.1.6 Evento Nº6 

Almoço de Natal 

Data: 07/12/13 

Participantes:50 voluntários e utentes da Delegação 

Verba despendida: €238,53 

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio direto 

No decurso do ano, registou-se uma diminuição do número de 

visitas/acompanhamentos, motivado pelo falecimento de alguns utentes e ida para 

Lar de outros: 

3.2.1 Visitas/Acompanhamentos 

- Visitas no domicílio/Lares: 1570 

- Visitas em Lares: 12 

- Passeios: 120 

- Acompanhamentos aos hospitais (Urgências/Cons.): 25 

- Acompanhamento a consultas médicas/exames/tratamentos: 123 

- Acompanhamento a farmácias (compras): 37 

- Acompanhamento às compras:126 

- Acompanhamento a convívios:70 

- Outros Acompanhamentos, (Bancos/Correios/Finanças/Igreja, Etc;): 25 

3.3 Atividades de divulgação 

Para além da habitual distribuição de cartazes e panfletos pelas freguesias nas 

quais prestamos apoio, a Delegação esteve presente em dois grandes eventos, com 

uma banca para venda de artigos do Coração Amarelo, e peças de Artesanato, para 

angariação de fundos e também divulgação da nossa associação: 

3.3.1 Atividade Nº1 

Participação na “Sintra Viva 2013” a convite da Câmara Municipal de Sintra 

Data: De 29/05 a 05/06/13 

Local: Regimento de Artilharia Antiaérea nº1 de Queluz. 
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3.3.2 Atividade Nº2  

Participação na “Culturalva”, Mostra de Artesanato da Agualva, a convite da 

antiga Junta de freguesia da Agualva.  

Data: De 14, 15 e 16/06/13 

Local: Praça da República – Agualva 

3.3.3 Atividade Nº3 

Também com o intuito de angariação de fundos e divulgação da nossa 

Associação levámos a efeito um espetáculo musical intitulado “Fantasia 

Lírica”, que teve um grande sucesso, e que pretendemos tornar a imagem de 

marca da nossa Delegação com a realização anual de um evento deste 

género: 

Espetáculo Musical “Fantasia Lírica” 

Data: 12/10/13 

Local: Auditório António Silva, Cacém 

Patrocínios: Diversos 

3.4 Atividades de participação no âmbito de parcerias 

Como nos encontramos inseridos na comunidade local e concelhia, como parceiro 

importante nas temáticas dos apoios às áreas socioeconómicas dos mais Idosos, 

em particular no combate à SOLIDÃO e ISOLAMENTO. Assim, foram criadas novas 

parcerias, reforçaram-se as atuais. Notamos uma maior consciencialização coletiva 

para o papel que a nossa Associação desempenha como interlocutor experiente e 

de pleno direito, na atenção aos problemas dos mais Idosos. A partilha de 

informação e a complementaridade entre Instituições é essencial e imprescindível, 

pois permite uma atuação mais concertada na avaliação e decisão de diferentes 

situações, algumas de extrema sensibilidade. 

Através da nossa Voluntária Dr.ª Isabel Gomes, estivemos representados na 

Comissão Social da Freguesia de Agualva, participando em duas reuniões no âmbito 

da comissão especializada para as questões do voluntariado e ajuda alimentar, e 

também numa reunião plenária. 
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Participámos em duas campanhas de recolha de alimentos para a Loja Solidária da 

Junta de Freguesia de Agualva, visando a posterior distribuição pelos agregados 

familiares carenciados, em acompanhamento por aquele serviço autárquico. 

A ajuda alimentar regular, através do apoio do Banco Alimentar foi uma temática 

constante, considerando as crescentes necessidades emergentes na comunidade 

local, não obstante, não foi possível, até ao momento encontrar-se uma resposta 

institucional que acolha este projeto ao nível da freguesia. 

Com a nossa participação nesta Comissão Social de Freguesia, procurámos estar 

especialmente atentos a situações potencialmente relacionadas com a população 

alvo da ACA. 

Para além destas atividades a Delegação participou em diversas iniciativas para as 

quais foi convidada: 

3.4.1 Atividade Nº1 

Participação na Sintra Viva 2013 a convite da Câmara Municipal de Sintra 

Data: De 29/05 a 05/06/13 

Local: Regimento de Artilharia Antiaérea nº1 de Queluz 

Participantes:10 voluntários 

3.4.2 Atividade Nº2 

Participação na “Culturalva”, Mostra de Artesanato da Agualva, a convite da 

antiga Junta de freguesia da Agualva. 

Data: De 14, 15 e 16/06/13 

Local: Praça da República - Agualva 

Participantes:6 voluntários 

3.5 Atividades de Formação 

No domínio da formação, no decorrer deste ano dois tipos de formação 

aconteceram com origem no Banco de Voluntariado da Câmara Municipal de 

Sintra e que ocorre todos os anos, à medida que vão surgindo candidatos, 

designada por Ação de Capacitação: 
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Estas e outras de diferente natureza se descrevem abaixo: 

3.5.1 Ação de Capacitação de Voluntários 

Câmara Municipal de Sintra - Banco local de Voluntariado de Sintra 

Formadora: Dr.ª Catarina Beja 

Data: 30/01 e 01/02/13 

Local: Palácio Valenças 

Participantes:1 voluntária 

3.5.2 Ação de Capacitação de Voluntários 

Câmara Municipal de Sintra - Banco local de Voluntariado de Sintra 

Formadora: Dr.ª Catarina Beja 

Data: 11/04/13 

Local: Palácio Valenças 

Participantes:2 voluntários 

3.5.3 Ação de Capacitação de Voluntários 

Câmara Municipal de Sintra - Banco local de Voluntariado de Sintra 

Formadora: Dr.ª Catarina Beja 

Data: 13 e 15/05/13 

Local: Palácio Valenças 

Participantes:1 voluntária 

3.5.4 Ação de Capacitação de Voluntários 

Câmara Municipal de Sintra - Banco local de Voluntariado de Sintra 

Formadora: Dr.ª Catarina Beja 

Data: 18/09/13 

Local: Palácio Valenças 

Participantes:1 voluntária 

3.5.5 Sessões de formação sobre a Gestão do Voluntariado 

Também ao longo do ano tivemos 2 elementos da Direção que participaram 

em sessões de formação sobre a Gestão do Voluntariado a convite do Banco 

Local de voluntariado de Sintra, e que decorreram nas seguintes datas, na  
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Casa Montero - Biblioteca Municipal de Sintra: 

- 13/06, 08/10 e 06/11/13 

No dia 05/12/13 decorreu no Palácio Valenças em Sintra um encontro de 

Voluntariado, promovido pela Câmara Municipal de Sintra, no qual estiveram 

presentes várias Associações de Voluntários do Concelho. A nossa delegação 

fez-se representar por 4 elementos da Direção 

3.6 Outras atividades 

Para além de tudo o que já foi acima referido, também promovemos algumas 

atividades com o intuito de nos dar a conhecer e contribuir para o bem-estar da 

população em geral e que foram as seguintes: 

3.6.1 Atividade 

Conversa Sobre a Diabetes 

Apoio: Câmara Municipal de Sintra, Fundação Ernesto Roma 

Data: 05/04/13 

Local: Academia Sénior da ARPIAC 

Participantes:20 voluntários e utentes 

3.6.2 Atividade 

Sessão de Esclarecimento da DECO sobre a regulação das tarifas energéticas 

Apoio: DECO 

Data: 11/04/13 

Local: Centro Pastoral Claret 

Participantes:80 

4. Caracterização dos utentes 

Fechamos o ano com um total de 35 utentes, caracterizados de acordo com 

os seguintes parâmetros: 
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4.1 Género 

- Masculino: 3 

- Feminino: 32 

- Total: 35 

4.2 Movimento de utentes 

- Total de utentes em 2012: 41 

- Entradas em 2013: 2 

- Saídas: 0 

- Óbitos: 2 Masculinos; 5 Femininos 

- Lar: 1 Feminino 

- Total em 2013: 35 

4.3 Grupo etário 

- 18-25: 0 

- 26-40: 0 

- 41-65: 6 

- 66-80: 12 (1 Masculino; 11 Feminino)  

- +81: 17 (2 Masculino; 16 Feminino) 

4.4 Estado civil 

- Solteiro/a: 3- 

- Casado/a: 4 

- Viúvo/a: 22 

- Divorciado/a: 6 
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4.5 Habilitações Literárias 

- Ensino Básico: 19 

- Ensino Secundário: 9 

- Ensino Superior: 3 

- Sem habilitações: 4 

4.6 Atividade profissional 

- Sector Primário:1 

- Sector Secundário:4 

- Sector Terciário: 15 

- Doméstica- 14 

- Outra situação: Deficiente 1  

4.7 Com ou sem agregado familiar 

- C/agregado: 12 

- S/agregado: 23 

4.8 Situação/problema que determinou o pedido de apoio à ACA 

- Isolamento/Solidão: 27 

- Doença: 8 

4.9 Quem pediu a intervenção da ACA e como 

- Familiares: 5 

- Amigos/Voluntários: 10 

- Vizinhos: 1 

- Próprio: 5 

- Parceiros: 14 
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5. Caracterização dos voluntários 

Curiosamente, o número de movimentos dos voluntários, foi praticamente igual ao 

do ano anterior, com 3 suspensões, 2 saídas, mas com a desvantagem de ter 

havido um ganho de apenas 2 voluntários.  

Salienta-se a fidelização de voluntários à Delegação desde os primeiros anos da sua 

criação, refletindo-se esta característica na afinidade e entreajuda que se 

estabeleceu entre voluntários e destes com os diferentes Utentes. 

5.1 Género 

- Masculino: 15 

- Feminino: 23 

- Total: 38 

5.2 Movimento de Voluntários 

- Total de Voluntários em 2012: 41 

- Entradas: 2 

- Saídas: 2 

- Suspensões: 3 

- Óbitos: 0 

- Total: 38 

5.3 Grupo etário 

- 18-25: 1  

- 26-40: 4 

- 41-65: 22 

- 66-80: 10 

- +81: 1 
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5.4 Estado civil 

- Solteiro/a: 6 

- Casado/a: 23 

- Viúvo/a: 7 

- Divorciado/a: 2 

5.5 Habilitações Literárias 

- Ensino Básico 1º Ciclo: 6 

- Ensino Básico 2º Ciclo: 8 

- Ensino Básico 3º Ciclo: 5 

- Ensino Secundário: 11 

- Ensino superior: 8 

5.6 Atividade profissional desenvolvida 

- Sector Primário: 0 

- Sector Secundário: 4 

- Sector Terciário: 34 

5.7 Tipo de voluntariado 

- Regular: 32 

- Pontual: 6 

6. Conclusões 

Podemos concluir que o ano de 2013 sofreu algumas alterações, que não sendo 

muito significativas demonstram, o estado social do País. 

Entraram novos voluntários, que vieram dar o seu contributo para a nossa 

Delegação, no entanto também houve outros, poucos, que desistiram. No cômputo 

geral podemos dizer que estamos bem a nível de voluntários. 

Porém no que respeita a utentes não tem havido um acréscimo, contrariamente ao 

que se poderia prever.  



                     

 

 

38

 

Temos constatado que o regresso aos domicílios, de familiares desempregados, de 

uma forma natural ou menos natural, resolveram cuidar dos seus idosos. 

No domínio económico-financeiro da Delegação, conseguimos angariar alguns 

fundos com a organização de eventos e obtivemos alguns donativos. 

Com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Sintra, conseguimos realizar 

diversas atividades para fomentar o convívio entre voluntários e Utentes. 

Também com os apoios das Juntas de Freguesia do Cacém e Agualva, conseguimos 

adquirir equipamentos informáticos e mobiliário de escritório, que vieram melhorar 

muito as condições de trabalho da delegação. 

De um modo geral as nossas contas estão equilibradas apresentando mesmo um 

saldo positivo, pelo que podemos assegurar que a Delegação trabalhou, apresentou 

bons resultados financeiros e continuamos a garantir apoio a todos os que nos 

procuram. 

Cacém, 31 de Dezembro de 2013 

 

A Direção 
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Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013 Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013 Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013 Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013     

da Delegação do Cacémda Delegação do Cacémda Delegação do Cacémda Delegação do Cacém    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
1 Pessoal – Remunerações e Honorários    

2 Fornecimentos e serviços externos:   

Água    

Eletricidade   

Correios  4,90€  

Telefone e Internet 484,15€  

Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              462,34€  

Artigos para Oferta e Divulgação/Merchandising    

Manutenção do Site   

Serviços especializados 388,75€  

Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão   

Ferramentas e utensilios 1.814,80€ 3154,94€3154,94€3154,94€3154,94€    

3 Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)  336,24€ 

4 Seguros  371,85€ 

5 Rendas das instalações   

6 Apoio a atividades    

7 Custos com Ações de Formação   

8 Organização de eventos de índole social ou cultural   3.589,34€ 
9 Diversos 
        Despesas Bancárias 

 
18,32€ 

10 Outras Despesas   

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        7.470,69€7.470,69€7.470,69€7.470,69€    

            

ProveitosProveitosProveitosProveitos    
 (p/item) (subtotais) 

1 Angariação de fundos   
1.1. Organização de eventos:   

- Eventos de índole social ou cultural  2.840,25€ 
-    

1.2. Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                           105,00€ 
- Livros   
- Venda de ….   

2 Donativos   2.240,00€ 
3 Subsídios e apoios institucionais  3.478,90€ 
4 Quotas  809,00€ 

5 Receitas diversas   

T O T A L:  9,473,15€ 

Saldo:  2002,46€ 
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      Pel’ Direção da Delegação do Cacém 

 

       _______________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: 2002,46€ 

Saldo Caixa: 160,98€ 

Saldo Bancos: 
BCP 

€ 

MONTEPIO 

5.165,47€ 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 
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EXERCÍCIO DE 2013 

 *** 

Delegação de  

Cascais  
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RELATORIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2013RELATORIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2013RELATORIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2013RELATORIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2013    

 

INTRODUÇÃO: 

Na linha de continuidade da acção que vem sendo desenvolvida pela ACA,  a 

Delegação de Cascais deu cumprimento aos Objectivos Gerais e Específicos 

traçados pela Direcção Nacional do Coração Amarelo, na criação de novas formas 

que melhor se adeqúem à resolução dos problemas de solidão e dependência, 

contribuindo para a autonomia da pessoa idosa, melhorando a sua qualidade de 

vida e integração na comunidade local.  

A nossa acção tem vindo a intensificar-se no “Estabelecer Parcerias” com os 

diversos agentes de intervenção para responder  às necessidades dos beneficiários 

da ACA, permitindo assim bem servir as pessoas que beneficiam do exercício de 

voluntariado levado a cabo por esta Delegação. 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

A Associação Coração Amarelo de Cascais reforçou a sua organização 

nomeadamente através de: 

Visitas domiciliárias aos beneficiários existentes 

Reuniões semanais de Direcção 

Reuniões Gerais mensais com todos os Voluntários 

Reuniões periódicas com a Junta de Freguesia de Cascais 

Colaboração com o Centro de Saúde de Cascais, no âmbito dos cuidados 

continuados 

Colaboração com o Banco Local de Voluntariado da Câmara Municipal de Cascais 

Colaboração estreita com a vereação da acção social da Câmara Municipal de 

Cascais 

Colaboração em varias actividades realizadas pela Junta de Freguesia de Cascais 
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Tarde de convívio/Lanche com as nossas Beneficiarias na Casa da Guia em Cascais 

para comemoração da chegada do Verão 

 

Festa de Natal da Delegação, permitindo um alegre convívio entre os Voluntários e 

os nossos Beneficiários 

Participação nos projectos da DN da Associação nomeadamente na produção do 

livro “Singularidades” 

Colaboração na IV Semana do Voluntariado Jovem promovido pela Junta de Freguesia de 

Cascais 

MOVIMENTAÇÃO DE SÓCIOS, VOLUNTÁRIOS E UTENTES 

A Delegação de Cascais conta actualmente com cerca de 60 sócios. 

A ACA Cascais conta neste momento com 29 voluntários e o mesmo número de 

beneficiários. De salientar a entrada de novos voluntários oriundos das camadas 

mais jovens da nossa comunidade. 

O acompanhamento de voluntários faz-se nas reuniões mensais de Voluntários 

sendo encaminhados para as parcerias os problemas que se apresentem 

irresolúveis pela Direcção. Nesse sentido são convidadas a estar presentes nessas 

reuniões elementos das referidas parcerias afim de melhor darmos seguimento a 

assuntos que fogem do âmbito da ACA. 

PROTOCOLOS E PARCERIAS 

Mantivemos durante este ano de 2013, no âmbito da nossa parceria com a Junta de 

Freguesia de Cascais, a nossa sede nas suas instalações, bem como meios de 

comunicação e apoio logístico. 

Mantemos o acordo de parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Cascais 

Continuamos a fazer parte da Rede Social de Cascais, nas Comissões Sociais de 

Freguesia 

Continuamos a fazer a ponte com a Segurança Social de Cascais, para apoiarmos 

os nossos beneficiários mais carenciados 

Estabelecemos uma nova parceria com o Centro Comunitário de Carcavelos no 

“PROJECTO LINHA DO CIDADÃO SENIOR CASCAIS” cujos objectivos são os 
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seguintes: 1. Divulgar informação sobre varias temáticas relacionadas com a área 

sénior (Acção Social, Benefícios na área da Saúde, Equipamentos e Serviços de 

Lazer). 2. Garantir o apoio a pessoas em situação de isolamento social (através da 

identificação de casos e intervenção de voluntários). 3. Identificar e encaminhar 

situações de emergência para as Entidades competentes. 

DIVULGAÇÃO DA ACA 

• No seguimento da nossa presença na “ 1ª Semana do Voluntariado Jovem” e 

da visibilidade para a ACA daí adveniente, pretendeu esta Delegação dar 

continuidade a este tipo de acções promovidas pelo Município participando e 

integrando-nos sempre que possível na comunidade local.  

• Elaboração e publicação de artigos em órgãos da comunicação social 

• Realização de actividades varias que promoveram a ACA, possibilitando o 

aumento do numero de sócios, beneficiários e de voluntários 

INSTALAÇÕES 

Ocupamos neste momento umas instalações cedidas graciosamente pela Junta de 

Freguesia de Cascais, no Centro de Dia da Areia, prevendo-se para breve uma 

alteração a esta situação. 

CONCLUSÃO 

A Delegação de Cascais mantém o firme propósito de contribuir para desenvolver o 

apoio às pessoas idosas em situação de solidão e /ou de dependência neste 

concelho, cumprindo os objectivos programados nos Estatutos da ACA.  

 

 

 

 

 

 
 



                     

 

 

45

 

RELATÓRIO DE CONTAS 2013 

 Delegação de Cascais 
  RECEITAS DESPESAS SALDO 

      
 Quotas 323,00 €   

Donativos 786,00 €   
Imposmil 144,00 € 
Venda de livros 70,00 € 
Pagamento dos livros  à DN *** 500,00 € 
Anuidade do cartão BCP 9,00 € 
Diversos (lanche de Natal) 81,49 € 
Pagam.gasolina voluntário ***** 100,00 € 
  
  
  
  
Totais 1.179,00 € 834,49 € 
  

  

Dinheiro em caixa 31-12-2013 9,67 € 
Dinheiro  à ordem no Millennium em 31-12-2013 4.741,92 € 
  4.751,59 € 
  

     

*** «Singularidades» 
**** O beneficiário está internado fora de Cascais 
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EXERCÍCIO DE 2013 

  

*** 

Delegação de Lisboa  
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA  

DELEGAÇÃO DE LISBOA 
        

~ Exercício de 2013 ~ 
 

INDICE:INDICE:INDICE:INDICE:    
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1. Introdução 

A Delegação de Lisboa da Associação Coração Amarelo sediada na Av. de Ceuta 

Norte, Quinta do Loureiro, Lote 15, 3.º Esq, 1300-125 Lisboa integrou-se no âmbito 

do ano Europeu dos Cidadãos através de: 

1. Priorizámos o trabalho com as parcerias existentes e promovemos o 

estabelecimento de novas parcerias; destes contactos resultaram a elaboração 

de protocolos com a Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Lisboa no projeto 

da Teleassistência, Ordem dos Psicólogos, Fundação EDP e Universidade Nova 

(NOVASBE); e ainda foram iniciadas parcerias com a GasTagus, Fundação PT e 

Associação Link. Toda esta ação com o objetivo de atendermos à conjuntura 

socioeconómica com grandes reflexos nas vivências dos Beneficiários e 

Voluntários; 

2. Ainda no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos fomos convidados a participar 

em sessões motivadoras ao trabalho de Voluntariado junto dos pré-reformados 

do Ministério das Finanças e do Instituto da Segurança Social, assim como a 

participação de 5º Seminário Fundraising Call to Action. 

3. Neste ano a 26 de Maio tivemos uma visita de ação de acompanhamento 

técnico do nosso Acordo Atípico Serviço de Atendimento e Acompanhamento 

Social cuja a avaliação da Segurança Social nos foi transmitido através do ofício 

número 1310943 de 23 de Julho de 2013, o qual passamos a descrever: ”foi 

possível constatar que a resposta social desenvolve um funcionamento 

adequado, que importa realçar, nomeadamente nos seguintes aspetos: 

organizativos e funcionais, recursos humanos, articulação com outras entidades, 

atividades e serviços prestados.” 

A ACA é uma IPSS ao serviço de Voluntariado e a Delegação de Lisboa, até 31 de 

Dezembro de 2013  tinha 195 sócios, dos quais 12 foram inscritos neste ano e 9 

desistiram no mesmo período. 

2. Objetivo do Relatório 

As ações incluídas no Plano para 2013 foram todas cumpridas a acrescentar a 

admissão de uma estagiária em Psicologia, no âmbito da parceria iniciada neste ano 

com a Ordem dos Psicólogos.  
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3. Atividades levadas a cabo no âmbito do exercício em apreciação 

 3.1 Atividades de Gestão 

Reuniões de Direção – foram realizadas 10 reuniões e elaboradas as respetivas 

atas. Estiveram presentes os elementos da Direção e sócias fundadoras. 

Reuniões de Coordenação – foram realizadas 9 reuniões e elaboradas respetivas 

atas. Estiveram presentes os elementos da Coordenação de Voluntários e duas 

técnicas que neste momento asseguram a coordenação nas zonas que estão a 

descoberto; ainda que continuemos a tentar Voluntárias que assumam a 

Coordenação, libertando as técnicas desta atividade. Por esta razão as 

apresentações a Voluntários vão condicionar os dados que cada técnica 

apresenta. 

Reuniões de Equipa Técnica – foram realizadas 15 reuniões com a Diretora do 

Acordo Atípico e elaboradas respetivas atas. Também estiveram presentes 

alguns elementos da Direção.  

Reuniões de Voluntários – foram realizadas 8 reuniões, das quais 2 foram 

reuniões gerais com todos os Voluntários (cuja a média foi de 28 elementos) e 

as outras 6 foram por grupo de coordenação (cuja média foi de 11 elementos). 

Foram elaboradas respetivas atas.  

 3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio direto 

Coordenadoras de Voluntários 

Na Delegação de Lisboa, o trabalho das Coordenadoras passa essencialmente pelo 

apoio direto aos Voluntários, com o objetivo de orientar e apoiar a ação do 

Voluntário, cujo ponto principal culmina com a apresentação do Voluntário ao 

Beneficiário. 

O apoio que é prestado aos Voluntários é realizado através de contactos telefónicos 

e presenciais, reuniões de Voluntários trimestrais, entre outras formas. 

As Coordenadoras também têm um papel importante na participação em atividades 

de cariz social e cultural, que são realizadas na Associação. 
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Animadora Cultural 

Atividades de Animação sociocultural desenvolvidas ao longo do ano de 2013: 

No mês de Janeiro, dia 07, realizámos uma Angariação de fundos- Chá de Reis, 

teve lugar no Hotel Dom Pedro Palace, contámos com 81 presenças. O custo desta 

atividade entregue ao Hotel foi de 891€, tendo-se realizado como receita 806€. 

Ainda no mês de Janeiro, dia 21, procedemos à entrega dos enxovais de bebé 

produzidos no projeto “Mantinhas Amarelas”, à Associação Ajuda de Mãe 

terminando a atividade com um lanche para os Beneficiários e Voluntários 

envolvidos (5 Beneficiários e 2 Voluntários). O Custo desta atividade foi de 18.90€. 

No mês de Fevereiro, dia 14, realizámos um lanche de convívio celebrando O dia de 

S. Valentim para 2 casais Beneficiários, no Hotel Farol Design que generosamente 

ofereceu o lanche.  

No mês de Março, dia 08, realizámos uma atividade dedicada ao Dia da Mulher, um 

lanche convívio na Delegação de Lisboa. Participaram 12 Beneficiários e 7 

Voluntários. O Custo da atividade foi de 126.92€. 

No mês de Abril realizámos duas atividades: dia 5 um lanche de Páscoa, no “Atelier 

d´Coração”, onde recebemos como convidados 4 colaboradores da Cofidis que 

generosamente ofereceram um folar de Páscoa a cada Beneficiário. Participaram 6 

Beneficiários e 2 Voluntários. O custo da atividade foi de 92.81 €. E no dia 12, de 

Abril participámos no registo fotográfico do Livro “Singularidades”, no Edifício 

Edimpresa em Oeiras, em colaboração com a Delegação de Cascais. Participaram 3 

Beneficiários e 3 Voluntários.  

“O Atelier d´Coração”, uma atividade realizada, no Mês de Maio, no dia 10 e no 

mês de Junho, dia 06. Esta a atividade dedicada à pintura, destinada para os 

Beneficiários e Voluntários; por sessão participaram em média 9 Beneficiários e 2 

Voluntários e é desenvolvida na sala multiusos da Delegação de Lisboa. Os 

trabalhos realizados têm como objetivo uma futura exposição no ano de 2014. O 

custo das atividades foi de 122.59€ (material utilizados e lanche).  

O “Nosso Km2”, uma atividade organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian, 

onde gratuitamente oferecem visitas guiadas ao Museu Calouste Gulbenkian aos 

Beneficiários residentes na Freguesia Nossa Senhora de Fátima, onde estão  



                     

 

 

51

 

incluídos os nossos Beneficiários e do Centro de Dia D. Maria I da SCML. As visitas 

foram acompanhadas pela Animadora Cultural e pela Assistente Social. 

Participámos em 12 visitas ao Museu, entre o mês de Maio e o mês de Novembro. 

O custo por atividade é de sensivelmente de 5€ (lanche). Participaram em média 5 

Beneficiários e 2 Voluntários. Uma atividade para continuar a ser desenvolvida no 

ano de 2014.  

No mês de Junho, dia 29 realizámos o III Encontro de Voluntários. Uma atividade 

de convívio e partilha para os Voluntários. Teve lugar no Museu do Azulejo em 

Lisboa. Tivemos ainda a presença do Presidente da Direção Nacional e da 

Presidente da Delegação de Oeiras, bem como a participação especial de uma 

Voluntária do Voluntariado ASAS-TAP no âmbito do projeto “Quintas há Música” do 

Club TAP. Contámos com a participação de 29 Voluntários e 7 Beneficiários do 

grupo de Atelier d´Coração. O custo da atividade foi de 262.83€.  

No mês de Julho, dia 26, os Colaboradores da Cofidis organizaram o 2º Encontro do 

Dia dos Avós oferecendo um lanche confecionado pelos próprios. Uma atividade 

destinada aos nossos beneficiários. Teve lugar no edifício da Cofidis, uma tarde 

dinâmica e intergeracioanal. Participaram 25 Beneficiários e 7 Voluntários.  

No dia 26 de Setembro, realizámos o passeio a Fátima, uma atividade de cariz 

religioso. Contámos com uma carrinha de plataforma elevatória, permitindo a 

inclusão de 5 Beneficiários com mobilidade reduzida. Participaram 30 Beneficiários 

e 16 Voluntários. O custo da atividade foi de 761.65€ (incluindo o transporte e o 

almoço). 

No mês de Outubro, dia 23, no Centro de Artes Culinárias em Lisboa, teve lugar o 

lançamento público do “Livro Singularidades”. Estiveram no evento 3 Beneficiários e 

7 Voluntários. Os participantes deste livro tiveram oportunidade de visualizar a obra 

completa, dar autógrafos e conviver com todos os outros integrados neste projeto.  

No mês de Novembro dia 11, realizámos o Magusto de São Martinho, na sala 

multiusos da Delegação. Uma atividade de celebração e convívio. Participaram 16  

Beneficiários e 13 Voluntários. O custo da atividade foi de 92.20€ (lanche e 

transportes de táxis dos mesmos). 
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No mês de Dezembro, dia 07, realizámos o almoço de Natal, um convívio para 

Beneficiários e Voluntários celebrando a época Natalícia. O almoço teve lugar no 

Restaurante “A Valenciana” em Lisboa. Contámos com a presença de 69  

Beneficiários e 63 Voluntários. O custo desta atividade foi de 1881.88€ (almoço, 

Bolo Rei e transportes de táxis).  

Assistente Social 

A intervenção do serviço social na ACA privilegiou o apoio direto aos Beneficiários, 

articulando sempre com os respetivos Voluntários e rede de suporte, quer ao nível 

do apoio informal (família, amigos, vizinhos), quer ao nível do apoio formal 

(instituições e entidades).  

Para o atendimento e acompanhamento aos Beneficiários foram efetuadas visitas 

no domicílio e nos lares de idosos onde se encontram alguns Beneficiários. Ao longo 

do ano de 2013 a Assistente Social realizou 162 visitas aos Beneficiários: 

- 104 Visitas de acompanhamento aos Beneficiários; 

- 40 Visitas aos Beneficiários admitidos no ano de 2013; 

- Visitas de apresentação de Voluntários aos Beneficiários nas zonas sem 

coordenadoras. 

O trabalho de articulação institucional passa por um elevado número de contactos 

telefónicos, de forma a acelerar a resolução da situação de casos sociais. Mas 

sempre que existem outras possibilidades, o contacto presencial com os técnicos de 

outras instituições permite conhecer a valência social in loco, nomeadamente, no 

caso de um centro de dia ou de uma instituição de saúde. Sempre que possível, a 

participação dos Beneficiários e/ou familiares são peça chave para a resolução da 

situação/problema.  

As situações que necessitaram de apoio social foram solicitadas pelos: Beneficiário; 

Voluntário; Coordenadoras; Equipa técnica; Familiares; Técnico de outra instituição. 

No ano de 2013, os Beneficiários e famílias expressaram mais preocupações e 

dificuldades económicas, tendo havido articulação e sinalização destas necessidades 

para as entidades competentes na área.  
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Por outro lado, os Beneficiários desconhecem os apoios ou serviços a que podem 

recorrer na comunidade, outros têm dificuldade em aceder aos mesmos. Nestas 

situações, a informação, o aconselhamento e o acompanhamento do processo 

foram fundamentais na resolução dos problemas:  

7 Pedidos de Teleassistência entregues aos Beneficiários pela Câmara Municipal de 

Lisboa; 

- 1 Complemento Solidário para Idosos concedido pela Segurança Social; 

- 2 Acompanhamentos de Beneficiários a atos médicos; 

- 3 Pedidos à Associação Alzheimer Portugal da Bolsa de Cuidadores formais 

os quais foram concedidos aos familiares;  

- 2 Pedidos foram concedidos aos nossos Beneficiários no que diz respeito ao 

Cartão de Saúde da SCML permitindo o acesso a consultas médicas e 

medicamentos gratuitamente. 

Dentro dos apoios especiais em caso de emergência socioeconómica foi adquirido 

uma picadora para um Beneficiário com indicação de dieta mole. 

Psicóloga 

Intervenção ao nível dos voluntários: 

Sendo o combate à solidão o objetivo da Associação e o seu desempenho realizado 

maioritariamente pelo corpo de Voluntários é necessário recrutar, selecionar, 

atribuir e formar os Voluntários que irão dar apoio aos Beneficiários por forma a 

contribuir para a minimização do isolamento e da solidão. Com esse objetivo foram 

realizadas as seguintes atividades:   

Foram realizadas 82 entrevistas a Candidatos a Voluntários. Alguns candidatos 

foram encaminhados pelas parcerias celebradas com a Universidade Católica e a 

Universidade Nova; Os restantes, por pedidos diretos à Delegação de Lisboa, outros 

através da Bolsa de Voluntariado da CML e da Entrajuda. 

Do resultado das entrevistas foram admitidos na Associação 71; dos restantes, 2 

foram encaminhados para as Delegações Cascais e Cacém; 2 não se identificaram 

com o objetivo da ACA e 7 não tinham perfil adequado à ação desenvolvida na 

Associação. 
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Após a primeira entrevista e a formação inicial dos Voluntários é necessário um 

trabalho cuidado para a atribuição do Beneficiário considerando o perfil de ambos.  

Intervenção ao nível dos Beneficiários: 

Ao longo do ano de 2013 a Psicóloga realizou 117 visitas aos Beneficiários: 

- 63 Visitas de acompanhamento aos Beneficiários; 

- 37 Visitas aos Beneficiários admitidos no ano de 2013 para a respetiva 

atribuição do Voluntário; 

- 17 Visitas de apresentação de Voluntários aos Beneficiários nas zonas sem 

coordenadoras. 

Foram realizados 2 acompanhamentos diretos a Beneficiários a uma consulta de 

Psiquiatria e à consulta na Associação Portuguesa dos Diabéticos. 

Orientação de Estágio de Psicologia: 

Embora não tenha sido incluído no Plano de Atividades para 2013 proporcionou-se 

a admissão de uma estagiária em Psicologia ao abrigo da Parceria estabelecida com 

a Ordem dos Psicólogos. O estágio teve início em 16/5/2013 e terminará em 

16/5/2014. Foram realizadas algumas atividades decorrentes deste estágio a 

destacar, acompanhamentos psicológicos a cinco utentes e a implementação dos 

Grupos Psicopedagógicos que abrangeram 7 Beneficiários, tendo-se realizado 4 

sessões durante 2013. 

Terapeuta Ocupacional  

Neste ano foram realizadas um total de 331 visitas, abrangendo uma intervenção 

direta a 24 Beneficiários, 4 do género masculino e 20 do género feminino.  

Deste total, 14 visitas referem-se a avaliações de novos casos, 7 foram visitas para 

exclusivamente recomendação, entrega e instalação de ajudas técnicas, e as 

restantes 310 visitas constituíram sessões de acompanhamento periódico em 

Terapia Ocupacional.  

Quase todos os Beneficiários abrangidos pela Terapia Ocupacional têm dificuldades 

nas atividades da vida diária e da mobilidade decorrentes de doença, isolamento e 

consequente desuso de competências. As patologias mais frequentes continuam a 
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ser de origem osteoarticular (Artrose), neurológica (AVC, Parkinson, Alzheimer), 

sensorial (Visão e Audição) e afetiva (Depressão, d. Bipolar). 

Como no ano anterior, verifica-se que o acesso à rua e as condições habitacionais 

têm um enorme peso desfavorável no isolamento e nas dificuldades dos nossos 

Beneficiários. Os maiores problemas referem-se à inexistência de elevadores, 

rampas de acesso e corrimãos nos espaços comuns dos edifícios, e os obstáculos 

dentro de casa que conferem risco de queda e dificuldade no desempenho das 

atividades da vida diária. 

Na vertente de aconselhamento de ajudas técnicas foi emprestado o seguinte 

material: 

- 2 Cadeiras de rodas reparadas; 

- 2 Pares de canadianas; 

- 2 Andarilhos; 

- 2 Tábuas de banheira; 

- 2 Barras de apoio para casas de banho. 

Ao longo do ano a Terapeuta Ocupacional também articulou trabalho com a Equipa 

Técnica e outros colaboradores da Delegação. 

 3.3 Atividades de divulgação 

A divulgação foi realizada de várias formas:  

- Entrevista a um representante da Associação Corações com Coroa; 

- Reunião com representantes de entidades (Centro Social e Paroquial de 

Alcântara, Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Rosário, Centro Paroquial 

de S. João Evangelista, Unidade Territorial Ocidental/CML, Seguradora 

Fidelidade, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Associação de Estudantes 

de Medicina de Lisboa); 

- Participação na elaboração de Manual de Boas Práticas Promovido pela Câmara 

Municipal de Lisboa;  

- Participação em eventos, reuniões da Rede Social e Comissões Sociais de 

Freguesia (Campolide e Belém); 
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- “Oportunidades para Voluntariado: Queres ser Voluntário?”, Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias;  

- “ExpoFarma” – Stand da Plataforma da Saúde em Diálogo, Centro de 

Congressos de Lisboa; 

- Feira de Instituições da Universidade Nova de Lisboa; 

- Reportagem da RTP1, Praça da Alegria, em casa de um Beneficiário;  

- Apresentação do Livro “A Mochila Mágica e outras Estórias”, da autoria de um 

Voluntário, cujos direitos de autor são oferecidos à nossa Delegação; 

- Reportagem da TVI realizada em casa de um casal de Beneficiários e 

apresentada no “Jornal das 8” no dia de Natal. 

3.4 Atividades de participação no âmbito de parcerias 

Mais Voluntariado Menos Solidão (MVMS) 

O Mais Voluntariado Menos Solidão é uma parceria entre três instituições, a Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, a Delegação de Lisboa da Cruz Vermelha 

Portuguesa e a Delegação de Lisboa da Associação Coração Amarelo, que foi 

iniciada no ano de 2003.  

No ano de 2013 realizaram-se 2 reuniões com os parceiros. Os dois encontros 

serviram para refletir sobre a pertinência e possível revisão do protocolo do MVMS. 

O Gabinete de Promoção do Voluntariado da SCML deu a oportunidade de 

participação de três elementos da ACA estarem presentes num encontro temático 

"Falemos de Vida. Falemos de Morte". 

Rede Social na Cidade de Lisboa 

Durante o ano foram realizadas 3 reuniões plenárias onde foram debatidos temas 

relacionados com a temática do envelhecimento e dos sem-abrigo na cidade de 

Lisboa, assim como apresentadas algumas políticas sociais de apoio às instituições 

e utentes.  
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Rede Social/Núcleo Executivo Centro Ocidental 

No âmbito do Núcleo Executivo Centro Ocidental (NECO) foi solicitado aos parceiros 

das freguesias da Ajuda, Alcântara e Campolide a participação no grupo de trabalho 

para o Plano de Ação para o Envelhecimento na cidade de Lisboa. A Delegação de 

Lisboa da ACA está presente neste grupo de trabalho transmitindo o know-how da 

intervenção com idosos no combate à solidão, quer no apoio aos Beneficiários, quer 

promovendo um envelhecimento ativo para os Voluntários.  

Comissões Sociais de Freguesia  

Comissão Social de Freguesia de Campolide  

Com a nova reforma administrativa da cidade de Lisboa, a Freguesia de Campolide 

não sofreu nenhuma alteração.  

A ACA desde o ano de 2011 faz parte da Comissão Social de Freguesia de 

Campolide, nomeadamente no Grupo de Trabalho dos Idosos, onde também estão 

representadas outras instituições (Junta de Freguesia de Campolide, 21.ª Esquadra 

da PSP, Gebalis, Associação Alzheimer Portugal, SCML, Centro Social e Paroquial de 

São Vicente de Paulo, Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Campo de 

Ourique, Associação Infanta D. Mafalda, Hotel Ritz Four Seasons, Museu da Água 

da EPAL). 

No âmbito do grupo de trabalho dos idosos foram realizadas 10 reuniões.  

Comissão Social de Freguesia de Belém  

Com a nova reforma administrativa a Comissão Social Inter-Freguesias de Santa 

Maria de Belém e São Francisco Xavier passou a designar-se como Comissão Social 

de Freguesia de Belém.  

Durante o ano de 2013 fomos convocados apenas para uma reunião. Assim 

entendemos entrar em contacto com o Grupo de Trabalho de Acesso à Saúde onde 

nos encontramos inseridos, de forma que no próximo ano sejamos convocados. 

SIC 

Uma jornalista da SIC contactou a Delegação de Lisboa com o objetivo de 

realizarem alguns sonhos aos nossos Beneficiários. Foi enviado um quadro no qual  

 



                     

 

 

58

 

estava indicado 15 sonhos expressos pelos nossos Beneficiários, tendo sido 

realizado apenas um “sonho” - a oportunidade de uma Beneficiária ver o mar. Já 

foram enviados vários emails com o objetivo dos restantes 14 sonhos dos nossos 

Beneficiários serem realizados no ano de 2014. 

“O nosso km2” 

“O nosso km2” (já descrito nas atividades da Animadora Cultural) tem como 

objetivo possibilitar às pessoas idosas um momento de cultura e lazer, mas no 

decorrer desta ação os técnicos da Fundação Calouste Gulbenkian, a Câmara 

Municipal de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia/Centro de Dia Rainha D. Maria I e 

a Delegação de Lisboa tomaram conhecimento de algumas dificuldades dos 

participantes, ao nível das acessibilidades, barreiras arquitetónicas, insegurança, 

etc. Assim, foram realizadas duas reuniões para articulação entre as entidades 

envolventes e a nossa Delegação de Lisboa no sentido de resolução destes 

problemas.  

Ainda no que diz respeito à Fundação Calouste Gulbenkian, com a edição do Livro 

do Jornalista José Rodrigues dos Santos sobre a vida e obra do Senhor Caloust 

Gulbenkian, as Beneficiárias que visitam a Fundação tiveram a oportunidade de 

estarem presentes na apresentação do segundo livro “Um milionário em Lisboa”, 

convite feito pelo próprio jornalista à Delegação de Lisboa. Nesta sessão tiveram a 

oportunidade de conhecer mais factos sobre o Senhor Caloust Gulbenkian, ao 

mesmo tempo cumprimentar o Jornalista José Rodrigues dos Santos.  

3.5 Atividades de Formação 

Formação Inicial para Voluntários 

Foram realizadas duas Formações Iniciais ao longo do ano. A primeira, em Abril 

com uma média de presenças de 19 voluntários e a segunda em Novembro, com 

uma média de 23 presenças. 

Enquadrada na Reunião de Voluntários realizada no mês de Novembro foi 

apresentada pela Assistente Social uma sessão temática sobre “Envelhecimento e 

Sociabilidades nos Espaços da Cidade – Modos de Romper a Solidão” inserida na 

Dissertação do seu Mestrado em Gerontologia Social. Estiveram presentes 27 

elementos.  
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Formações recebidas pelos colaboradores da Delegação: 

1. O que falta em políticas para a família (III)? - retrospetiva e perspetivas?, 

Prosalis; 

2. Sessão de Capacitação "Apoios Financeiros para a área social" – CML; 

3. Psicologia do luto - lidar com situações delicadas, Servi Lusa/Junta de Freguesia 

de Campolide; 

4. Conferência "Deverão os regimes de reformas públicas e privadas convergir?" – 

CIDSENIOR, Fundação Calouste Gulbenkian; 

5. 15º Congresso Português de Gerontologia Social - Centro Ismaili - Sociedade 

Portuguesa de Geriatria e Gerontologia; 

6. Congresso da Grande Idade - Associação Amigos da Grande Idade/ Feira 

Portugal Maior/Natalis; 

7. - “Vida e Morte: a mesma preparação”, AMARA; 

8. - “Dia Nacional e Mundial da Segurança Social”, Grupo Parlamentar do CDS, 

Assembleia da República; 

9. - “Encontro de Profissionais - Cuidados a Prestar na Demência”, Associação 

Alzheimer Portugal; 

10. - “Simpósio Dia do Voluntariado”, Universidade Nova;  

11. “Museus e Público Sénior em Portugal”, Fundação Calouste Gulbenkian;  

12. “Trabalho em Equipa”, Formação EntraAjuda; 

13. – “ A Escuta Ativa Segundo a Abordagem Centrada na Pessoa”, AMARA; 

3.6 Outras atividades 

1. Bolsa de Voluntários para acompanhamento de Beneficiários a Atos Médicos: 

� 74 Acompanhamento a atos médicos, envolvendo 15 Voluntários que 

acompanharam 24 Beneficiários. 
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2. Atividades que tiveram a participação de elementos da Delegação: 

� Participação no Chá de Rosas na Delegação de Sintra. 

� Participação da Festa Convívio dos Santos Populares promovida pela 

SCML/Centro de Dia D. Maria I, Freguesia Nossa Senhora de Fátima. 

� Participação no Programa de Voluntariado do Grupo José de Mello. 

� Participação no lançamento do Livro “Singularidades” na Embaixada da 

Republica Federativa do Brasil.  

� Reunião com os representantes da Associação Alzheimer Portugal no projeto 

“Cuidar Melhor”. 

� Participação no Concerto de Outono Delegação de Oeiras; 

� Angariação de Fundos da Direção Nacional (Jantar no Casino do Estoril); 

� Encontro de Parceiros Sociais EDP; 

� Reunião com responsável do Voluntariado da Universidade Católica; 

� Reunião com representante da CML para a elaboração de Manual de Boas 

Práticas em Voluntariado; 

� Workshop promovido pela parceria ISEG/CML para a elaboração de Manual 

de Boas Práticas em Voluntariado. 

3. Articulação da equipa técnica com outras instituições/entidades: 

ACAPO, ALI, Associação de Santa Engrácia, Associação dos Inquilinos 

Lisbonenses, Associação Link, Associação Portuguesa dos Diabéticos, 

Associação Portuguesa de Psicogerontologia, Associação Alzheimer Portugal, 

Associação Corações com Coroa, Associação de Reformados de Benfica, Banco 

de Bens Doados, Carris, Centros Paroquiais, Câmara Municipal de Lisboa, 

Câmara Municipal da Amadora, Centro de Hemodialise do Lumiar, Centro de 

Recursos de Conhecimento, CNIS, DIAP, Fidelidade, Fundação Calouste 

Gulbenkian, GALP Energia/Campanha Energia Solidária, Hospitais Civis e de 

Lisboa (Santa Maria e Pulido Valente), Hotel Ritz Four Seasons, Instituto de 

Microcirurgia Ocular, Juntas de Freguesia, Lares de idosos com e sem fins 

lucrativos, Linha de Apoio à Vitima, Portal das Finanças, PROSALIS, PSP,  
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Segurança Social, SCML/Atendimentos social/Centro de dia, Apoio Domiciliário 

e Lar, SIC, Universidade Nova/Faculdade de Economia, ISPA – Instituto 

Superior de Psicologia Aplicada, Gastagus, Entrajuda, Fundação EDP, Cruz 

Vermelha Portuguesa. 

4. Caracterização dos utentes 

No ano de 2013 a Delegação apoiou 219 Beneficiários. Recebemos 46 pedidos 

novos de apoio aos Beneficiários. Foram 46 processos encerrados, dos quais 18 por 

motivo de óbitos e os restantes por motivos diversos.  

Do total de 219 Beneficiários apoiados em 2013: 

• Género: 192 Feminino e 27 Masculino.   

• Grupo etário: 18-25 e 26-40 não se aplica; 41-65: 17 Beneficiários; 66-80: 48 

Beneficiários; + de 81 anos: 154 Beneficiários.  

• Estado Civil: Viuvez - 117; Casado – 36; Solteiros – 29; Divorciados – 25; 

Separado – 1. 

Nota, existem 11 Beneficiários que não temos conhecimento do seu estado civil. 

• Habilitações literárias: sem habilitações – 11; ensino primário – 44; diferentes 

graus do ensino liceal/curso comercial – 38; formação universitária – 39. 

Nota, existem 87 Beneficiários que não temos conhecimento do seu grau 

académico. 

• Atividade profissional: sector terciário – 127; sector secundário 33; doméstica – 

29; sector primário – 3; sem profissão – 2. 

Nota, existem 25 Beneficiários que não temos conhecimento da atividade 

profissional. 

• Agregado Familiar: isolado – 121; cônjuge, filho ou outros familiares – 56; lar 

de idosos ou em residências assistidas – 42;  

• Situação problema que determinou o pedido: necessidade de companhia - 90; 

sentimento de solidão – 61; outros motivos - 68. 
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• Quem pediu a intervenção da ACA: o próprio - 66; instituição – 61; família – 

30; outros pedidos foram encaminhados por amigos do Beneficiário ou por 

voluntários da ACA que conhecem a atividade realizada - 62.  

5. Caracterização dos voluntários 

Ao longo do ano de 2013 a Delegação de Lisboa contou com a colaboração de 292 

voluntários, dos quais 78 suspenderam a atividade. 

• Género: 226 Feminino e 66 Masculino;   

• Grupo etário: 18-25: 69 voluntários; 26-40: 66 voluntários; 41-65: 111 

voluntários; 66-80: 40 voluntários; + de 81: 6 voluntários.  

• Habilitações Literárias: Escolaridade Obrigatória: 14 Voluntários; Ensino 

Secundário: 89 Voluntários; Ensino Superior: 189 voluntários. 

• Atividade Profissional: Sector Primário – 1: Sector Secundário 3; Sector 

Terciário – 151; Doméstica – 7; Aposentado - 4; Estudante - 38.  

Nota, quanto às profissões exercidas pelos voluntários não temos dados de 88 

Voluntários. 

• Voluntariado Regular ou Pontual: 261 exerceram voluntariado regular; 31 

exerceram voluntariado pontual. 

6. Conclusões 

Considera-se que a ligação da Delegação (realizadas em Maio) ao site da 

Associação Coração Amarelo, cujo link foi elaborado pelos Voluntários do Grupo 

José de Mello foi um dos momentos mais relevantes no ano de 2013, não só pela 

visualização/divulgação das nossas atividades como também fator decisivo para a 

celebração de novas Parecerias. 

Neste ano de grandes dificuldades económicas conseguimos a entrega de 180 

cabazes de Natal, gentilmente oferecidos pelos nossos Parceiros, 130 pela 

Associação Link (em colaboração com a Seguradora Fidelidade) e 50 pela Cofidis, 

uma atividade que envolveu todos os elementos da Delegação na entrega direta no 

domicílio dos nossos Beneficiários. Nesta época natalícia também tivemos outras 

ofertas (produtos cosméticos e mantas) concedidos pelos Voluntários com 

ASAS/TAP. 
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A monitorização das Reuniões de Voluntários mostram-nos o grande 

constrangimento que temos com a sua realização nas nossas instalações, não só 

pela falta de transportes públicos (metro/autocarros), como pelas más 

acessibilidades; assunto que vamos rever para o ano seguinte. 

 

 

 

Lisboa, 11 de Março de 2014. 
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Demonstração de resultados atéDemonstração de resultados atéDemonstração de resultados atéDemonstração de resultados até    31 de Dezembro31 de Dezembro31 de Dezembro31 de Dezembro    2020202013131313  

da Delegação de Lisboada Delegação de Lisboada Delegação de Lisboada Delegação de Lisboa    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
1 Pessoal – Remunerações e Honorários  70.354,36 70.354,36 

2 Fornecimentos e serviços externos: 8.937.40 8.937.40 

Água    

Electricidade                                  

Correio                                                                      99,89  

Telefone e Internet                                                    3.846,48  

Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              1.622,42  
Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
Produção de folhetos                              

65,29  

Manutenção do Site                                                                  

Serviços especializados                                          3.303,32  

Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão   

3 Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           6.200,12 6.200,12 

4 Seguros  641,46 641,46 

5 Rendas das instalações                                                                  915,24 915,24 

6 Apoio a actividades  4.348,58 4.348,58 

7 Custos com Acções de Formação                                        165,00 165,00 

8 Organização de eventos de índole social ou cultural  826,19 826,19 

9 Diversos (materiais...) 3.140,26 3.140,26 

10 Outras Despesas (Imposmil ) 1.584,00 1.584,00 

T O T A L:T O T A L:T O T A L:T O T A L:    97.112,6197.112,6197.112,6197.112,61    97.112,6197.112,6197.112,6197.112,61    

    
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

 (p/item) (subtotais) 
6 Angariação de fundos 1.406,00 1.406,00 

6.1. Organização de eventos:                                                                 
- Eventos de índole social ou cultural                                                             1.406,00  
- ….   

6.2. Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                            
- Livros   
- Venda de ….   

7 Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  89.124,10 89.124,10 
8 Receitas diversas (quotas, juros bancários) 6.007,71 6.007,71 

T O T A L:T O T A L:T O T A L:T O T A L: 96.537,8196.537,8196.537,8196.537,81    96.537,8196.537,8196.537,8196.537,81    

SaldoSaldoSaldoSaldo: ----    574,80574,80574,80574,80        

    Pel’ A Direcção da Delegação de Lisboa  

        ________________________ 
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Resultado: - 574€80 

Saldo Caixa: 269,91 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

6.249€27 

BES 

52.538€83 

OUTRO 

€ 
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RELATÓRIO 

e 

CONTAS 

 

EXERCÍCIO DE 2013 

  

*** 

Delegação de Oeiras 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
DA DELEGAÇÃO DE OEIRAS 

        

 Exercício de 2013 

 

INDICE: 

1. Introdução 

2. Objetivo do Relatório 

3. Atividades levadas a cabo no âmbito do exercício em apreciação 

 3.1 Atividades de Gestão 

  3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo 

3.3  Atividades de divulgação 

3.4  Atividades de participação no âmbito de parcerias 

3.5  Atividades de Formação 

3.6  Outras atividades 

4. Caracterização dos utentes: (ver “Normas Gerais” - ponto 3*) 

5. Caracterização dos voluntários: (ver “Normas Gerais” – ponto 4 **) 

6. Conclusões 

ANEXOS: 

- Contas do exercício 
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1. Introdução 

O ano de 2013 foi pleno de atividades! 

Existiu uma enorme envolvência dos Voluntários e dos Utentes nas iniciativas da 

Associação Coração Amarelo e nas do Município. 

A entrada e saída frequente de utentes e voluntários, foi determinante para a 

permanente adaptação ao trabalho com os OUTROS. Mas no entanto, servindo 

sempre com qualidade os que de nós se aproximaram. 

Prosseguimos com o projeto inter geracional “ Estrelas e Sementes”, com novas 

dinâmicas de forma a obtermos junto das crianças e idosos uma melhor interação 

de afetos e saberes. 

As dificuldades no País acentuaram-se, aumentando as dificuldades financeiras, que 

foram sentidas principalmente pelos utentes; conscientes dos problemas, a nossa 

atuação tornou-se mais abrangente, trabalhando com outras Instituições ou 

diretamente com os utentes, para a obtenção de outro  tipo de  apoios. 

Ao longo do ano, fomos acarinhados por Instituições, Empresas, População, Sócios 

e Amigos. 

A Camara Municipal de Oeiras no dia 7 de junho, dia do Município, agraciou a 

Associação Coração Amarelo- Delegação de Oeiras, com a Medalha Grau Prata 

“pelos atos praticados de particular relevo no âmbito do Municipio e do País”. A 

cerimónia decorreu no Auditório Eunice Munoz. 

Será visível neste relatório o trabalho dos voluntários. Fazem-no com a alma cheia 

de dedicação e amor. Sem eles não seria possível desenvolver o nosso projeto, tão 

necessário numa sociedade cada vez mais ávida de carinho. 

A avaliação que fazemos neste documento será o que chamamos de um “exame de 

consciência”, do trabalho realizado e do que poderíamos ter realizado … 

 Combater a Solidão junto de idosos e dependentes, não é fácil.  

Contudo com a nossa vontade e determinação conseguimos tornar alguns (bem 

menos do que desejaríamos), mais felizes durante este ano.             
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2 .Objetivos  

 Gerais             

o Minimizar o isolamento e a solidão 

o Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos Utentes 

o Incentivar o respeito, cidadania e inclusão social da pessoa idosa 

o Reforçar os laços de solidariedade intergeracional 

o Dignificar o envelhecimento 

 Específicos      

o Organizámos eventos mensais para os utentes ou participamos nos dos 

parceiros sociais    

o Realizámos ações de Formação (inicial e contínua) para os voluntários da 

ACA e BLVO 

o Incentivámos o voluntariado como forma de realização pessoal e 

comunitário 

o Divulgámos a Associação no Concelho de Oeiras com vendas, feiras, 

entrevistas 

o Reforçámos o convívio entre gerações com projetos e colónia férias 

intergeracionai                

3. ATIVIDADES LEVADAS A CABO NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO EM 

APRECIAÇÃO 

 3.1 Atividades de Gestão 

REUNIÕES INTERNAS 

o Direção - uma vez por mês (ultima terça-feira) ou quando necessário 

o Voluntários - uma vez por mês (primeira terça-feira) 

o Grupos de trabalho -  empre que necessário (organização de eventos, 

convites...) 
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REUNIÕES EXTERNAS 
o   Câmara Municipal de Oeiras 

(Gabinete da Presidência e/ou Vereação) 

� Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento – mês de 

novembro 

� Apresentação do Relatório de Atividades e Contas - mês de 

março 

� Reuniões quando solicitadas por qualquer das partes 

o União de Freguesias Oeiras/S.Julião, Paço de Arcos e Caxias 

o União de Freguesias Algés, Cruz Quebrada/Dafundo, Linda-a-Velha 

o União de Freguesias Carnaxide, Queijas 

o Freguesia de Barcarena 

o Freguesia de Porto Salvo 

� Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento – mês de 

novembro 

� Apresentação do Relatório de Atividades e Contas – mês de março 

� Reuniões extraordinárias sempre que solicitadas 

o Comissão Local Assuntos Sociais – CLAS 

� Reuniões semestrais para apresentação do Plano Anual, projetos 

concelhios, candidaturas nacionais e estrangeiras, eventos e outras 

realizações para  serem avaliadas e aprovadas 

o Comissões Locais de Freguesia - CSF 

� Reuniões trimestrais, para apresentação de projetos das 

instituições, pedidos de apoio  e colaboração nos Planos de 

Atividades  das Uniões de Freguesias de que somos parceiros 

o Centros de Dia ou de Convívio 

� Reuniões sempre que necessárias: conhecimento das condições do  
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� serviço, adaptação do Utente, suas necessidades (apoio 

domiciliário, alimentação, higiene pessoal ou da habitação) 

� Trabalhamos com os seguintes centros: 

� Centro de Solidariedade de Oeiras e S. Julião da Barra 

� Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras 

� Centro de Dia S. Vicente de Paulo (SCMO) Paço de Arcos 

� Centro Comunitário de S. Romão - Carnaxide 

� Centro de Apoio de Idosos de Caxias 

� Centro Social de Nossa Senhora das Dores – Caxias 

o ASSOCIAÇÃO JUVENIL PROATANTICO / JUNTOS MAIS 

� Reuniões bimensais, preparação de eventos interinstitucionais para 

idosos do Concelho de Oeiras 

o LARES 

o CASAS DE REPOUSO, 

o UNIDADES DE CUIDADOS CONTINUADOS,PERMANENTES e 

PALIATIVOS  

� Reuniões para acompanhamento dos Utentes institucionalizados, 

formas de colaboração/ dinamização/conhecimento 

/encaminhamento quando necessário outras instituições 

o EMPRESAS DO CONCELHO 

� Apresentação da Associação junto das direções e funcionários / 

Preparação para reforma 

� Estudo sobre novas formas de colaboração             

o GRUPOS CULTURAIS 

o GRUPOS DESPORTIVOS 

 



                     

 

 

72

 

o GRUPOS RECREATIVOS 

o ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

� Formas de colaboração 

� Eventos 

� APOIOS 

� *Camara Municipal de Oeiras 

� *Orquestra de Camara de Cascais e Oeiras 

� *Hotel Real de Oeiras 

� *Thales Portugal,SA 

� *COSFA 

� *AERLIS 

� *Esplanada Xafarika 

� *Comércio Local 

� *Particulares 

� *Anónimos 

� *Quotização 

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo  

É com os Utentes que temos de estar sempre atento. A sua idade avançada, as 

doenças agravadas, as dificuldades financeiras, tornam o seu dia a dia mais difícil, 

isolado e triste. 

As visitas semanais, os acompanhamentos ao médico de família ou hospital, o 

tratamento da documentação; a ajuda na integração quando da entrada em lar/ 

hospital ou unidades de apoio, tornam este projeto aliciante e responsável. 

Para minimizar as necessidades materiais recorremos aos vários projetos do 

Concelho, tais como fornecimento de refeições ou de viveres; plano de emergência 

para o pagamento de contas mensais e de medicação; banco alimentar. 
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Esclarecemos os Utentes dos benefícios disponíveis e encaminhamos os CASOS 

para as respetivas instituições. 

Junto dos hospitais do nosso Agrupamento (S. Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa 

Cruz), tivemos um trabalho de colaboração mútua. 

Agendamos a ida de doentes que vivem sós, marcação de consultas, exames e 

resolução de problemas vários, tudo de uma forma muito simples. Utilizamos o e-

mail! 

A colaboração obtida das Unidades de Cuidados Continuados, Permanentes e foi 

igualmente extraordinária. Através de informações telefónicas conseguimos sempre 

uma resposta rápida e eficiente. 

Os Utentes da nossa Delegação que tiveram necessidade de recorrer a estas 

unidades encontram-se nas localidades de Encarnação/Mafra, Bombarral, Mem  

Martins, Alhos Vedros, Montemor Novo e Algueirão. 

Continuamos a apoiá-los pelo telefone, semanalmente, visitando-os quinzenal ou 

mensalmente. 

Através do projeto “As nossas segundas feiras” efetuámos  todas as semanas 

telefonemas aos  que estavam doentes ou mais  fragilizados. 

São conversas longas, apaziguadoras, onde ficamos a conhecer melhor o OUTRO e 

os seus problemas e necessidades. 

Continuamos a enviar os parabéns nos aniversários e Boas Festas no Natal e 

Páscoa, de uma forma pessoal e carinhosa 

Todos os meses realizámos passeios com programas lúdicos, culturais ou 

recreativos, terminando sempre com  um lanche. 

Esta tem sido uma forma excelente de convívio, amizade, interajuda e 

conhecimento entre Utentes e Utentes/Voluntários. 

No Natal e na Páscoa temos oferecido a todos os Utentes “Miminhos”, de bens 

essenciais ou de um doce, entregues no domicílio de forma personalizada. 
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EVENTOS 

o janeiro    

� Visita ao Tagus Park – no âmbito da parceria com a COMFORT KEEPERS. 

Workshop “ Filosofia dos Cuidados Interativos (estimulação cognitiva, 

alimentação equilibrada, segurança, atividade física). Demonstração de 

Yoga. 

Total de participantes: 61(voluntários18 - utentes 43)                 

o fevereiro 

� Festa de Carnaval - AERLIS 

Projeto interinstitucional do Concelho de Oeiras 

Concurso de máscaras (Prémio “ Alegria”) 

Total de participantes mascarados: 41 (voluntários 11 - utentes 30) 

� Inauguração 2˚Fase do Parque dos Poetas – Oeiras 

     Total de participantes:15 (voluntários 4 - utentes 11) 

� Visita à Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras  - Estoril 

   Projeto intergeracional “Estrelas e Sementes” 

                        Lanche / picnic oferta dos meninos da Ludoteca Marquês de           

                Pombal 

                        CONCERTO (uma forma de interação) dos 4 aos 85 anos       

     Total de participantes: 30 crianças, 45 utentes, 5 voluntários               

o março 

� Visita ao Centro Equestre de Caspolima / Oeiras 

                  Projeto intergeracional “Estrelas e Sementes” 

                  Equitação (outra forma de interação) dos 4 aos 90 anos 
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                 Lanche    

       Total de participantes:50 crianças, 47 utentes, 10 voluntários 

o abril 

� Mostra de doçaria / AERLIS 

Concurso de compotas, licores, doce de colher, bolos 

Concorrentes 54 (utentes, voluntários, meninos do projeto “Estrelas e 

Sementes”) 

Atuação: Pró Fado e Tuna Sénior COSFA 

Lanche servido com prova da doçaria 

Júri: Pastelarias - Xafarica, Queques da Linha, Café Coco, Oceânia, Casa 

dos Cacete 

Total de participantes: 114 pessoas - Entidades Autárquicas, Direção 

Nacional  ACA, Sócios, Amigos, Voluntários, Utentes   

� Lanche no Hotel Penha Longa – Parceria 

Visita á Igreja de Nossa Senhora da Saúde e instalações do antigo 

Convento 

Lanche com a presença do Conselho de Administração do Hotel 

Total de participantes: 52 (voluntários 14, utentes 38)                                                                      

o maio 

� Visita à Associação Resgate - Parceria 

Ensino 3-6 anos (pré escolar) 

Receção, pelos meninos, à ACA/ DO com entrega de lembranças 

Lanche 

Apresentação da Associação pela Diretora da Instituição 

Total de participantes da ACA/ DO: 53 (voluntários 17,utentes 36) 
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o junho 

�  Piquenicão– Qta. do Salles / Outurela 

                 Projeto “Estrelas e Sementes” - outra forma de inter agir 

                 Workshops: massagens, reutilização de tecidos (flores, peças de      

        vestuário) 

                 Passagem de modelos feita pelas Crianças 

                 Participantes: ACA/ DO – 51(voluntários 15,utentes 36) 

                  Residência Madre Maria Clara – 30 idosos 

                  Ludoteca Marquês de Pombal – 55 (50 cranças + 5 técnicos) 

                      Total: 136 pessoas 

o julho 

�  Sardinhada 

                 Esplanada Aguarela do Brasil em Paço de Arcos 

                 Participantes:70 (voluntários 21,utentes 42,sócios 6) 

� Colónia de Férias  – Esplanada XAFARIKA 

                 Praia de Paço de Arcos (5 dias) 

                 Almoço partilhado, show musical  (ultimo dia) 

                 Participantes:32 (voluntários 12,utentes 20) + 5 Jovens (filhos e netos) 

o agosto 

�  Colónia de Férias Intergeracional 

                  Projeto “Estrelas e Sementes” 

                  Praia da Torre / novas dinâmicas de interagir nos afetos e saberes 

                  Show e eleição de misse e mister: simpatia, solidariedade, criatividade   

          e super 



                     

 

 

77

 

                  Participantes: ACA/ DO – 32 (voluntários 8,utentes 24) 

                  Ludoteca MP -35 (30 crianças, técnicos 5) 

                  Total- 67 pessoas 

o setembro 

�  Visita ao Parque dos Poetas (2ª fase) 

                Lanche na Esplanada Xafarika – Paço de Arcos 

                Participantes: 59 pessoas ( voluntários 20, utentes 39 ) 

o outubro 

�  Passeio de o dia todo 

                “Cantar de Galo” - Coruche 

                 Ateliers, como se faz .pão, chouriço, queijo, compota, bolos regionais 

                 Musica, animação, baile 

                 Pequeno almoço, almoço e lanche 

        Participantes 49 pessoas ( voluntários 16, utentes 33) 

o novembro 

�  Venda de Outono / Mercado Municipal de Oeiras 

                Passagem de modelos intergeracional 

                Lanche 

                Participantes: 

 ACA/DO – 70 pessoas (voluntários 20,utentes 50) 

 Ludoteca MP – 24 ( crianças, pais e técnicos) 

                          Total: 94 participantes                       
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o dezembro 

�  Festa de convívio de Natal no Hotel Real de Oeiras 

   “ Festa de PAZ e AMOR”       

                   Programa 

*Receção aos Convidados 

*Lanche - Sandes variadas ,bola de enchidos, mini salgadinhos, mini pastelaria 

variada e fatiada, bolo rei, Café, leite, chá, águas, sumo de laranja  

*Apresentação do projeto “Estrelas e Sementes” realizado 2013 

*Guaraminga – Duo, atuação de Joana Reais 

*Troca de prendas distribuídas por Pais Natal ( Meninos da Ludoteca ) 

*Alegria, paz e amor... 

Participantes: 170 pessoas (Entidades, DN, Empresas, Amigos, Sócios,  Voluntários, 

Utentes e familiares) 

DONATE MILES 

Ida a Cabo Verde 

Com o apoio da Direção Nacional da Associação Coração Amarelo, na pessoa do 

Presidente Manuel Lucena, através do projeto “Donate Miles” realizou-se o sonho de 

um utente que não via a mãe, atualmente com 103 anos, e a família há mais  de 

30 anos. 

Passou com eles o Natal e o Ano Novo 

Foi uma felicidade sem limites. 

OFERTAS 

PÁSCOA 

Através de um pequeno gesto de ternura e de uma pequena oferta tentamos 

amenizar a solidão e a tristeza na época da Páscoa 
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Entregamos a todos os utentes um pequeno presente de um folar e amêndoas, 

fazendo-o pessoalmente e com um cartão de desejos de Páscoa Feliz 

NATAL 

O Natal é uma época mágica. 

Os sentimentos surgem com mais intensidade e quem não tem com quem partilhá-

los sofre, sofre muito. 

Ajudaram-nos a amenizar esta época: 

Camara Municipal de Oeiras 

Amigos e anónimos 

Pingo Doce 

Numa caixa colocamos os Miminhos para uma refeição diferente. Entregamo-los 

pessoalmente a 60 utentes mais frágeis, e 53 bolos Rei muito docinhos aos 

restantes, com um cartão de Boas Festas e muito carinho. 

Uma grande alegria para quem trabalhou na confeção e entrega e para quem 

recebeu. 

REUNIÕES DE ATRIBUIÇÃO DE UTENTE A VOLUNTÁRIO 

Devido á frequente entrada de novos Voluntários ou de outros que perderam o seu 

utente, realizaram-se reuniões para apresentação do perfil dos utentes que 

necessitam de apoio; dando a  indicação da morada, idade, estado de saúde e tipo 

de apoio pedido 

Assim o voluntário mediante o apresentado pode decidir sobre o utente que 

pretende acompanhar, sendo as primeiras visitas com outro voluntário mais 

experiente 

Tiveram lugar nos meses de fevereiro, abril, junho, outubro                                                           

3.3Atividades de divulgação 

SEMINÁRIOS / ENTREVISTAS 

        *Entrevista Rádio” Marginal” 
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          Maus tratos e solidão / idoso 

          20-02-13 

       *Entrevista Jornal “Correio Oeiras” 

         Atividades desenvolvidas com o Idoso ACA 

         28-02-13 

        *Associação Médica Gerontologia Social 

         Salão Paroquial Cristo Rei / Algés 24-04-13 

         “A felicidade não tem idade” 

         *Universidade Católica de Lisboa 

         Jornadas Continua / Empreendorismo / Bet 24 

         Auditório 3-05-13 

         “Outra forma de empreender 

          O voluntariado” 

Os seminários foram desenvolvidos pela Presidente da Associação Coração 

Amarelo/DO 

 EVENTOS / CONVITE 

   *”Fé e Deficiência” - Paróquia de S.Tomás de Aquino 

     Concerto pela Joana Reais -9-03-13 

   *Guaramiranga- duo 

     Associação Liberdade Provisória / Lisboa 

     Concerto -22-03-13 

   *III Encontro de Voluntários 

     Delegação de Lisboa 

     Museu do Azulejo - 29-06-13 
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FEIRAS SOCIAIS 

As Feiras Sociais são a demonstração da vitalidade e trabalho das Instituiçøes 

Sociais existentes nas freguesias e suas respostas diversificadas em prole das 

populações 

A sua organização é da competência das Juntas de Freguesia 

 II FEIRA SOCIAL DE BARCARENA      

           CENTRO JOVEM DE QUELUZ DE BAIXO de 9 a 12 maio 2013 – 10 00- 21 0h 

           Presença da ACA / DO : Cartaz e material de divulgação num pequeno 

stand 

           WorkShops, desporto, atividades lúdicas 

           Presentes 3 voluntários 

VI FEIRA SOCIAL DE PAÇO DE ARCOS 

      Jardim de Paço de Arcos, 24,25 e 26 de maio de 2013 – 10 00-19 00 

24 de maio 2013-Inauguração com a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários  

Paço de Arcos 

- Abertura dos vários stands colocados numa grande tenda  

 25 de Maio 2013 – 16 00h 

          - Ginástica,Dança, Musica          

       26 de maio 2013 

            -Contadores de Histórias, ateliers de pintura, ateliers de reciclagem 

A Delegação de Oeiras da ACA esteve presente num stand com material de 

divulgação, trabalhos de Utentes e Voluntários. 

Venda de café, bolos e compotas 

Grande afluência de publico interessado e participativo 

Presentes com toda a sua alegria vários voluntários e utentes 
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V MOSTRA SOCIAL DE OEIRAS / S.JULIÃO DA BARRA 

Centro Comercial de Oeiras Parque de 27 de maio a 2 de junho 2013 

Apresentação das Instituições da Freguesia através de Mupies 

27 maio -1800h Inauguração pelo presidente da Junta de Freguesia Carlos 

Morgado     

         -Ballet infantil e juvenil -Associação Desportiva Oeiras ADO 

A Delegação esteve presente com um Mupi onde estavam representadas as várias 

atividades que desenvolve 

         III  MOSTRA SOCIAL DE ALGÉS 

Parque Urbano de Miraflores, 14 e 15 setembro de 2013 – 10 00-19 00h 

Bandas de Musica, Ginástica, Yoga, Coros de “Cristo Rei “, “Centro 

Residencial Madre Maria Clara” 

Tenda / stand da Delegação de Oeiras ACA, com materiais de 

divulgação,venda de compotas, bolos e café. 

Boa participação da população, grande empenhamento dos voluntários                          

V VENDA DA PRIMAVERA 

Sala do Clube Desportivo de Paço de Arcos – CDPA 

Dias: 17,18 e 19 maio 2013 

          25,26 e 27 maio 2013 

Programa: 

                -!7 de maio 2013 – Inauguração -18 00h 

Presentes Entidades Autárquicas, CDPA, Instituições e muito publico 

Pequeno Beberete 

Abertura da Venda a preços simbólicos 

                  -18 maio de 2013-Abertura 10 00h 
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Encerramento 20 00h 

Passagem de Modelos -16 00h (modelos escola Ana Wilson,voluntários,utentes) 

Workshops: Bijuteria, reutilização de tecido 

Serviço de cafetaria 

- 19 maio de 2013-Abertura 10 00h 

                        Encerramento 20 00h 

Continuação da venda de roupa e utilidades 

Workshop: transformação e reutilização de peças de vestuario 

Serviço de Cafetaria 

- 25,26 e 27 de maio 2013-Abertura 10 00h 

                       Encerramento 20 00h 

Decoração renovada 

Continuação da venda de roupa e utilidades novas a preços baixos 

Workshop: malas / Passagem dos modelos/ Bijuteria / exposição 

Serviço de Cafetaria 

Boa adesão do publico mas, em menor numero,  demonstrado pelo montante 

obtido  inferior ao dos  anos anteriores. 

A sala agradável e propícia a novas decorações, foi no que apostamos. 

Mais espaço livre, roupa de maior qualidade, peças de vidro, de porcelana ,bijuteria 

,escolhidas com gosto e cuidado.                                             

Na preparação, montagem e venda os voluntários e utentes tiveram um trabalho 

extraordinário. 

Dão todo o seu amor na divulgação da Associação e no esmerado atendimento aos 

compradores, tornando esta VENDA em algo de diferente... 
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III VENDA DE OUTONO 

Mercado Municipal de Oeiras 

Dias:15,16 e 17 de novembro 2013 

Programa: 

                15 novembro 2013 -Inauguração – 18 00h ( musica / acordeonista) 

                 Encerramento – 20 00h 

Presentes: Vereadores da CMO, Presidentes das Uniões de Freguesias, Instituições 

do Concelho, voluntários, utentes, publico. 

Pequeno Beberete 

Inicio da venda de roupa, utilidades, bijuteria, discos 

Espaço lúdico / crianças 

                  16 novembro 2013-Abertura 10 00h 

                   Encerramento 20 00h 

Continuação da venda de roupa e utilidades 

Workshop: Maquilhagem, Cabeleireiro, Massagem 

Passagem de modelos intergeracional -modelos Ana Wilson, meninos da Ludoteca 

MP/ pais, voluntários e utentes. Modelos finais NOIVOS 

Lanche : Convidados, Voluntários e Utentes 

                   17 novembro 2013-Abertura 10 00h (musica / acordeonista) 

                   Encerramento 20 00h 

Continuação da venda de roupa e utilidades a preços mínimos 

Workshop: Maquilhagem, Cabeleireiro, Bijuteria, Embalagens de Natal 

Serviço de cafetaria 
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Espaço lúdico / crianças 

Encerramento                                               

Por não ser possível realizar este evento nos Bombeiros Voluntários de Oeiras, 

aceitamos a sugestão do Mercado Municipal de Oeiras. 

Com uma boa situação, mesmo no centro da vila tinha o inconveniente de ser num 

1˚andar, muito grande, frio e com o equipamento dum antigo mercado de 

hortaliças e fruta 

Portanto com uma clara dificuldade de decoração e arrumação mas, fez-se o melhor 

possível com muito trabalho e dedicação dos voluntários e utentes que durante uma 

semana viveram muitas horas no local 

Na inauguração estiveram presentes bastantes pessoas, nos dias seguintes e 

embora os preços fossem muito baixos e a variedade enorme o publico apareceu 

pouco 

A divulgação podia ter sido melhor? O aumento destas Vendas é notório e bem 

perto, na paróquia havia uma semelhante. 

Certamente que vários motivos levaram a que a Venda nos três dias tenha tido um 

fraco lucro 

O evento e a sua finalidade foram avaliados, certamente novas formas de Vendas 

hão de surgir. 

MOSTRA DE DOÇARIA 

AERLIS, 28 abril 2013 – 15 00h 

Estas iniciativas têm a finalidade de estimular a auto estima e confiança nos 

participantes 

São  um êxito  devido ao entusiasmo de Utentes, Voluntários e Sócios 

Houve 52 concorrentes às categorias de: 

            *Bolos 

            *Doces de colher 
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            *Compotas 

            *Licores 

O Júri era constituído por: 

                 -Pastelaria Bonvalot 

                 -Esplanada Xafarika 

                 -Pastelaria Oceania 

                 -Queques da Linha 

                 -Café Coco 

No hall atuaram e encantaram 

                 -Grupo Pro Fado 

                 -Tuna Sénior do COSFA 

Os participantes foram chamados e declarados vencedores por o jovem animador 

Domingos Freire de Andrade, que abrilhantou a cerimónia de entrega de prémios 

*BOLOS 

1˚Prémio                   Julia Araujo “Tarte de Amendoa” 
Menção Honrosa      Isabel Lopes dos Santos “Bolo de Chocolate de Tonda” 
Menção Honrosa      Ana Morais “ Cheese Cake de Frutos Silvestres” 
 

*COMPOTA 

1˚Prémio                   Ana Paula Sobral ”Compota de Pessego”   
Menção Honrosa      Dilia Serafim 'Compota de Abobora” 
       

 *DOCES DE COLHER 

1˚Prémio                   Maria Fernanda Soares “Pudim de Laranja” 
Menção Honrosa      Lucilia Ferreira “Pudim de Laranja” 
Menção Honrosa      Dilia Serafim “Montanha Dourada” 
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*LICORES 

1˚Prémio                   Maria Reis Rocha “Licor de Cabo Verde” 
Menção Honrosa      Maria João Catalão “Licor de Café' 
 

O Júri entregou os Prémios  (Lanches /2 pessoas) e Diplomas de Participação a 

todos os concorrentes 

Seguiu-se na sala grande um lanche já preparado e a “Prova” dos doces, 

concorrentes 

Estiveram presentes cerca de 105 pessoas. Uma grande organização, só possível 

com  o muito trabalho dos voluntários e utentes.  A continuar! 

DOCES DE CORDEL 

Foram elaborados livros de receitas, decorados pelos Meninos da Ludoteca Marquês 

de Pombal 

Lançados na reunião de Voluntários, Venda da Primavera e Feira Social de Paço de 

Arcos 

Um êxito!!! 

CONCERTO DE OUTONO 

Auditório “ Princesa Benedita” -  COSFA 

Domingo,13 de outubro 2013 – 18 00h 

Concerto de Outono – Orquestra Camara Cascais e Oeiras 

                                  -Dirigida pelo Maestro Nikolay Lalov 

Sala bem decorada completamente cheia, cadeiras extras e gente em pé foi assim 

que ouvimos o extraordinário Concerto que a OCCO nos ofertou. 

Um grande abraço de reconhecimento de toda a Família Coração Amarelo pela 

grande ajuda que nos dão: Músicos e Maestro Nikolay Lalov. 

Sem este apoio seria muito difícil tornar realidade o nosso projeto de “Combate á 

Solidão'. 
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TERTÚLIAS “ NÃO DESISTAS “ 

Com uma nova equipa responsável – Maria da Gloria Torrado e Dr Manuel Barão da 

Cunha, num novo local sala do COSFA, noutro horário e com excelentes 

acessibilidades, iniciamos em janeiro o VI Ciclo de Tertúlias “Não Desistas”, com os 

seguintes convidados: 

                                           Tertúlias “ Não Desistas “ 

Convidado Apresentação Mês 

Prof. Dr Adriano Moreira   
(Politico, professor)                    

Maria Gloria Torrado                                Janeiro * 

Dra Maria Alda Ferreira  (artista, escritora)              Maria Gloria Torrado                                fevereiro 

João Aranha Meneses ( escritor)                     Maria Gloria Torrado                                março 

Helena Pinto de Magalhães ( escritora, pintora)    Maria Gloria Torrado                                abril 

Mário Wilson (desportista, treinador Maria Gloria Torrado                                maio 

*Nesta Tertúlia houve a necessidade de alterar o local  passando para o Auditório 

“Princesa Benedita” com cerca de 200 lugares havendo mesmo assim que colocar 

cadeiras extras. 

Excelente tarde com ALGUEM que muito sabe!!! 

3.4    Atividades de participação no âmbito de parcerias 

   *Academias e Universidades Séniores 

   *Associação Medica Gerontologia Social de Algés 

   *Associação Pra Atlântico / Juntos por Mais 

   *Centro de Paralisia Cerebral Nuno Belmar da Costa 

   *Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras 

   *Fundação Marquês de Pombal 

   *Ministério da Justiça 
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   *Universidade de Lisboa - Serviço Social 

PROTOCOLOS 

   *Camara Municipal de Oeiras 

     Protocolo n˚ 89/2004, 6 de Setembro de 2004 – Cedência de instalações 

  *Comissões Sociais de Freguesia (CSF) 

      Junta de Freguesia de Algés - 2008 

      Junta de Freguesia de Oeiras e S. Julião da Barra - 2005 

      Junta de Freguesia de Paço de Arcos – 2007 

  *Centro Social Paroquial de Nova Oeiras 

     Protocolo cedência de viatura, 5 de fevereiro de 2011 

  *Fundação Casa de Macau 

     Protocolo de Cooperação celebrado em 2 de novembro de 2011 

  *Fundação Marques de Pombal 

     Protocolo de cooperação no projeto intergeracional “Estrelas e Sementes – 10 

janeiro 2012 

  *Comfort Keepers 

     Cooperação e formação -28=-5=13 

PARCERIAS 

   *Santa Casa da Misericórdia de Oeiras 

Acordo de parceria celebrado a 10 novembro de 2004/ desenvolvimento de 

atividades conjuntas 

   *Associação Juvenil Pro Atlântico 

     Acordo de parceria celebrado em setembro de 2006 / realização de eventos em 

conjunto 
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3.5  Atividades de Formação 

Formação Inicial 

Realizou-se nos dias 18 de março e 6 de abril, em conjunto com o BLVO, estando 

presentes 8 voluntários da Delegação de Oeiras 

Formação Contínua 

A Formação Contínua que realizamos nos meses de abril,julho e dezembro, estava 

integrada no Projeto “Estrelas e Sementes” tendo sido ministrada por a 

coordenadora do Projeto e da Ludoteca Marquês de Pombal e a de outubro  sobre 

Socorrismo( a pedido dos voluntários) ministrada por o formador Max Campos 

abril 

             -”As emoções, como as vivemos  “ 

             -Dinâmicas e vivencias 

              -Dra Carla Moreira 

julho 

           -” As emoções, comportamentos” 

            - Dinamicas de Grupo 

            -Dra Carla Moreira 

outubro 

             -”Primeiros Socorros” 

             -”Vida segura para o Idoso” 

             -Formador Max Campos 

dezembro 

                -” As emoções / psicologia positiva” 

                - Encerramento 

                -Dra Carla Moreira 
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OUTRAS FORMAÇÕES 

*Workshop “ Inteligência Emocional” 

Junta de Freguesia de Paço de Arcos 4 e 5-3 13 das 18 00-19 30h 

 *Testamento Vital 

 Instituto Nacional de Reabilitação / Fórum INR / Lisboa 28-02-13 

 *III Jornadas de Serviço Social 

Politicas Sociais e direitos da Pessoa Idosa 

COSFA – 19-04-13 

*WorkShop “ Psicologia do Luto” 

Como lidar com situações delicadas 

Sala da Junta de Freguesia Paço de Arcos 

19-06-13 – 9 00- 13 30h 

*Europa para os Cidadãos 

 Inspeção Geral do MSESS / Lisboa 

-7-11-13 -Educação, Formação e Juventude na EU  - 16 00h 

-21-11-13-Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão na EU - 16 00h 

-5-12-13 -Pequenas e Médias Empresas, Inovação e desenvolvimento económico na 

UE 

FORMAÇÕES MINISTRADAS 

Continuámos a colaborar com o Banco Local de Voluntariado da CMO, na formação  

de voluntários e instituições do Concelho Oeiras, com o  apoio voluntário  da Dra. 

Helena Cadete e da técnica Sandra Mourinha. 
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Foram ministradas as seguintes formações : 

Tipo Formação Data Horário Local NºParticipantes 
Formação inicial 18/03 e 06/04 14h-17h CJO 19 
Formação Instituições I 18/04 14h-17h CJO s/inscrições 
Sensibilização pª voluntariado 19/10 14h-17h CJO 24 
Formação Instituições II 20/11 14h-17h CJO s/inscrições 

• Foram entreguesCertificados de Participação 

Elaboração do Guia do Voluntário 

Foi elaborado o GUIA DO VOLUNTÁRIO, à semelhança do da ACA, pela Dra. Helena 

Cadete, encontra-se em apreciação no Banco Local de Voluntariado de Oeiras / 

CMO. 

3.6 Outras atividades 

REUNIÕES MENSAIS 

As reuniões mensais com voluntários continuaram a realizar-se ás primeiras terças 

feiras de cada mês, pelas 10 00h, na sala multiusos do Centro da Juventude de 

Oeiras. São abordadas nestas reuniões todas as temáticas relacionadas com a 

melhoria contínua na prestação de apoio aos nossos utentes. São analisados casos 

de utentes e dadas informações relevantes em termos de alteração e 

disponibilidade de apoios disponíveis para melhorar a qualidade de vida dos 

utentes. 

Considerando que o convívio trás conhecimento e este amizade, antes da reunião 

tivemos sempre um pequeno lanche com café, chá, sumos e bolos 

Estão em média presentes cerca de 40 voluntários, 

Aos que estão profissionalmente ativos ou por outro qualquer motivo não puderam 

estar presentes foi enviado via mail o resumo das reuniões 

Nas reuniões de abril, julho e dezembro, foram realizadas Formações no âmbito do 

projeto intergeracional “Estrelas e Sementes” sobre “ As Emoções”; na do mês de 

outubro a pedido dos voluntários realizou-se uma sobre Socorrismo 

INSTALAÇÕES 

A Delegação tem a sua sede no Centro da Juventude de Oeiras, cedidas através de 

protocolo datado de setembro de 2004,pela Camara Municipal de Oeiras ,sita na 
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Rua Monsenhor Ferreira de Melo – Oeiras 

Realizaram-se várias reuniões ao longo do ano  2013 com o anterior e atual 

Executivo Camarário e técnicos CMO com a finalidade de uma mudança de 

instalações, sendo que até ao momento nada se concretizou. 

ATIVIDADES COM VOLUNTÁRIOS 

JANTAR CONVIVIO 

Como ja vem sendo tradição realizamos o jantar de Voluntários e familiares no mês 

de setembro 

Num local onde somos estimados e acarinhados – Esplanada Xafarika, com uma  

bela noite de luar, podemos conversar e conhecermo-nos melhor durante um 

excelente jantar buffet 

A sala decorada de amarelo, com a nossas gerberas, á luz de velas, ouvindo o mar, 

num ambiente extraordinário que fez deste jantar um êxito 

Estiveram presentes 36 voluntários e familiares 

DONATE MILES 

Três voluntários foram contemplados por este projeto 

Todos eles se deslocaram ao Brasil em visita a familiares que por vários motivos 

não viam á muitos anos 

Mataram saudades, recordaram episódios de vida, uniram laços quase quebrados 

Foi uma grande dádiva 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES 

A caraterização da Delegação é feita pela movimentação que se realizou ao longo 

dos últimos 5 anos e em especial no ano de 2013  

Ano 2013 
Sócios Voluntários Utentes 
Admissões 6 Admissões 12 Admissões 20 

Desistências 5 Desistências 15 Desistências 13 * 

Nº de efetivos 143 Nº de efetivos 103 Nº de efetivos 117 

• morte 
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Apresentação esquemática de sócios, voluntários e utentes de 1 janeiro 

2009 a 31 dezembro de 2013 

               Sócios Voluntários Utentes 
2009 91 81 69 
2010 112 91 90 
2011 125 88 101 
2012 144 106 110 
2013 143 103 117 

 

A Delegação de Oeiras tem continuado a crescer embora os números não o 

evidenciem. 

Somos procurados por pessoas mais jovens mas, com doenças crónicas; idosos que 

vivem sós ;pessoas com solidão e carências materiais 

O apoio dado é numa faixa etária bastante elevada, o que representa cuidados de 

saude frequentes muitas consultas e portanto idas ao centro de saúde ou hospital 

Durante este ano acompanhamos semanalmente um ou vários casos, por não 

existir companhia familiar, nem meios de transporte 

Durante 2013 alguns dos utentes transitaram para lares, residenciais ou unidades 

de cuidados de saúde; alguns longe do Concelho, contudo continuamos a apoia-los 

embora um pouco mais espaçado (quinzenal ou mensalmente) 

O numero de utentes que vive só é elevado e preocupante, toda a atenção é pouca. 

Esclarecemos sobre a utilidade dos tele alarmes, da chave disponível, do convívio 

com os vizinhos. 

O nosso projeto “as nossas segunda feira”, deteta muitas vezes situações em que 

temos que atuar diretamente ou através de outras instituições. 

Representação esquemática do numero de utentes por género 

Feminino Masculino 
98   - 84% 19   -   16% 
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Representação esquemática do numero de utentes por grupo etário 

 
18-25 0 0% 
26-40 2 2% 
41-65 18 18% 
66-80 49 42% 
+81 48 41% 

 

Representação esquemática do estado civil dos utentes 

 
Solteiro 19 16% 
Casado 13 11% 
Viúvo 77 66% 
Divorciado 8 7% 

 

Representação esquemática das habilitações dos utentes 

Analfabeto 10 9% 
4ª classe 45 38% 
5º ano 35 30% 
7º ano 11 9% 
Licenciatura 16 14% 

 

Representação da atividade profissional que desenvolve ou já desenvolveu 

Atividades profissionais: 

       -Empregadas Domésticas 

        -Auxiliares 

         -Construção civil 

         -Administrativos 

         -Serviço restauração 

         -Ensino básico, secundário e universitário 

         -Tradução 

         -Seguros 
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         -Modistas 

         -Domésticas 

Representação esquemática do agregado familiar do utente 

  
Vive só 60 51% 
Com familiares 30 26% 
Lar/residencial/U.Saúde 27 23% 

 

Representação esquemática da situação / problema do utente 

1º Solidão 
2º Depressão 
3º Mobilidade 
4º Acamados 
5º Demências 
6º Doença crónica/genética/hereditária 
7º Invisual 
8º Diabetes 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

A delegação de Oeiras não possui qualquer colaborador, todo o trabalho executado 

é feito pelos seus Voluntários de uma forma empenhada, conhecedora e altruísta 

A Formação é indispensável, durante este ano realizou-se Formação Inicial para 

novos voluntários de forma a só começarem a fazer o acompanhamento do utente 

depois de instruídos 

Quanto á Formação Continua, procuramos conhecer e aprofundar  as  nossas 

“Emoções” ajudando-nos e ajudando o Utente no seu domínio valorização 

Outra vertente abordada foi o “Socorrismo” e “Cuidados com a  Pessoa Idosa”, tão  

necessários para o nosso trabalho junto dos utentes. 

No ano de 2013 como no ano anterior houve bastante movimentação de voluntários 

( entradas e saídas),possivelmente atribuídas ao atual estado do país. 
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Representação esquemática dos voluntários por género 

Feminino Masculino 
82   - 80% 21   -   20% 

 

Representação esquemática dos voluntários por grupo etário 

18-25 6 6% 
26-40 18 17% 
41-65 42 41% 
66-80 32 31% 
+81 5 5% 

 

Representação esquemática do estado civil dos voluntários 

 
Solteiro 26 25% 
Casado 46 45% 
Viúvo 19 18% 
Divorciado 12 12% 

 

Representação esquemática das habilitações dos voluntários 

 
5º ano liceal 11 11% 
7º ano liceal 32 31% 
Licenciatura 60 58% 

 

Representação da atividade profissional que desenvolveram ou 

desenvolvem os Voluntários 

               - Ensino 

               -Investigação 

               -Profissão liberal 

               -Forças armadas 

               -Administração publica 

               -Empreendorismo 

               -Outras 
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Representação esquemática da situação laboral dos voluntários 

 
Reformados 57 55% 
Ativos 24 23% 
Desempregados 22 22% 

 

Representação esquemática do voluntariado exercido 

Regular Pontual 
79   - 77% 24   -   23% 

 

SÓCIOS 

Os Sócios são uma das vertentes importantes da nossa Associação,não só pela sua 

ajuda financeira mas, também pelos apoio e incentivos que nos transmitem 

Representação esquemática da distribuição dos sócios por voluntários e 

utentes 

Utentes Voluntários Sócios 
25   - 17% 50   -   35% 68   -   48% 

 

Representação esquemática de sócios – Distribuição por género 

Feminino Masculino 
109   - 76% 34   -   24% 

 

Representação esquemática de sócios por grupo etário 

Anos 
18-25 0 0% 
26-40 5 4% 
41-65 45 31% 
66-80 70 49% 
+81 23 16% 
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Representação esquemática das instituições que pediram o apoio da ACA 

1º Centros de dia e convívio do Concelho 
2º Familiares 
3º Amigos 
4º Centros de Saúde 
5º Segurança Social 
6º Camara Municipal Oeiras ( departamento 

assuntos sociais) 
7º Hospitais ( S.Francisco Xavier, Egas Moniz, 

Santa Maria) 
8º O próprio 
9º Paróquias 
10º Residência Madre Maria Clara 
11º Sta. Casa da Misericórdia de Oeiras 
12º Juntas de Freguesia 

 

6. Conclusões 

Com um país com graves dificuldades, a situação de alguns dos nossos utentes 

piorou; contudo não existiu  no ano de 2013 crise nos afetos, reforçamos os 

cuidados e a atenção. 

Cumprimos o Plano de Atividades a que nos tínhamos proposto e obtivemos a 

Medalha de  Mérito /grau Prata da CMO que nos encheu de alegria e de ainda mais 

responsabilidade. 

Realizamos o projeto intergeracional “Estrelas e Sementes” com os  utentes e os 

meninos da Ludoteca Marquês de Pombal, em eventos onde a inter ajuda e a 

reciprocidade de afetos e conhecimentos foi de realçar. 

O ponto alto do trabalho foi a Colonia de Ferias na Praia da Torre com um 

considerável numero de participantes. 

Das atividades desenvolvidas há a ressaltar: Vendas de Primavera e Outono, Mostra 

de Doçaria,  Tertúlias “Não Desistas” e o sempre extraordinário Concerto de Outono 

com a Orquestra de Camara de Cascais e Oeiras. 

Pela amizade e carinho como somos conhecidos iremos continuar a trabalhar para 

que o projeto de “COMBATE Á SOLIDÃO” seja cada vez mais abrangente e de 

melhor qualidade. 

Para aqueles para quem trabalhamos desejamos poder SERVIR cada vez melhor, 

com amor e dedicação. 
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Terminámos o ano tranquilamente e preparados para o futuro que desejamos 

MELHOR. 

 

 

ANEXOS: 

- Contas do exercício 
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Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013  

da Delegação de OEIRAS 

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
1. Pessoal – Remunerações e Honorários    

2. Fornecimentos e serviços externos:   

      Água    

      Eletricidade                                  

      Correio                                                                      29,84  

      Telefone e Internet                                                      

      Material de esc./consumíveis/Expediente e Higiene              325,69  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

1.136,63  

      Manutenção do Site                                                                  

      Serviços especializados                                            

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 43,22 1.535,38 

3. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)             

4. Seguros  2.222,51 2.222,51 

5. Rendas das instalações                                                                    

6. Apoio a atividades    

7. Custos com Ações de Formação                                        120,24 120,24 

8. Organização de eventos de índole social ou cultural  5.657,18 5.657,18 

9. Diversos 167,93 167,93 

10. Outras Despesas    

Contabilidade 432,00  

Apoio a utentes 1.373,38  

Outras 30.474,66 32.280,04 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        41.983,2841.983,2841.983,2841.983,28    

ProveitosProveitosProveitosProveitos    
1. Angariação de fundos   

1.1. Organização de eventos:                                                                 
- Eventos de índole social ou cultural                                                             2.710,00 2.710,00 
- ….   

1.2. Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                          222,30  
- Livros 214,80  
- Vendas diversas 4.016,61 4.453,71 

2. Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  4.215,93 4.215,93 
3. Receitas diversas   
              - Quotas 2.709,00  
               - Juros conta a prazo 2.020,63  
               - Outras 35.021,27 39.750,90 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        51.130,5451.130,5451.130,5451.130,54    

SaldoSaldoSaldoSaldo:     9.147,269.147,269.147,269.147,26    

Pel’ A Direcção da Delegação de Oeiras 
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Delegação de OEIRAS: 

 

Resultado : 9.147,26 € 

Saldo Caixa: 6.629,97 € 

Saldo Bancos: 
BCP 

€ 

MONTEPIO 

 

40.000 € 

 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 
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RELATÓRIO 

E 

CONTAS 

 
EXERCÍCIO DE 2013 

 

*** 

Delegação do Porto 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
DA DELEGAÇÃO DO PORTO 

        
~ Exercício de 2013 ~ 

 
INDICE: 

1. Introdução 

2. Objectivo do Relatório 

3. Actividades levadas a cabo no âmbito do exercício em apreciação 

 3.1 Actividades de Gestão 

  3.2 Actividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo 

3.3  Actividades de divulgação 

3.4  Actividades de participação no âmbito de parcerias 

3.5  Actividades de Formação 

3.6  Outras actividades 

4. Caracterização dos utentes  

5. Caracterização dos voluntários 

6. Conclusões 

ANEXOS: 

- Contas do exercício 
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1. Introdução 

ACA-DP, associação sem fins lucrativos, tem como principal missão o apoio de 
pessoas que vivem na solidão. 

De acordo com os estatutos os Voluntários serão sócios e pagarão uma quota anual 

de 24 Eu., destinada em parte ao seguro efectuado aos mesmos. Estarão 

segurados a partir do momento que saiam de casa para visitar os Beneficiários e 

inclui qualquer dano que possam causar na casa dos mesmos. 

A direcção da ACA-DP é composta dos seguintes elementos: 

• Dra. Ana Maria Braga da Cruz – Presidente 

• Maria Aurea Serra Martins – Vice-presidente 

• Elvira Luisa T Almeida Prata – Tesoureira 

• Alice Montenegro Gouveia – Vogal 

• Flávio de Castro Silva - Vogal 

• António Sarsfield – Suplente 

• Dra. Judite Pimenta – Suplente (doente há mais de um ano) 

2. Objectivo do Relatório 

Cumprimento estatutário e percepção da actividade desenvolvida pela Delegação do 

Porto no ano em apreço. 

3. Actividades levadas a cabo no âmbito do exercício em apreciação 

 3.1 Actividades de Gestão 

Realização do I ENCONTRO DE REFLEXÃO: OS VOLUNTÁRIOS NO CORAÇÃO 

AMARELO, no dia 27-06-2013, na Universidade Católica do Porto – Campus da Foz 

Coordenação e supervisão de todo o trabalho dos voluntários por parte de todos os 

elementos da Direcção da Delegação Porto. 
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  3.2 Actividades desenvolvidas no âmbito do apoio 

directo 

Realização da primeira festa de Natal no Teatro Municipal Rivoli do Porto, com a 

peça “O Melhor de La Féria”. Para assistirem a este espectáculo foram convidados 

todos os Beneficiários, acompanhados pelos respectivos Voluntários.  

Entrega de pequenas lembranças, caixas com sabonetes perfumados, aos 

beneficiários que, por motivos de saúde, não puderam deslocar-se ao Teatro Rivoli. 

3.3 Actividades de divulgação 

A Direcção da Delegação Porto participou no jantar de gala promovido pela 

Embaixada Brasileira, na Alfândega do Porto, cuja receita reverteu para a 

Associação Coração Amarelo. 

Elaboração e envio da Folha Informativa Mensal a todos os Voluntários, Associados, 

Simpatizantes e Direcções da ACA. 

3.4 Actividades de participação no âmbito de parcerias 

Continuação da parceria com a Junta da União de Freguesias de Santo Ildefonso, 

Cedofeita, Sé, São Nicolau, Miragaia e Vitória, tendo-se vindo a apoiar beneficiários 

desta União de Freguesias. 

Articulação com as seguintes entidades:  

Médicos do Mundo, EFACEC, PSP – serviço de proximidade, Junta Freguesia Foz e 

Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

Continuação dos protocolos celebrados com a Santa Casa da Misericórdia do Porto 

(através nomeadamente da  cedência gratuita de sala/sede e de sala para 

reuniões) e com a UC que se traduziu na realização de cursos de  formação de 

voluntários e na realização do Seminário. 

3.5 Actividades de Formação 

Curso de formação “Promover a dignidade da pessoa idosa”, realizado na 

Universidade Católica do Porto – Campus da Foz, com o seguinte programa: 
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21 de janeiro - Voluntariado: uma medida de solidariedade e de amizade - Cristina  

Palmeirão e Ana Braga da Cruz  

28 de janeiro  - Voluntariado: Um compromisso responsável - Carmo Themudo  

4 de fevereiro  - Eu enquanto voluntário(a) na relação com o outro - Luísa Trigo  

11 de Fevereiro  - O cuidado ético enquanto princípio para a dignidade humana -  

Isabel Baptista 

Formação ministrada no dia 22 de Março na Universidade Católica do porto – 

Campus da Foz, intitulado “Crescer a partir dos 50!”. 

Realização de Cursos de Verão na Universidade Católica do Porto – Campus da 

Foz, com o seguinte programa: 

O Enquadramento Jurídico do voluntariado; 5 de Junho de 2013 das 17h30 

as 20h00 

Morte e Morrer - Ética no fim da vida; 27 de Junho de 2013 das 18h00 às 

19h30 

Voluntariado: promover a dignidade da pessoa idos; 4 de Julho de 2013 

das 14h00 às 19h00 

Organizar e gerir voluntários nas instituições; 11 de Julho de 2013 das 

9h30 às 12h30 

Participação de elementos da ACA em várias acções de formação e 

esclarecimento, organizadas pelas seguintes entidades:  

Porto Social: Curso sobre Gestão Voluntariado e participação em várias sessões 

sobre voluntariado e apoio social 

Universidade Católica: Colaboração na programação de curso de formação de 

voluntários 

Sessão sobre voluntariado e apoio a idosos: a convite da CM de Famalicão 

Sessão sobre voluntariado e apoio a idosos: a convite do serviço social do Hosp 

de Sto António 
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3.6 Outras actividades 

Apoio à SAOM e Freguesia de Miragaia na elaboração de estudos sobre idosos, com 

a participação da UC. 

4. Caracterização dos utentes: 

Presentemente a ACA-DP tem 33 Beneficiários. 

5. Caracterização dos voluntários:  

Presentemente a ACA-DP tem os seguintes grupos de Voluntários: 

31 Voluntários (base normal da Associação) 

09 Voluntários pertencentes ao Grupo José de Mello  

18 Voluntários pertencentes à Delta Cafés 

6. Conclusões 

Relativamente ao número de Voluntários conseguimos atingir um dos objectivos do 

ano de 2013, tendo-se continuado com a participação da sociedade civil na nossa 

Associação com o apoio da DELTA CAFÉS, Grupo EDP, Portal Porto Social e Grupo 

José de Mello. 

O número de Beneficiários manteve-se, tendo-se registado alguns falecimentos. 

Observou-se a diminuição do número de Voluntários devido, principalmente, a 

termos deixado de considerar os voluntários da VO.U, atendendo à sua participação 

praticamente nula. 
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Demonstração de resultados atéDemonstração de resultados atéDemonstração de resultados atéDemonstração de resultados até    31 de Dezembro31 de Dezembro31 de Dezembro31 de Dezembro    2020202013131313  

da Delegação do Porto    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
21. Pessoal – Remunerações e Honorários  0 0 

22. Fornecimentos e serviços externos:  2 162,23 

      Água  0  

      Electricidade                                0  

      Correio                                                                      30,57  

      Telefone e Internet                                                    447,84  

      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              55,35  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

11,80  

      Manutenção do Site                                                                0  

      Serviços especializados                                          1 611,75  

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 4,92  

23. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           164,75 164,75 

24. Seguros  371,24 371,24 

25. Rendas das instalações                                                                  0 0 

26. Apoio a actividades  0 0 

27. Custos com Acções de Formação                                        0 0 

28. Organização de eventos de índole social ou cultural  525,00 525,00 

29. Diversos 66,10 66,10 

30. Outras Despesas (Transporte de fraldas) 37,49 37,49 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        3 326,813 326,813 326,813 326,81    

ProveitosProveitosProveitosProveitos    
 (p/item) (subtotais) 

7 Angariação de fundos  0,00 
7.1. Organização de eventos:                                                               0,00  

- Eventos de índole social ou cultural                                                             0,00  
- ….   

7.2. Vendas:                                                                                            110,00 
- Artigos de divulgação/merchandising                                          0,00  
- Livros 110,00  
- Venda de ….   

8 Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  320,00 320,00 
9 Receitas diversas 651,87 651,87 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :     1 081,871 081,871 081,871 081,87    

SaldoSaldoSaldoSaldo:     ----    2 244,942 244,942 244,942 244,94    

       Pel’ A Direcção da Delegação Porto 

                       Elvira Prata 
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Resultado : - 2 244,94€ 

Saldo Caixa: 4,37€ 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

3 179,50€ 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 
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EXERCÍCIO DE 2013 

*** 

Comissão Instaladora de 

Porto de Mós-Bouceiros 
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Relatório de Atividades da CI Associação Amarelo 
Bouceiros/Alqueidão da Serra /Porto de Mós 

2013 
No dia 6 de Janeiro animamos uma missa na Capela de S. Bento e Santa Quitéria 

com os escuteiros de Aljubarrota. 

Fizemos questão que os nossos utentes estivessem presente e isso deu satisfação 

principalmente às pessoas que habitualmente têm dificuldades de deslocação. 

Na tarde do mesmo dia foi realizado um Chá de Reis nos Bouceiros com utentes, 

voluntários, idosos do Alqueidão, em parceria com o Agrupamento de Escuteiros de 

Aljubarrota. Nós, Associação Coração Amarelo ficámos responsáveis pela logística 

do chá e os escuteiros pela animação. Decoramos a sala com motivos natalícios e 

as mesas com tecido amarelo dourado a servir de fundo e colocámos toalhas de 

renda. Houveram muitos bolos-reis, filhoses, doces, águas, sumos, chá, tudo 

oferecido pelas pessoas e nós. A animação constou de uma cena teatral com cenas 

cómicas que contribuíram para a boa disposição de todos. De seguida foi servido o 

chá com muita alegria, convívio e animação. 

Com os donativos de um almoço de Natal, foram realizadas obras de melhoria em 

casas de pessoas sós em consonância com a Segurança Social para haver um 

acompanhamento mais próximo. 

Ao longo do ano foi sendo construída uma lista de voluntários, falta fazer a 

respetiva formação. 

Fizemos o acompanhamento dos utentes tendo em conta as suas necessidades. 

Perdemos alguns por falecimento, mas acompanhamos até ao fim, incluindo 

funeral. 

Também efetuamos ações em parceria com os escuteiros e Unidade de Cuidados na 

Comunidade, uma Unidade de Saúde cuja coordenadora é Filomena de Morais 

Sarmento, no sentido de minorar a solidão de cada vez mais pessoas que 

encontrámos sós. 
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Também pertencemos a um grupo da Rede Social que está a fazer o diagnóstico de 

solidão no concelho de Porto de Mós. 

Quanto a despesas só temos as entradas das cotas e nenhuma saída porque 

funcionamos com dádivas e o gosto solidário dos populares da zona. 

Porto de Mós,26 de Maio de 2014 

 

Maria Filomena de Morais Sarmento Machado Matos 

Isabel Costa 

Fernanda Oliveira 

Paula Barreiro 

Ana Rocha 
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EXERCÍCIO DE 2013 

*** 

Delegação de  

Sintra 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA  

DELEGAÇÃO DE SINTRA 
 

INDICE 

1. Introdução  

2. Objetivos do relatório  

3. Atividades levadas a cabo no âmbito do exercício em apreciação. 

3.1. Atividades de gestão  

3.2. Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio direto.  

3.3.No âmbito da divulgação da Delegação.   

3.4. Atividades de participação no âmbito de parcerias 

3.5. Atividades de formação  

4. Caraterização dos utentes  

5. Caraterização dos voluntários 
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Anexos 

Contas do exercício 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 

116

 

1. Introdução 

A Associação Coração Amarelo (ACA) é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, sem fins lucrativos e dotada de personalidade jurídica reconhecida, cuja 

publicação vem veiculada no Diário da República n.º 159, III Série, de 12 de Julho 

de 2000. Foi declarada Pessoa Coletiva de Utilidade Pública registada com a 

inscrição nº 113-00 a fl. 99 v.º e fl. 100 do livro nº 8 das Associações de 

Solidariedade Social.  

Os seus Estatutos foram, pela primeira vez, publicados no Diário da República n.º 

4, III Série, de 5 de Janeiro de 2001, tendo-se posteriormente procedido a várias 

revisões estatutárias.   

No seguimento da expansão da atividade da ACA e das necessidades sentidas no 

Concelho de Sintra, em 2008 foi criada a Delegação de Sintra em articulação com a 

já existente na freguesia do Cacém, tendo em conta que este é um dos Concelhos 

com maior densidade populacional do País.  

Relativamente à atividade desenvolvida em 2013, sobre a qual incide o presente 

Relatório, são de destacar o fortalecimento das parcerias na comunidade, com 

especial incidência na articulação interinstitucional com as Juntas de Freguesia da 

área de intervenção da Delegação, o aumento e a diversificação das atividades 

socioculturais, a expansão do voluntariado, criação de sinergias com 

Estabelecimentos de Ensino tendo em vista a promoção da cidadania e do 

voluntariado jovem.  

2. Objetivo do Relatório 

Constituíram objetivos do Plano de Acão da Delegação para o ano de 2013:  

- Consolidar a constituição e o funcionamento da Delegação;   

- Divulgar a Associação junto dos meios de comunicação social e de entidades 

públicas e privadas da comunidade;  

- Desenvolver o apoio às pessoas mais idosas em situação de dependência, 

solidão e/ou isolamento;  
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- Promover a Associação junto das entidades responsáveis pelo apoio a pessoas 

mais idosas;  

- Estabelecer parcerias com entidades e serviços que prestem apoio a pessoas 

mais idosas em situação de dependência, solidão e/ou isolamento 

3- Atividades levadas a cabo no âmbito do exercício em apreciação 

3.1 Atividades de gestão 

A atual Delegação foi instituída formalmente em Assembleia-Geral, realizada em 

Novembro de 2010;  

A sede da Delegação, mantem-se em espaço cedido pela União das Freguesias de 

Sintra, apoio este que tem vindo a ser assegurado desde o início de 2009. Mantém-

se, assim, uma relação de estreita articulação e parceria com esta Junta, a qual 

tem continuado a prestar um apoio fundamental ao funcionamento da Delegação, 

incluindo também no apoio a várias das atividades desenvolvidas;  

Foram elaboradas candidaturas ao “Programa de Apoio Financeiro às Instituições 

sem Fins Lucrativos” da Câmara Municipal de Sintra, à Fundação Delta, e à 

Fundação Montepio tendo as duas primeiras instituições concedido um subsídio, 

para apoio á execução dos projetos apresentados.   

Foram organizadas outras iniciativas para angariação de receitas;  

Realizaram-se várias reuniões com entidades e parceiros, nomeadamente com 

todas as Juntas de Freguesia da área de intervenção desta Delegação, para 

concretização de atividades conjuntas, bem como com a Câmara Municipal de 

Sintra, o Banco de Voluntariado de Sintra, Lyons Clube de Sintra, grupos de jovens 

da Paroquia desta área, entre outras   

Realizaram-se reuniões mensais de Direção; e reuniões periódicas com o grupo de 

voluntários 

Mantiveram-se atualizados os ficheiros dos sócios e beneficiários e voluntários.  
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Os esforços desenvolvidos para aumentar o número de sócios e recuperar 

pagamentos em atraso, não obtiveram os melhores resultados. Verifica-se alguma 

estabilidade no número total de sócios no final do ano. (61) 

Foram angariados e selecionados voluntários, em articulação com o Banco de 

Voluntariado, de acordo com o perfil definido. Também nos voluntários se tem 

verificado alguma mobilidade. 

Presentemente temos 33 voluntários distribuídos pelas seguintes funções: 

Voluntariado de apoio directo personalizado;voluntariado de apoio através do 

telefone; voluntariado de apoio nas atividades socio culturais; voluntários para 

atividades pontuais, através de parcerias no âmbito de responsabilidade social 

O número de benificiários tem aumentado progressivamente havendo cada vez 

maior adesão as nossas atividades. Pelas características regionais, meio 

essencialmente rural, a população tem preferido o apoio que possibilita a interação 

social, ao contacto individual. 

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo 

Foi alargado o apoio direto a idosos e/ou pessoas dependentes em situação de 

solidão, abrangendo-se um total de 250 beneficiários, 98 dos quais de forma 

sistematizada e periódica;  

Reforçou-se o apoio no combate à solidão através de encontros individuais e 

regulares a pessoas em situação de dependência, contactos telefónicos semanais, 

tendo-se realizado em 2013 cerca de 2500 telefonemas sendo estas atividades 

desempenhadas por voluntárias, formadas pela Delegação e pelo Banco de 

Voluntariado .  

Foram feitos registos e análises de alguns pedidos (tipo de pedido, situação sócio 

familiar e outras) e foram definidas prioridades no atendimento;  

Foi assegurado o encaminhamento de situações para outras entidades, quando 

assim se justificou, nomeadamente Cruz Vermelha, Segurança Social, Santa Casa 

da Misericórdia de Sintra entre outras.  
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A intervenção complementar na área cultural e recreativa  por ser a que tem maior 

adesão foi amplamente desenvolvida.  

Assim no dia 16 de Junho de 2012 foi criado o CLUB +. Inicialmente funcionava na 

garagem da vivenda que está cedida parcialmente à Cruz Vermelha, mas a partir 

de Setembro de 2013 a Câmara Municipal de Sintra atribuiu-nos as duas salas e 

sanitários que estavam disponíveis, no mesmo edifício. Após remodelação das salas 

o clube passou a funcionar neste novo espaço desenvolvendo vários ateliers na 

área recreativa, cultural ou formativa. 

O desenvolvimento das atividades são enquadradas por elementos da direção e 

voluntários algumas organizadas em parceria com a Cruz Vermelha- Delegação de 

Sintra  

Nos ateliers, com caracter semanal, fizeram-se vários trabalhos artesanais em 

malha, renda, madeira, pinturas, vestiram-se bonecas, etc. recorrendo sempre que 

possível ao aproveitamento de desperdício. Organizou-se um churrasco, atividades 

culinárias e um Magusto. Realizaram-se sessões de Meditação. Participaram cerca 

de 90 pessoas. 

Das atividades no âmbito cultural, ocupacional e recreativo destacaram-se visitas 

culturais aos Museus da Ciência Viva, Museu do Electrico onde decorreram várias 

exposições temporárias, aos parques naturais de Sintra e passeios Culturais na Vila 

de Sintra. Participaram cerca de 55 pessoas. 

O Convívio Intergeracional de Carnaval que já tem tradição abrangeu cerca de 80 

pessoas (Crianças e idosos) decorreu num salão na Casa de Saúde do Telhal com 

um programa muito animado que integrou teatro, grupos de danças infantis e 

lanche permitindo um alegre e saudável convívio.  

 Organizaram-se passeio às zonas de origem de alguns idosos, nomeadamente ao 

Alqueva, a Tomar com visita ao Convento de Cristo e ao Bombarral com visitas aos 

Jardins do Éden. Estas actividades abrangeram um grupo de 160 pessoas idosas. 

Foi realizado o Encontro de Natal, que abrangeu cerca de 80 participantes. 
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Foi dinamizado o III Mega Piquenique Interfreguesias, que contou com cerca de 

500 participantes.  

Foram ainda dinamizados vários encontros formativos na Casa Museu Vila Alda 

sobre a diabetes, a incontinência. Realizou-se uma festa de homenagem a 

Primavera e às lendas de Sintra 

Participamos ainda em vários ateliers organizados por outras entidades, sobre 

terapia do riso, pintura e arraiolos, encontro de coros de Sintra e teatro. Nestas 

actividades participaram cerca de 40 pessoas. 

Foi dinamizada uma venda-exposição de artigos na feira de S. Pedro de Sintra. 

 Foram organizados com periodicidade mensal “Chás de Aniversário”, abrangendo 

em cada um deles 11 idosos, num total de 100 que decorreram no Restaurante e 

Casa de Chá “A Raposa”, que patrocinou na totalidade esta iniciativa. 

Para a realização de todas estas atividades, é de destacar o apoio e patrocínio das 

seguintes entidades: Junta de Freguesia de Santa Maria e São Miguel; Câmara 

Municipal de Sintra, através de vários serviços; Museu Ciência Viva; Monte da Lua – 

Parques de Sintra; Fundação Delta; Fundação Montepio; Restaurante Orixás; 

Restaurante e Casa de Chá “A Raposa, Hotel Tivoli de Sintra; Resiquímica; Juntas 

de Freguesia da área de intervenção da Delegação; Banco Alimentar, etc  

3.3. No âmbito da divulgação da Delegação  

Foi divulgada a ACA junto da população em geral, serviços e comércio local;  

Foram realizadas ações de sensibilização e informação junto de órgãos da 

comunicação social local sobre a atividade da ACA e da Delegação de Sintra em 

particular, nomeadamente na Agenda Cultural de Sintra, Jornal Regional e Rádio 

Clube de Sintra;  

Foram organizados encontros e reuniões com parceiros da comunidade, com vista a 

divulgar os objetivos da Associação e a intervenção da Delegação;  
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Estivemos presentes, pelo Natal, nas feiras de S. Pedro com venda de artigos e 

distribuição de informação sobre a ACA. 

Foi realizado o” Chá da Rosa”, para divulgação e angariação de fundos, no Hotel 

Tivoli de Sintra com a participação de cerca de 65 pessoas. 

Foi criada uma página no Facebook onde são divulgadas muitas das atividades 

realizadas por esta Delegação. 

3.4. Atividades de participação no âmbito de parcerias 

Mantém-se em vigor um protocolo com a junta de freguesia de Santa Maria e 

S.Miguel 

Foi celebrado um protocolo tripartido entre esta Delegação a Cruz Vermelha e Clube 

Lyons  

Manteve-se a participação da Delegação no Grupo de Instituições de Idosos no 

âmbito da Rede Social Local, embora por dificuldade de deslocação tenha sido 

reduzida a nossa participação.  

Manteve-se o Protocolo com a Fundação Delta que disponibilizou 10 voluntários 

para apoio personalizado a idosos, embora durante este ano por motivos 

conjunturais se tenha verificado uma menor participação.     

Foram estabelecidas parcerias informais no âmbito da Responsabilidade Social, 

através da cedência de apoios e ou voluntários em atividades pontuais, com 

empresas, nomeadamente com a Resiquímica, Pfizer, Fundação Montepio, 

Restaurante e casa de Chá a Raposa, Hotel Tivoli, Paróquia, Museu vila Alda e 

Museu da Ciência Viva. 

Tivemos ainda o apoio dos serviços públicos, nomeadamente vários Serviços 

Camarários, Juntas de Freguesia, Saúde, Bombeiros e Autoridades de Segurança 

Pública.  
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3.5- Atividades de Formação 

Foram angariados e selecionados voluntários, em articulação com o Banco de 

Voluntariado, de acordo com o perfil definido;  

Os voluntários participaram ainda em ações de Capacitação dinamizada pelo Banco 

de Voluntariado e elementos da Direção participaram numa formação sobre “Gestão 

de voluntariado”.  

Realizaram-se reuniões de análise e estudo e diagnóstico de situações sociais. 

4- Caracterização dos utentes 

Ao longo do ano de 2013, foram apoiados de forma sistemática 98 utentes em 

situação de isolamento e de baixos rendimentos sócio económicos. 

Após uma análise à situação concluiu-se que foram apoiados 57,2% mulheres e 

12,2% homens entre os 60 e os 80 anos e 25,5% mulheres e 5,1% homens acima 

dos 81 anos. 

Destes, 18,4% mulheres e 15,3% homens são casados, 2%, solteiros e 64,3% 

mulheres viúvas. 

Quanto ao nível de escolaridade: Analfabetos 21,5% mulheres e 1% homem, com 

escolaridade do ensino básico 61,2% mulheres e 12,3% homens, e com o ensino 

secundário 2% homens. 

Todos desenvolveram atividades no sector primário á exceção de 2% que 

trabalharam no sector terciário. 

A maioria das mulheres 64,3% vivem isoladas, apenas 18,4% vive em agregado 

familiar. Quantos aos homens a situação é inversa 15,3% vivem em agregados 

familiares e 2% vivem sós. 

Das situações existentes 66,3% foram apresentadas pela Junta de Freguesia,5,1% 

pelo Centro de Saúde e 28,6% resultaram de contactos informais, através dos 

próprios utentes. 
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5-Caracterização dos Voluntários 

No decorrer do ano de 2013 esta Delegação contou com a colaboração de 33 

voluntários, dos quais: 3,4% mulher3,4% homem dos 18 aos 25 anos;15,% 

mulheres e 9% homens no grupo etário dos 26 aos 40 anos; 45% mulheres e 12% 

homens dos 41 aos 65 anos;6% mulheres dos 66 aos 80 anos;6% mulheres com 

mais de 81 anos. 

Quanto ao estado civil dos voluntários: 21,1%solteiros, 33,4% casados, 33,4 

divorciados e 12,1% viúvos. 

Quanto ao nível de escolaridade temos 3% mulher com ensino básico; 30,3% 

mulheres e 21,2% homens com ensino secundário; 42,50% mulheres e 3% homem 

com ensino superior.  

Situação profissional: 36,4% mulheres e 6% homens reformados, 9% mulheres e 

3% homem em situação de desemprego, e 30,3% mulheres e 15,2% homens no 

ativo. A atividade profissional decorreu / decorre no sector terciário (área do 

secretariado, comercial, direito, social, saúde, educação, gestão etc. 

Quanto ao tempo despendido, 45,5% mulheres e 9% homens deram apoio regular; 

33,4% mulheres e 12,10% homens deram apoio pontual  

6. Conclusões 

Ao longo do ano tentámos implementar um sistema de avaliação da qualidade dos 

serviços prestados. 

Continuarão a ser desenvolvidos todos os esforços que permitam atingir os 

objetivos propostos e a concretização do plano apresentado para o ano 2014.  

 

Anexos 

Contas do exercício 
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Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2013  

Da Delegação de SINTRA    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
1. Pessoal – Remunerações e Honorários  0 0 

2. Fornecimentos e serviços externos:   

      Água  0  

      Eletricidade                                0  

      Correio                                                                      12,26  

      Telefone e Internet                                                    0  

      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              272.54  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

500.00  

      Manutenção do Site                                                                0  

      Serviços especializados                                          0  

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 0  

3. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           222.07  

4. Seguros  0  

5. Rendas das instalações                                                                  0  

6. Apoio a actividades  0  

7. Custos com Acções de Formação                                        2703.32  

8. Organização de eventos de índole social ou cultural  1447.00  

9. Diversos 852.56  

10. Outras Despesas (especificar se ) 0  

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    6009.756009.756009.756009.75        

    
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

 (p/item) (subtotais) 
1 Angariação de fundos   

1.1. Organização de eventos:                                                                 
- Eventos de índole social ou cultural                                                                                   1150.0                                                                                                          
- …. 0  

1.2. Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                            
- Livros                        110.00  
- Venda de …. 30.00  

2 Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  4977.00  
3 Receitas diversas 3920.68  

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 10187.6810187.6810187.6810187.68        

SaldoSaldoSaldoSaldo: 4177.934177.934177.934177.93        

        Pel’ A Direcção da ………. 

        ________________________ 
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Resultado : €4.177.93 

Saldo Caixa: €744.09 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

€3.433.84 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


