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NOTA PRÉVIA 

 

No cumprimento da Lei e dos nossos Estatutos, a Associação Coração Amarelo 

(ACA) apresenta a esta Assembleia - Geral os Relatórios de Actividades e Contas 

referentes ao ano de 2014, dos Órgãos que a compõem, Direcção Nacional e 

Delegações de Lisboa, Cacém, Cascais, Oeiras, Porto e Sintra e Comissões 

Instaladoras de Aveiro e Porto de Mós. 

De acordo com recente normativo, todos os documentos foram elaborados 

seguindo o mesmo índice de conteúdos, para uma mais fácil e comparativa leitura, 

por um lado permitindo uma visão de conjunto mais uniforme do trabalho realizado 

e por outro, uma panorâmica da actuação específica de cada um dos órgãos 

constituintes da ACA. 

Os associados terão à sua disposição, nas Sedes das Delegações e CI’s, informação 

complementar no âmbito dos temas aqui tratados. 
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1. Introdução 

O relatório do ano em apreciação baseou-se na concretização do plano gizado para 

2014, em actividades que seguidamente se nomeiam; no entanto, a Direcção 

Nacional gostaria de destacar dois eventos considerados de grande importância na 

projecção da ACA e seu reconhecimento como entidade credível, quer no campo do 

voluntariado de apoio e acompanhamento de pessoas idosas, com grande impacto 

na melhoria da sua qualidade de vida, quer no estabelecimento de parcerias com 

outras entidades: 

- A apresentação e aprovação de uma candidatura ao Prémio BPISeniores 2014, 

projecto designado “Envelhecer em Cidadania” e a assinatura de um Protocolo 

de Parceria, na Embaixada de Portugal na África do Sul (Pretória), com a ONG 

“Mais Vida”, criada em moldes e fins semelhantes aos da ACA. 

2. Objectivos 

É objectivo deste relatório: 

- Submeter à apreciação, discussão e votação da Assembleia - Geral de 

Associadas/os o conjunto das actividades realizadas no decurso de 2014, 

incluindo o respectivo controlo orçamental. 

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

3.1 Actividades de Gestão 

Como se vem comprovando, as actividades inerentes à gestão foram fundamentais 

para um correcto exercício da ACA, permitindo a concretização, não só do 

programado, mas também de outros eventos e iniciativas que mereceram a 

atenção e motivaram a participação da Direcção Nacional, bem como, nalguns 

casos, a extensão dessa participação às Delegações e Comissões Instaladoras. 

Neste âmbito, destacamos as seguintes: 

- Actividade administrativa interna da DN, na Sede, incluindo o secretariado dos 

seus membros, a organização de Assembleias Gerais e reuniões periódicas, 

nomeadamente da Direcção Nacional, Conselho Fiscal, com entidades parceiras, 

abertura, manutenção e arquivo de processos e correspondência; tesouraria e 

contabilidade; 
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- Preparação de candidaturas diversas com destaque para a já referida, ao Prémio 

BPISeniores 2014 e ao Troféu Português de Voluntariado 2014; 

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

preparação das visitas da Direcção Nacional às mesmas; 

- Implementação e manutenção do Site da ACA; 

- Recepção e gestão de stocks de material oferecido por várias entidades. 

- Organização e registo de Acções de Formação.  

- Gestão da cedência, oferta e venda dos livros “Solidão”, “Menos Solidão”, 

“Envelhesomos” e “Singularidades”, da Serigrafia de Maria Morais e de diversas 

obras de Arte existentes na Sede e oferecidas pelos respectivos autores. 

3.2 Actividades desenvolvidas com as delegações e comissões 

instaladoras 

- O apoio da DN às Delegações e Comissões Instaladoras materializou-se de 

várias formas, quer no desenvolvimento de acções de acordo com o plano 

estabelecido para 2014, quer na realização de acções pontuais, quando 

solicitada.  

- De assinalar que nem sempre a DN pode estar presente em todas actividades 

realizadas, sobretudo as festivas, que habitualmente têm um grande 

significado, não só para os utentes, como também para os voluntários, mas 

procurou que fosse assegurada uma representação efectiva por parte de 

elementos da DN, como é o caso das Festas de Natal, Feiras temáticas, 

Concertos, espectáculo no Casino Estoril, Dia de Reis, Aniversários e outras. 

Do conjunto, relevamos as mais importantes: 

- O “I Encontro de Dirigentes e Coordenadoras de Voluntários”, que teve lugar no 

Hotel Dom Pedro, no dia 10 de Setembro, destinado à discussão de aspectos 

significativos da vida institucional, nomeadamente: actuação da DN, das 

Delegações e CI’s, dos Voluntários e suas Coordenadoras, definição de funções 

e perfis, revisão dos Estatutos, Acções de Formação, financiamento, 

dinamização e recrutamento de Voluntários. 

- Do Encontro foi elaborado competente relatório, contendo sugestões para 

melhoria do funcionamento da ACA, documento enviado a todos os presentes.  
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- A DN deslocou-se a Aveiro para conhecer e trabalhar com a nova CI, 

disponibilizando-se para todo o apoio necessário a uma boa implementação da 

ACA nessa Cidade. 

- A DN, em deslocação a Évora, avançou significativamente com as negociações 

com grupo de interessados, para arranque de uma CI naquela Cidade, que se 

prevê venha a ter lugar no primeiro trimestre do ano de 2015. 

3.3Actividades de divulgação 

- A DN esteve sempre disponível para participar em atividades que pudessem 

difundir a ACA e dar uma imagem real da sua actuação no campo do exercício 

do voluntariado com pessoas idosas, fazendo-o por participação na TV, 

publicação de artigos em jornais e revistas, nas entrevistas que deu e outras 

modalidades de divulgação. 

De assinalar algumas iniciativas mais relevantes e seu contributo para a divulgação 

da ACA, nomeadamente : 

- A DN considera que o facto de ter merecido um dos Prémios BPISeniores2014, 

com atribuição de donativo, constituiu um grande motor de promoção da ACA, 

com presença realçada na sessão de atribuição dos prémios no Centro Cultural 

de Belém e a publicação no Jornal Expresso da lista de instituições premiadas 

garantindo grande exposição da Associação e do seu trabalho. 

- A deslocação a África (África do Sul e Maputo) é de assinalar, pela projecção 

que teve junto dos portugueses aí emigrados e não só, com a assinatura do já 

referido Protocolo na Embaixada de Portugal em Pretória e publicitação desse 

acto no Jornal “O Século” de Joanesburgo, com grande destaque. 

3.4. Actividades de participação no âmbito de parcerias 

A actividade deste ano veio confirmar as múltiplas vantagens do trabalho realizado 

em parceria, pelo que a DN deu uma particular importância a este tema, 

procurando, não só manter as já estabelecidas, que, em geral, ajudaram em muito, 

a Associação, por um lado, a desenvolver os seus planos em prol da melhoria da 

qualidade de vida da população idosa, mas também a evoluir no sentido da 

diversificação do trabalho realizado, no âmbito do voluntariado, pela aquisição de 

conhecimentos e troca de experiências com outras entidades. 

Referem-se as actividades realizadas no âmbito das parcerias existentes, 

nomeadamente: 
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- Cartão Solidário : o apoio financeiro prestado em 2015, no âmbito deste 

projecto da associação “Sorriso Solidário” permitiu, não só o normal 

funcionamento da DN, mas também algum apoio financeiro às Delegações e 

Comissões Instaladoras com a mesma finalidade, a deslocação a África e ainda 

a criação de alguma reserva de tesouraria para projectos futuros.  

- Donate Miles – uma parceria com a organização “VCA’s - Voluntários com Asas” 

dos colaboradores da TAP, que tem permitido a utilização de milhas oferecidas 

por passageiros com Cartão Victória, que têm facultado a utentes idosos, 

Voluntárias/os e Dirigentes, a deslocação, em avião, para visita a familiares 

distantes, para tratamentos, como prémio de desempenho, para visitas de 

estudo e outras de interesse para a ACA. 

Importante será referir que este tipo de apoio tem sido também facultado pela ACA 

a outros parceiros, para fins semelhantes, através da oferta de milhas. 

- Protocolo com a cimenteira Secil, com colaboração da Associação Link, no 

âmbito da continuidade do projecto “Cimentando Afectos”, permitindo o 

financiamento de pequenas obras de beneficiação na habitação de pessoas 

idosas, em particular, em Lisboa, Porto, Oeiras e Porto de Mós, com a finalidade 

de melhorar as condições de habitabilidade e melhoria da qualidade de vida. 

- Parceria com a Plataforma Saúde em Diálogo, traduzida na participação nas 

assembleias- gerais e na Conferência da Primavera subordinada ao Tema “Vidas 

Diferentes, Todas Iguais” com uma comunicação no painel “O Cuidador 

Informal”. 

- Parceria com a Ordem Soberana de Malta e a Cruz de Malta – Associação 

Humanitária, no âmbito da apresentação de uma candidatura ao referido Prémio 

BPISeniores 2014. 

- Protocolo com a ONG “Mais vida”, no âmbito do trabalho que vinha a ser 

realizado e que se traduziu numa deslocação a Pretória, em Novembro de 2014, 

tendo, no “âmbito dessa deslocação, tido lugar uma reunião de trabalho com 14 

ONG’s, locais para discussão do interesse do trabalho em rede; realização de 

uma Acção de formação da responsabilidade da ACA ;  visita a dois lares de 

idosos, onde vivem, em grande solidão, portugueses da primeira geração de 

imigrantes. 

Ainda no âmbito desta deslocação da DN - Manuel Lucena, Francisco Lucena e 

Maria Helena Cadete - à África do Sul, com passagem obrigatória por Maputo, 
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permitiu o desenvolvimento de contactos preliminares nesta Cidade, no sentido de 

se estudar a colaboração da ACA localmente, junto de entidades que aí se ocupam 

da comunidade mais desprotegida e ainda a visita a Lar de Idosos (Lar dos 

Desamparados) que vive, como se verificou, com imensas dificuldades.  

- A colaboração da ACA com outras entidades configurou ainda um diversificado 

naipe de participações: Congressos, Seminários, comemorações, reuniões de 

trabalho e outras. 

3.5.Actividades de Formação 

As actividades de formação destinadas a voluntários foram, na sua maioria, 

asseguradas pelas Direcções das próprias Delegações, que criteriosamente 

recorreram a entidades ou técnicos com conhecimentos e experiências diversas, 

para assegurarem a realização de acções de formação contínua, de acordo com as 

necessidades dos seus voluntários. 

Contudo, assinala-se a participação directa da DN, nomeadamente: 

- Numa Acção de Formação da responsabilidade da Delegação de Lisboa, tendo 

sido assegurado o desenvolvimento do tema “Envelhecimento, sua realidade”. 

- Colaboração com a Delegação de Oeiras, na formação de voluntários do Banco 

Local de Voluntariado da Câmara Municipal de Oeiras. 

- Numa Acção de Formação com 120 presenças, destinada a futuros voluntários 

da ONG “Mais Vida”, em Pretória. 

De assinalar, a colaboração desde Julho de 2014, com a Delegação de Oeiras, na 

definição de um futuro projecto de formação de voluntários, em São Tomé e 

Príncipe, em parceria com a ONG Between, projecto a desenvolver em 2015, com o 

apoio do programa Donate Miles. 

3.6 Outras actividades 

Ainda no âmbito do Prémio BPISeniores 2014, de referir que se destina à aquisição 

de 4 cadeiras de rodas movidas por bicicletas, a serem accionadas por voluntários 

dos parceiros no projecto, que permitirão o passeio de pessoas idosas por locais 

aprazíveis, estando previstas deslocações à beira Tejo, com bom tempo, de Março a 

Outubro. 

A implementação deste projecto inédito, de parceria com as entidades já acima 

referidas, exigirá um conjunto de tarefas diversificadas, nomeadamente: aquisição 
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do material e sua adaptação, preparação e formação de voluntários condutores das 

bicicletas, definição e distribuição das tarefas a realizar pelos parceiros para 

desenvolvimento do projecto, elaboração de instrumentos de registo e avaliação da 

execução do mesmo, elaboração de relatórios periódicos a submeter à apreciação 

do BPI.  

Igualmente o apoio ao projecto “Formação de Voluntários em São Tomé” exigirá a 

definição rigorosa dos papéis dos vários intervenientes. 

No âmbito do Troféu Português de Voluntariado 2014, a ACA apresentou uma 

candidatura a este troféu, atribuído pela Confederação Portuguesa do Voluntariado, 

tendo-lhe sido atribuído um “Troféu de Presença” em cerimónia realizada na FIL. 

De destacar que 2014, foi o ano de atribuição do “II Prémio Maria Manuela Marques 

Alves”, momento alto e muito grato para a nossa Associação; foram recebidas 

candidaturas das Delegações de Cascais, Lisboa e Oeiras. A análise das 

candidaturas evidenciou, que todos os voluntários cumpriam os critérios de 

atribuição do prémio - disponibilidade, generosidade, dedicação e respeito pelos 

direitos de cidadania das pessoas apoiadas, contudo o Júri decidiu, por 

unanimidade, atribuir o prémio ao Associado da Delegação de Lisboa Engº. António 

Maria O. Pinheiro Torres. 

A entrega do Prémio teve lugar, no dia 17 de Julho, no Hotel Dom Pedro, em 

cerimónia muito emotiva e cheia de simbolismo, sendo de salientar que a 

Delegação de Lisboa, para o efeito, tinha providenciado a presença do casal de 

idosos presentemente apoiados pelo premiado. 

De referir que os outros candidatos receberam um Diploma de Participação no 

Prémio. 

4. Conclusões 

Foi um ano de muito trabalho, com realização de projectos que vinham do exercício 

anterior, de outros que nasceram e se afirmaram em 2014, outros ainda que ficam 

para 2015. 

O novo ano deverá trazer a afirmação da CI’s já existentes, num esforço de 

crescimento e afirmação nas suas comunidades, o nacimento da nova CI em Évora, 

um esforço renovado na angariação de sócias/os, de voluntárias/os e de utentes, 

uma atenção especial a todos os que nos ajudam, no dia - a - dia, a atingir os 

nossos fins. 
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2015 será também um ano de Eleições ; a ACA necessita de sangue novo, novas 

ideias ; não se poe em causa da entrega e dedicação dos actuais dirigentes, a todos 

os níveis, mas a eternidade não está ao nosso alcance!  

Fica o apelo aos mais novos, dinâmicos e atentos aos outros, à sua reconhecida 

generosidade sem limites, para a adesão ao nosso aliciante projecto!! Não vos 

prometemos as luzes da ribalta, mas o sentimento de missão de vida cumprida.  

Deixem-se contagiar e venham traficar afectos!  

 

 

        A Direcção Nacional da ACA 

 

 

Lisboa, Fevereiro de 2015 
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Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014    

da Direcção Nacionalda Direcção Nacionalda Direcção Nacionalda Direcção Nacional    

CustosCustosCustosCustos    

1. Pessoal – Honorários do Secretariado                                  8.400,00 € 8.400,00 € 
2. Fornecimentos e serviços externos  25.240,00 € 

- Água  140,00 €  

- Electricidade 520,00 €  

- Correio 70,00 €  

- Telefone e Internet 1.210,00€  

- Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene  1.710,00€  

- Artigos para oferta e divulgação/merchandising   1.980,00€  

- Produção de folhetos    

- Manutenção do Site   0€  

- Serviços especializados  ----    Gab. Contabilidade Imposmil 19.280,00€  

- Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 330,00€  

  3. Deslocações em serviço                              2.700,00€ 2.700,00€ 
  4. Seguros  260,00€ 260,00€ 
  5. Rendas das instalações                                                                  2.250,00€ 2.250,00€ 
  6. Apoio a actividades das Delegações e CI’s                                 
  7. Custos com Acções de Formação                                               
  8. Organização de evento social ou cultural    
  9. Organização e convocação de 2 Assembleias – Gerais                          
10. Diversos 1.420,00€ 1.420,00 € 

- Quota UDIPSS   

- Quota Volonteurope   

- O. Despesas e Imprevistos   

                                                               T O T A L :                                          T O T A L :                                          T O T A L :                                          T O T A L :                                              40.270,00€ 40.270,00 €40.270,00 €40.270,00 €40.270,00 €    
    

ProveitosProveitosProveitosProveitos    
 (p/item) (subtotais) 

1 Angariação de fundos   
1.1. Organização de eventos:    

- Eventos de índole social ou cultural    
1.2. Vendas:    

- Artigos de divulgação/merchandising        

 
- Venda do livro “Singularidades” (100 ex.)                 

- Venda de serigrafias de Maria Morais (10 ex.)  

- Venda de obras de Arte da Sede                      
2 Donativos / Subsídios e apoios institucionais  52.350,00 € 52.350,00 € 
3. Receitas diversas :  

- Campanha específica do Cartão Solidário  
- Outras receitas 

 
 

 
 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 52.350,00 € 52.350,00 €52.350,00 €52.350,00 €52.350,00 €    
Saldo  12.080,00 €12.080,00 €12.080,00 €12.080,00 €    12.080,00 €12.080,00 €12.080,00 €12.080,00 €    

 

                Pela Direcção Nacional 
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Resultado  12.080,00€ 

Saldo Caixa: 76,14 € 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

1.632,36€ 

MONTEPIO 

9.596,34€ 

BES 

10.832,90€ 

BPI 

15.154,72€ 
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1. INTRODUÇÃO 

Com as mudanças que tem acontecido no nosso País, a Delegação do Cacém 

também sofreu algumas mudanças. Passamos um pouco para além da companhia 

no domicílio, o acompanhamento aos Centros de Saúde e aos Hospitais. 

Houve casos em que foi preciso pagar consultas, medicamentos, produtos 

descartáveis de incontinência, etc, para melhorarmos a qualidade de vida dos 

idosos. 

Estas ações explicam-se pela proximidade que os voluntários têm com os seus 

utentes, e necessariamente, com o apoio da direção. 

Apesar das muitas alterações sociais, o número de utentes manteve-se ao longo do 

ano de 2014. Alguns faleceram, mas outros vieram pedir o nosso apoio. 

Quanto aos voluntários vão aparecendo, mas como todos nós sabemos existe o 

desemprego e por vezes a vontade de ajudar o outro é substituída pela necessidade 

de encontrar um novo trabalho. 

Entretanto continuamos a contar com os “veteranos” pois esses não despem a 

camisola e tem a vantagem de estarem muito bem entrosados com os seus utentes 

e a Delegação. 

Mantivemos as Parcerias já existentes e acrescentamos mais uma com o Projeto 

Cuidar Melhor, que visa prestar apoio aos cuidadores de doentes com demência, 

nomeadamente Alzheimer. Estamos mais presentes nas Comissões Sociais das 

Juntas de Freguesia de Agualva-Mira Sintra e Cacém-São Marcos. 

Continuamos em 2014 com a grande dificuldade no transporte dos idosos ao 

médico e hospitais. São os voluntários com carro próprio que têm ajudado. Por 

vezes quando não há nenhum voluntário com carro disponível, temos que recorrer 

ao táxi. Quando o utente não tem possibilidades financeiras é a Delegação que 

suporta a despesa, pois recorrer à ambulância de transporte dos Bombeiros, torna-

se mais dispendioso. 

De um modo geral podemos afirmar que trabalhamos bastante e estamos 

motivados para continuar. 

2. Objetivo do relatório 

À semelhança de anos anteriores o Relatório de Atividades e Orçamento tem como 

objetivo demonstrar as atividades desta Delegação ao longo do ano de 2014. 
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Consideramos que atendendo às características desta Delegação, os objetivos 

foram alcançados. Conseguimos aumentar o nosso apoio aos utentes em alguns 

aspetos e financeiramente a Delegação está equilibrada. 

Mencionamos ainda um pequeno aumento de associados e salientamos 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 algumas das nossas atividades. 

Importantes também foram os apoios dados no âmbito dos protocolos dos 

Programas de Apoio ao Associativismo celebrados através de protocolos com as 

Juntas de Freguesia de Agualva - Mira Sintra e Cacém - S. Marcos. Estes apoios 

foram essenciais para o desempenho da nossa missão. 

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

3.1 Atividades de Gestão 

A Direção manteve um acompanhamento atento sobre a atividade dos 

voluntários e ao mesmo tempo um contato muito próximo com os utentes. 

Realizaram-se reuniões de voluntários mensalmente nas primeiras segundas-

feiras de cada mês e uma ao sábado trimestralmente para permitir aos 

voluntários que estão no ativo a sua participação.  

Além destas realizaram-se apenas duas reuniões formais de Direção. Para além 

do acompanhamento dos voluntários e utentes, a Direção procurou também 

fomentar o convívio entre todos: 

3.1.1 Evento Nº1 

Ida ao Teatro Politeama, peça “Grande Revista à Portuguesa”  

Data: 30/03/14 

Participantes: 55 voluntários e utentes 

Verba despendida: €50,00 

3.1.2 Evento Nº2 

Comemoração do Aniversário da Delegação 

De manhã Passeio à Costa da Caparica, com almoço no Inatel. De tarde passeio 

pela Serra da Arrábida e Setúbal.  
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Data: 19/06/14 

Participantes: 51 voluntários e utentes 

Verba despendida: €768,30 

3.1.3 Evento Nº3 

Comemoração dos Santos Populares “S. Pedro” 

Data: 29/06/14 

Participantes: 20 voluntários e utentes 

Verba despendida: €93,60 

3.1.4 Evento Nº4 

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

Data: 24/09/13 

Participantes: 49 voluntários e utentes da Delegação 

Verba despendida: €00,00 

3.1.5 Evento Nº5 

Comemoração do Magusto 

Data: 15/11/14 

Participantes:35 voluntários e utentes da Delegação 

Verba despendida: €00,00 

3.1.6 Evento Nº6 

Almoço de Natal 

Data: 20/12/14 

Participantes:50 voluntários e utentes da Delegação 

Verba despendida: €214,51 

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio direto 

Continuamos no ritmo de uma visita semanal ou mais quando necessário. 

Tivemos a possibilidade de facultar a alguns utentes dois voluntários 

semanalmente: 
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3.2.1 Visitas/Acompanhamentos 

- Visitas no domicílio: 1872 

- Visitas em Lares: 40 

- Passeios: 48 

- Acompanhamentos aos hospitais (Urgências/Cons.): 33 

- Acompanhamentos a consultas médicas/exames/tratamentos: 85 

- Acompanhamentos a farmácias (compras): 70 

- Acompanhamentos às compras:82 

- Acompanhamentos a convívios:12 

- Outros Acompanhamentos, (Bancos/Correios/Finanças/Igreja, Etc;): 37 

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 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 

Comemoração dos Santos Populares dia de S. Pedro. 

Data: De 29/06/14 

Local: centro Pastoral Claret- Agualva. 

3.3.2 Atividade Nº2  

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

Sintra. 

Data: 24/09/13 

Participantes: 40 voluntários e utentes da Delegação 

Total de participantes das freguesias abrangidas pela nossa Delegação: 207 

3.3.3 Atividade Nº3 

Participação nas Festas em honra de S. Francisco de Assis em Mira Sintra 

Data: Dias 27, 28/09 e 04/10/14 

Local: Centro Paroquial de Mira Sintra 
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3.3.4 Atividade Nº3 

Com o intuito de angariação de fundos e divulgação da nossa Associação 

levámos a efeito um espetáculo musical intitulado “Fado com Alma do Norte”, 

que teve um grande sucesso: 

Espetáculo Musical “Fado com alma do Norte” 

Data: 18/10/14 

Local: Auditório António Silva, Cacém 

Patrocínios: Diversos 

3.3.5 Atividade Nº4 

A convite da empresa “bemyself”, participámos juntamente com mais duas 

Associações, nomeadamente a Comunidade Vida e Paz e a Fundação AFID 

Diferença numa Gala de Beneficência para angariação de fundos no Casino do 

Estoril. 

Gala de Beneficência com Yolanda Soares intitulada: Fado em Concerto & Banda 

Filarmónica da PSP 

Data: 09/12/14 

Local: Casino do Estoril, Salão Preto e Prata 

3.4 Atividades de participação no âmbito de parcerias 

Encontrando-nos 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. Reforçaram-se as atuais 

parcerias existentes com Câmara de Sintra, Juntas de Freguesia, Associação de 

Reformados Pensionistas e Idosos de Agualva-Cacem (ARPIAC), Centro de 

Educação para o Cidadão Deficiente (CECD) e Bombeiros Voluntários de Agualva 

– Cacém. Foi criada uma nova parceria com o Projeto Cuidar Melhor em que 

prestamos apoio a doentes com demência, principalmente Alzheimer. 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. 
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Através da nossa Presidente D. Marília Pinto e do Vogal Jorge Gaspar, estivemos 

representados na Comissão Social da União das Freguesias de Agualva - Mira 

Sintra e Cacém – S. Marcos, participando em diversas reuniões.  

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 

Sessão de Abertura da Universidade Sénior Intergeracional de Agualva e Mira-

Sintra. 

Data: 03/01/14 

Local: Casa da Cultura de Mira-Sintra 

Participantes: 1 (A Presidente D. Marília) 

3.4.2 Atividade Nº2 

Presença numa reunião no CECD, com a Dr.ª La Salete. 

Data: 16/01/14 

Local: CECD de Mira-Sintra 

Participantes: 2 Voluntários 

3.4.3 Atividade Nº3 

Reunião com o Sr. Vereador Dr. Eduardo Quinta-Nova e Sr. Presidente da Junta 

da UF do Cacém – S. Marcos. 

Data: 16/01/14 

Local: Na Junta de Freguesia da UF Cacém – S. Marcos 

Participantes: A Direção da Delegação 

3.4.4 Atividade Nº4 

A D. Marília esteve presente na Comemoração do 17º Aniversário da ARPIAC. 

Data: 17/01/14 

Local: Sede da ARPIAC 

Participantes: 1  
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3.4.5 Atividade Nº 5 

Reunião com o Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, 

para se planear uma formação sobre Suporte Básico de Vida para os 

voluntários. 

Data: 23/01/14 

Local: Bombeiros Voluntários de Agualva - Cacém 

Participantes: 2 

3.4.6 Atividade Nº 6 

Reunião com a responsável do Projeto Cuidar Melhor, a Dr.ª Catarina Alvarez, 

com o intuito de se vir a estabelecer uma parceria para podermos dar apoio a 

pessoas com demência "Alzheimer". 

Data: 18/03/14 

Local: Na nossa Delegação 

Participantes: 5 

3.4.7 Atividade Nº 7 

Participação na cerimónia de Abertura da Feira da Saúde a convite da Junta de 

Freguesia da UF de Agualva e Mira Sintra. 

Data: 20/03/14 

Local: Casa da Cultura de Mira Sintra 

Participantes: 1 

3.4.8 Atividade Nº 8 

Participação no 1º Plenário de Constituição da Comissão Social de Freguesia de 

Agualva e Mira Sintra. 

Data: 26/03/14 

Local: Casa da Cultura de Mira Sintra 

Participantes: 1 

3.4.9 Atividade Nº 9 

Participação na Cerimónia de inauguração da nova delegação da Junta de 

Freguesia da UF do Cacém - S. Marcos no Centro Comercial de S. Marcos. 

Data: 30/04/14 
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Local: Centro Comercial de S. Marcos 

Participantes: 1 

3.4.10 Atividade Nº 10 

Participação na cerimónia de inauguração do Lar as “Glicínias” pertencente à 

União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Tala Meleças (URPITMA) na 

Tala, Meleças. 

Data: 24/06/14 

Local: URPITMA, Meleças 

Participantes: 2 

3.4.11Atividade Nº 11 

Participação na reunião da Comissão Social de Freguesia do Cacém - S. Marcos. 

Data: 02/07/14 

Local: Centro Carlos Paredes em S. Marcos 

Participantes: 1 

3.4.12 Atividade Nº 12 

Participação na Comissão de Acompanhamento Integrado às Famílias de 

Agualva e Mira Sintra (CAIF). 

Data: 24/07/14 

Local: Junta de Freguesia de Mira Sintra 

Participantes: 1 

3.4.13 Atividade Nº 13 

1ª Visita da D. Marília com a Dr.ª Vanda Pinto, a doente de Alzheimer do Projeto 

Cuidar Melhor.  

Data: 02/09/14 

Local: Algueirão - Mem Martins 

Participantes: 1 

3.4.14 Atividade Nº 14 

Participação na Presidência Aberta do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Sintra, Dr. Basílio Horta, realizada em Mira Sintra. 
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Data: 10/10/14 

Local: Casa da Cultura de Mira Sintra 

Participantes: 2 

3.4.15 Atividade Nº 15 

1ª Visita da D. Marília com a Dr.ª Vanda Pinto e a voluntária Teresa Véstia, ao 

2º doente de Alzheimer do Projeto Cuidar Melhor em Agualva. 

Data: 28/10/14 

Local: Agualva 

Participantes: 2 

3.4.16 Atividade Nº 16 

Participação no 2º Encontro de Coros, no âmbito do 11º aniversário da ARPIAC. 

Data: 30/10/14 

Local: Igreja do Coração Imaculado de Maria, Cacém 

Participantes: 1 voluntário; 2 Utentes 

3.4.17 Atividade Nº 17 

Participação no Fórum Comunitário realizado pela Comissão Social de Freguesia 

da Agualva e Mira Sintra, em Mira Sintra. 

Data: 12/11/14 

Local: Casa da Cultura de Mira Sintra 

Participantes: 1 

3.4.18 Atividade Nº 18 

Participação na Reunião extraordinária do Plenário da Comissão Social de 

Freguesia do Cacém e São Marcos. 

Data: 27/11/14 

Local: Centro Carlos Paredes em S. Marcos 

Participantes: 2 

3.4.19 Atividade Nº 19 

Participação no 2º Fórum Comunitário realizado pela Comissão Social de 

Freguesia da Agualva e Mira Sintra. 
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Data: 02/12/14 

Local: Casa da Cultura de Mira Sintra 

Participantes: 1 

3.5 Atividades de Formação 

No domínio da formação esta Delegação participou em diversas ações, quer com 

o envio de Candidatos ao Banco Local de Voluntariado para a Ação de 

Capacitação, quer noutro tipo de formação com interesse para os nossos 

voluntários como 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: 20/01 e 22/01/14 

Local: Palácio Valenças 

Participantes:1 Candidata a voluntária 

3.5.2 Ação de Formação do programa FEAC 2014 

Participação numa formação no âmbito do FEAC (Fundo Europeu de Auxílio a 

Carenciados) 2014. 

Data: 25/03/14 

Local: Lisboa 

Participantes:1 voluntário (Sr. Jorge Gaspar) 

3.5.3 Ação de Capacitação de Voluntários 

Câmara Municipal de Sintra - Banco local de Voluntariado de Sintra. 

Formadora: Dr.ª Catarina Beja 

Data: 16/04/14 

Local: Palácio Valenças 

Participantes:2 Candidatas a voluntárias 

3.5.4 Ação de Formação do Projeto Cuidar Melhor 

1ª Formação de 4 horas, do Projeto Cuidar Melhor, sobre a doença de 

Alzheimer. 
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Formadoras: Dr.ª Catarina Alvarez – Neuropsicóloga; Dr.ª Ana Margarida 

Cavaleiro – Psicóloga Clínica; Dr.ª Margarida Matos – Assistente Social. 

Data: 22/04/14 

Local: Instalações da Academia Sénior da ARPIAC 

Participantes:13 voluntários 

3.5.5 Ação de Formação do Projeto Cuidar Melhor 

2ª Formação de 4 horas com a Sr.ª Dr.ª Catarina Alvarez, do Projeto Cuidar 

Melhor, sobre a doença de Alzheimer. 

Formadora: Dr.ª Catarina Alvarez – Neuropsicóloga; Dr.ª Ana Margarida 

Cavaleiro – Psicóloga Clínica; Dr.ª Margarida Matos – Assistente Social. 

Data: 06/05/14 

Local: Instalações da Academia Sénior da ARPIAC 

Participantes:13 voluntários 

3.5.6 Ação de Formação para Dirigentes 

Participação numa formação para dirigentes, promovida pela Plataforma Saúde 

em Diálogo. 

Data: 14/05/14 

Local: Associação Nacional de Farmácias em Lisboa 

Participante: 1 (a nossa Presidente) 

3.5.7 Ação de Formação em Suporte Básico de Vida 

Formação em Suporte Básico de Vida. 

Data: 12/06/14 

Local: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Agualva Cacém 

Participantes: 12 

3.6 Outras atividades 

Para além de tudo o que já foi acima referido, também colaborámos com o 

Projeto PERIURBAN que está a empreender um estudo do desenvolvimento da 

Cidade de Agualva-Cacém. 
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De referir ainda que participamos em várias campanhas de recolhas de 

alimentos e fomos inscritos no Programa FEAC ao abrigo do qual ajudámos com 

alimentos não perecíveis oito famílias cujos baixos rendimentos justificaram 

esta ajuda. 

3.6.1 Atividade 

Entrevista com a Dr.ª Mafalda Pífano do Projeto PERIURBAN 

Data: 22/05/14 

Local: Academia Sénior da ARPIAC 

Participantes: 2 

4 Caracterização dos utentes 

Fechamos o ano com um total de 36 utentes, caracterizados de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

4.1 Género 

- Masculino: 6 

- Feminino: 30 

- Total: 36 

4.2 Movimento de utentes 

- Total de utentes em 2013: 35 

- Entradas em 2014: 5 

- Saídas: 4 

- Óbitos: 0 

- Lar: 1 Feminino 

- Total em 2014: 36 

4.3 Grupo etário 

- 18-25: 1 

- 26-40: 1 

- 41-65: 7 (1 Masculino; 6 Feminino) 

- 66-80: 10 (1 Masculino; 9 Feminino)  

- +81: 17 (2 Masculino; 15 Feminino) 

4.4 Estado civil 

- Solteiro/a: 5 
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- Casado/a: 7 

- Viúvo/a: 18 

- Divorciado/a: 6 

4.5 Habilitações Literárias 

- Ensino Básico: 19 

- Ensino Secundário: 9 

- Ensino Superior: 4 

- Sem habilitações: 4 

4.6 Atividade profissional 

- Sector Primário:1 

- Sector Secundário:5 

- Sector Terciário: 15 

- Doméstica- 14 

- Outra situação: Deficiente 1  

4.7 Com ou sem agregado familiar 

- C/agregado: 13 

- S/agregado: 23 

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

- Isolamento/Solidão: 28 

- Doença: 8 

4.9 Quem pediu a intervenção da ACA e como 

- Familiares: 5 

- Amigos/Voluntários: 10 

- Vizinhos: 1 

- Próprio: 5 

- Parceiros: 15 

 

5 Caracterização dos voluntários 

Os voluntários caracterizam-se por uma grande maioria de reformados, por isso 

mantemos uma certa estabilidade. Os mais novos são um pouco voláteis, mostram 

muito interesse de início e depois desistem. 
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5.1 Género 

- Masculino: 15 

- Feminino: 21 

- Total: 36 

5.2 Movimento de Voluntários 

- Total de Voluntários em 2013: 38 

- Entradas: 4 

- Saídas: 4 

- Suspensões: 2 

- Óbitos: 0 

- Total: 36 

5.3 Grupo etário 

- 18-25: 1 Masculino 

- 26-40: 3 (1 Masculino: 2 Feminino) 

- 41-65: 20 (7 Masculino; 13 Feminino) 

- 66-80: 11 (6 Masculino; 5 Feminino) 

- +81: 1 Masculino 

5.4 Estado civil 

- Solteiro/a: 3 

- Casado/a: 28 

- Viúvo/a: 3 

- Divorciado/a: 2 

5.5 Habilitações Literárias 

- Ensino Básico 1º Ciclo: 4 

- 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 
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- Sector Terciário: 32 

5.7 Tipo de voluntariado 

- Regular: 30 

- Pontual: 6 

6 Conclusões 

Podemos concluir que durante o ano de 2014 houve algumas alterações, o que foi 

natural. Fica demonstrado neste relatório que, apesar das dificuldades, a maior 

parte dos objetivos foram cumpridos. Ao nível dos voluntários e utentes o número 

foi mantido e houve um ligeiro aumento de associados. 

A Delegação tornou-se mais conhecida, pois fomos convidados para vários eventos. 

Esperamos continuar a usufruir do apoio da Camara Municipal de Sintra através do 

PAFI e com a cedência do Auditório António Silva para o espetáculo de angariação 

de fundos. 

Ambicionamos também continuar a merecer o apoio das Juntas de Freguesia de 

Agualva-Mira Sintra e Cacém-São Marcos, sem os quais será muito difícil poder 

continuar a apoiar e ajudar todos os que nos procuram. 

As nossas contas apresentam um resultado negativo no exercício de 2014, 

resultante de menores apoios financeiros e menos donativos do que no ano 

anterior, mas conseguindo levar a efeito todas as atividades a que se tinha 

proposto. 

Nestas circunstâncias podemos assegurar que a Delegação trabalhou no sentido de 

continuarmos a garantir o apoio a todos os que nos procuram, privilegiando a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Cacém, 31 de Dezembro de 2014 

 

A Direção 

ANEXOS: 

- Contas do exercício 
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Demonstração de resultados até 31 de DezembrDemonstração de resultados até 31 de DezembrDemonstração de resultados até 31 de DezembrDemonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014 o 2014 o 2014 o 2014     
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  90,55€  
Telefone e Internet 551,24€  
Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              285,76€  
Artigos para Oferta e Divulgação/Merchandising    
Manutenção do Site   
Serviços especializados 174€  
Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão   
Ferramentas e utensilios 44,94€ 1.146,50€1.146,50€1.146,50€1.146,50€    

3. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)  397,32€ 
4. Seguros  365,83€ 
5. Rendas das instalações   
6. Apoio a atividades   1.444,65 
7. Custos com Ações de Formação   
8. Organização de eventos de índole social ou cultural   4,532,10€ 
9. Diversos 

Despesas Bancárias 
 

11,50€ 
10. Outras Despesas   

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        7.897,90€7.897,90€7.897,90€7.897,90€    

 
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

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

1.1. Organização de eventos:   
- Eventos de índole social ou cultural  3.500,00€ 
-    

1.2. Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                           39,00€ 
- Livros  15,00 
- Venda de ….   

2 Donativos   913,00€ 
3 Subsídios e apoios institucionais  1924,77€ 
4 Quotas  882,50€ 
5 Receitas diversas   

T O T A L:T O T A L:T O T A L:T O T A L:     7.274,27€7.274,27€7.274,27€7.274,27€    

SaldoSaldoSaldoSaldo:     ----623,63€623,63€623,63€623,63€    
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Cacém, 31 de Dezembro de 2014 

 

Pla’ Direção da Delegação do Cacém 

 

______________________ 

 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: -623,63€ 

Saldo Caixa: 257,96€ 

Saldo Bancos: 
BCP 

€ 

MONTEPIO 

4.444,86€ 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 
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EXERCÍCIO DE 2014 

*** 

Delegação de Cascais  
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA  
DELEGAÇÃO DE CASCAIS 

 

~ Exercício de 2014 ~ 
    

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 utentes  

5. Caracterização dos voluntários 

6. Conclusões 

 

ANEXOS: 

- Contas do exercício 
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RELATORIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2014 

 

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 

• Tarde de convívio/Lanche com as nossas Beneficiarias na Casa da Guia em 

Cascais para comemoração da chegada do Verão. 
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• Festa de Natal da Delegação, permitindo um alegre convívio entre os 

Voluntários e os nossos Beneficiários.  

• Equacionámos igualmente a possibilidade de edição de um livro de poemas 

do Sr. Manuel Pinto, amigo da nossa Direcção,  frequentador das nossas 

festas de Natal, que nos presenteou com um poema de sua autoria, feito no 

momento: 

Estas senhoras famosas 

Alem de serem generosas 

Também têm educação; 

Merecem muito respeito 

Porque dentro do seu peito 

                                                              Bate um nobre coração 

• Colaboração na V Semana do Voluntariado Jovem promovido pela Junta de 

Freguesia de Cascais, agora com outros parceiros resultante do alargamento 

da Junta de Freguesia para Cascais-Estoril Estoril. Esta junção das duas 

freguesias numa só, veio beneficiar muito esta nossa festa, dado o aumento 

do numero de escolas e de novos parceiros, como a APCOI – Associação 

Portuguesa contra a Obesidade Infantil, e outras tantas. Esta festa já se 

tornou num ícone do Concelho, estando o CA de Cascais a ela ligada desde a 

sua primeira edição. 

MOVIMENTAÇÃO DE SÓCIOS, VOLUNTÁRIOS E UTENTES 

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

• A ACA Cascais conta neste momento com 15 voluntários e o mesmo número de 

beneficiários. De salientar a grande quebra que se tem verificado, num passado recente, 

do numero de voluntários que habitualmente nos procuravam, sobretudo os oriundos 

das camadas mais jovens da nossa comunidade.  

• A Direcção de ACA de Cascais pondera neste momento as medidas a tomar, 

equacionando ao mesmo tempo  a manutenção da Delegação de Cascais nos moldes até 

agora definidos. Sentimos que nesta altura de crise, os utentes que nos procuram 

necessitam de outros serviços que não cabem no âmbito da nossa Associação.  
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• Assim, a nossa resposta tem-se baseado mais  na condução dos casos para as nossas 

parcerias, do que no âmbito da nossa acção de voluntariado.  

• O acompanhamento de voluntários continua a fazer-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 2014, 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, que nos 

dão o grato prazer de nos considerarem o seu parceiro de eleição. 

• 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 

• Demos seguimento à parceria que estabelecemos com o Centro Comunitário de 

Carcavelos no “PROJECTO LINHA DO CIDADÃO SENIOR CASCAIS” cujos objectivos são os 

seguintes: 

• Divulgamos informação sobre varias temáticas relacionadas com a área sénior (Acção 

Social, Benefícios na área da Saúde, Equipamentos e Serviços de Lazer).  

• Garantimos o apoio a pessoas em situação de isolamento social (através da identificação 

de casos e intervenção de voluntários).  

• Identificamos e encaminhamos situações de emergência para as Entidades 

competentes. 

ACTIVIDADES DE MONOTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

• Pretendeu a Delegação de Cascais durante o ano 2014, reforçar a sua intervenção com 

vista ao melhoramento da nossa  acção junto dos beneficiários. No entanto, como acima 
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referido, os nossos esforços prenderam-se mais com o encaminhamento de situações do 

que com pratica do voluntariado nos moldes definidos pela DN da ACA. 

• Acompanhamento dos voluntários na execução das suas actividades. 

• Avaliação do grau de satisfação das pessoas a quem é prestado o apoio. 

• Avaliação do grau de satisfação da rede de apoio da comunidade local. 

DIVULGAÇÃO DA ACA 

• No seguimento da nossa presença na “ 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.  

• Participação num programa de televisão realizado na Fundação S. Francisco 

de Assis, ainda no âmbito da Semana do Voluntariado Jovem, e 

posteriormente transmitido na CMTV. A  ACA foi amplamente divulgada, não 

só no âmbito desta Semana de Voluntariado, mas sobretudo como Associação 

que preza o bem estar dos nossos idosos e de todos quantos a nós recorrem.  

• Participações várias no programa “RAIZES” da Radio Telefonia do Alentejo, 

em parceria com a jornalista do jornal PUBLICO, São José Almeida, 

subordinadas a diversos temas como Associação Coração Amarelo, Politica e 

Acçao Social, Importância das IPSS na Sociedade, etc. 

• 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 

• Depois de alguns contratempos, continuamos a ocupar uma sala nas instalações 

cedidas graciosamente pela Junta de Freguesia de Cascais, no Centro de Dia da Areia, 

agora em parceria com o CRID que ocupa agora todas as instalações do referido 

Centro de Dia. 

CONCLUSÃO 

• A Delegação de Cascais manteve durante o ano de 2014 o firme propósito de contribuir 

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

concelho, cumprindo os objectivos programados nos Estatutos da ACA.  
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RELATÓRIO DE CONTAS 2014 
   

       

       

       

    

  
Delegação de Cascais 

    

  
  RECEITAS DESPESAS SALDO 

 

  
        

 

  
Quotas 

       300,00 
€      

 

  
Donativos 

            5,00 
€      

 

  
Imposmil         144,00 €    

 

  
Anuidade do cartão BCP             9,00 €    

 

  
Diversos (lanche de Natal)           25,65 €    

 

  
Pagam.gasolina voluntário *****         308,57 €    

 

  
        

 

  
        

 

  
        

 

  
        

 

  
Totais 

       305,00 
€        487,22 €    

 

  
        

 

  
        

 

  
Dinheiro em caixa 31-12-2014     

                25,45 
€  

 

  

Dinheiro  à ordem no Millennium em 31-12-
2014     4.543,92 € 

 

  
      

          4.569,37 
€  

 

  
        

 

  
        

 

       

     

 
**** O beneficiário está internado fora de Cascais 
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EXERCÍCIO DE 2014 
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Delegação de Lisboa  
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  
DA DELEGAÇÃO de LISBOA 

        
~ Exercício de 2014 ~ 

 
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 período em apreciação  

3.2.1 Atividades no apoio direto aos utentes 

3.2.2 Atividades de divulgação 

3.2.3 Atividades de participação no âmbito de parcerias 

3.2.4 Atividades de Formação 

3.3 Outras atividades 

4. Caracterização dos utentes 

5. Caracterização dos voluntários 

6. Conclusões 

ANEXOS: 

- Contas do exercício 
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1. Introdução 

1. Considerando que a Associação Coração Amarelo combate a solidão dos Idosos 

há mais de 13 anos pareceu à Delegação de Lisboa oportuno elaborar um inquérito, 

no ano de 2014 para conhecer o nível de satisfação dos Beneficiários; estes foram 

realizados pelos alunos da Universidade Católica, Universidade Nova, GasTagus e 

outros Voluntários. 

Para um universo total de 182 Beneficiários foram ouvidos 119, visto que 63 não 

responderam por vários motivos, nomeadamente, sem condições (demência, 

afásicos) e óbitos.  

A avaliação das respostas aos questionários, o qual anexamos estão representados 

nas seguintes tabelas: 

Dados em valor absoluto 

N.º Questões sim não ns/nr Total 

1 Satisf.Atend. Secret. 97 4 18 119 

2 Satisf.Tempo espera 90 15 14 119 

3 Satisf.acomp. Volunt. 102 5 12 119 

4 Satisf. acomp. Coord. 100 1 18 119 

5 Satisf.acomp. Eq.Tec. 98 1 20 119 

6 Conh. Activ 75 24 20 119 

7 Particp.activ. 53 48 18 119 

9 Satisf.Geral Assoc 112 1 6 119 

10 Recomendava? 100 5 14 119 

11 Assoc. Mudou vida? 87 15 17 119 

 

Dados em % 

N.º Questões sim não ns/nr 

1 Satisf.Atend. Secret. 81,5% 3,4% 15,1% 

2  Satisf.Tempo espera 75,6% 12,6% 11,8% 

3 Satisf.acomp. Volunt. 85,7% 4,2% 10,1% 

4 Satisf. acomp. Coord. 84,0% 0,8% 15,1% 

5 Satisf.acomp. Eq.Tec. 82,4% 0,8% 16,8% 

6 Conh. Activ 63,0% 20,2% 16,8% 

7 Particp.activ. 44,5% 40,3% 15,1% 

9 Satisf.Geral Assoc 94,1% 0,8% 5,0% 

10 Recomendava? 84,0% 4,2% 11,8% 

11 Assoc. Mudou vida? 73,1% 12,6% 14,3% 

 

Observação: A resposta 8 é apresentada na seguinte tabela: 
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Principais preferências  N.º 

Almoço de Natal 36 

Passeio a Fátima 19 

Atelier/Convívios/Passeios 28 

Total 113 

Em relação à questão 8, dado que não se pedia uma apreciação valorativa e visto 

que muitos Beneficiários não responderam, optou-se por apresentar uma tabela 

com as 3 principais preferências. Saliente-se que muitos não responderam devido à 

avançada idade ou elevado grau de dependência não lhes permite participar nas 

atividades exteriores. 

Inquérito de Satisfação 

Por forma a melhorar a nossa missão no apoio ao combate à solidão a sua opinião é 

importante e contribui para a nossa melhoria. Por favor responda às seguintes 

questões marcando com um X no quadrado que, no seu ponto de vista, mais se 

adequa ao nível de satisfação atingido. As respostas são anónimas e confidenciais. 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

2. Em virtude do reconhecimento dos nossos Beneficiários no ano de 2013 com a 

Questão Sim 

 

Não 

 

N/Sabe 

N/Responde 

1. Está satisfeito com o atendimento do secretariado?    

2. Está satisfeito com o tempo que esperou até ser visitado?    

3. Está satisfeito com o acompanhamento do voluntário?    

4. Está satisfeito com o acompanhamento da coordenadora?    

5. Está satisfeito com o acompanhamento da equipa técnica? 

Ana Filipa Nunes 

Ana Paula Baptista 

Maria Helena T. Almeida 

Marisa Galante 

   

   

   

   

   

6. Tem conhecimento das actividades realizadas?    

7. Costuma participar nas actividades realizadas?    

8. Quais gostou mais? 

9. No geral está satisfeito com a Associação?    

10. Recomendaria a Associação a outra pessoa?    

11. A Associação mudou a sua vida? (Que impacto teve a 

Associação na sua vida?) 
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entrega de um cabaz pelo Natal, fizemos várias diligências no sentido de manter 

este donativo no ano corrente. Assim, conseguimos pela apresentação de uma 

candidatura ao Banco Alimentar, atribuição de 310 quilos de produtos alimentares, 

os quais se traduziram em 56 cabazes para os idosos mais carenciados; 

independentemente destes, também receberam alguns alimentos através das 

respetivas juntas de freguesia (15 casos). 

Posteriormente, a nossa parceira Cofidis concedeu-nos através dos seus 

colaboradores mais 50 cabazes, os quais foram entregues aos restantes 

Beneficiários.  

Por outro lado, o grupo GROUP MEC Company ofereceu-nos 90 mantas de agasalho 

individual também distribuídas nesta altura acompanhadas de um pacote de broas. 

Na verdade, foi um Natal bem vivido e com muito trabalho na sua distribuição 

destes bens por toda a cidade de Lisboa em época de grande trânsito e com menor 

colaboração dos nossos voluntários  

 

 

 

 

3. Para além de trabalhos pontuais nas casas dos nossos Beneficiários asseguradas 

por um empresário nosso Voluntário, tivemos o apoio da Associação Link para 

reparações de fundo de 7 domicílios dos nossos Idosos. 

 

 

 

2. Objetivo do Relatório 

As ações incluídas no plano para 2014 foram todas cumpridas. 
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Passamos a enumerar uma síntese do trabalho realizado pela estagiária de 

psicologia.  

O estágio teve o seu início em 16 de Maio de 2013 e terminou em 16 de Maio 2014. 

O objeto de trabalho da estagiária foi o aspeto psicológico em torno da solidão e do 

isolamento e o objetivo foi ajudar os beneficiários da ACA a lidar com a ansiedade, 

a depressão e outras situações derivadas da ausência da componente social e 

afetiva. Pretendeu-se portanto intervir ao nível biopsicossocial. Nesse sentido foram 

realizadas as atividades, constantes nos objetivos deste estágio, das quais se 

destacaram: 

1. A estagiária participou em entrevistas a voluntários (21) e sua posterior 

atribuição a Beneficiários; acompanhando também a psicóloga nas visitas de 

primeira vez a Beneficiários e visitas de psicoterapia de apoio (29).  

2. Acompanhamento Individual: Psicoterapia de Apoio a 4 beneficiários, situações 

em que a intervenção visava o restabelecimento do equilíbrio psicológico, reforço 

das defesas e melhor adaptação à realidade.  

3. Grupos Psicopedagógico: Tema “Estratégias para lidar com o envelhecimento”  

Do projeto faziam parte 8 sessões, sendo que em 2014 foram realizadas as últimas 

4 sessões. As sessões foram organizadas em temáticas diferentes, que para facilitar 

a sua sequência e compreensão correspondiam às 6 primeiras letras do alfabeto:  

A – Atividade Intelectual; B – Bom Humor; C – Cuidar do Corpo e da Mente; D – 

Dieta; E – Exercício Físico; F – Felicidade e Sentido da Vida. Os seus conteúdos 

incluíam atividades que visavam a aprendizagem de novos padrões de 

comportamento e da promoção da qualidade de vida; o sentimento de pertença; a 

valorização de experiências; a promoção de melhor auto estima e de interatividade 

e participação social. Nas sessões foram trabalhadas necessidades como a 

estimulação cognitiva; estimulação social e estimulação emocional/desenvolvimento 

pessoal. No grupo participaram 7 beneficiárias selecionadas pela psicóloga. 

4. Ação temática para Voluntários – “ Como Lidar com o Sofrimento” - Decorreu em 

30 de Abril. 

Todas as atividades desenvolvidas pela estagiária, foram objeto de supervisão da 

psicóloga. 

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

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

Dezembro de 2014 tinha 191 sócios.  

Reuniões de Direção – foram realizadas 10 e elaboradas as respetivas atas. 

Estiveram presentes os elementos da Direção e sócias fundadoras. 

Reuniões de Coordenação – foram realizadas 8 reuniões e elaboradas respetivas 

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

técnicas que neste momento asseguravam 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 11 reuniões com a Diretora do 

Acordo Atípico e elaboradas respetivas atas. Também estiveram presentes alguns 

elementos da Direção.  

Reuniões de Voluntários – foram realizadas 7 reuniões, das quais 2 foram reuniões 

gerais com todos os Voluntários, uma delas foi temática que será descrita no ponto 

da formação (cuja média foi de 19 elementos) e as outras 5 foram por grupo de 

coordenação (cuja média foi de 8 elementos). Foram elaboradas respetivas atas.  

 

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do período em apreciação  

3.2.1 Atividades no apoio direto aos utentes 

Coordenadoras de Voluntários 

A reunião realizada a 10 de Setembro de 2014 solicitada pelas Coordenadoras 

desta Delegação teve lugar no Hotel D. Pedro Palace e a ata foi realizada pela 

Direção Nacional. 

Animadora Cultural 

Foram desenvolvidas ao longo do ano de 2014, atividades de intervenção no 

combate à solidão, promovendo a autonomia e um envelhecimento ativo dos 

nossos beneficiários. 

Toda a dinamização da Biblioteca é gerida pela Animadora Cultural em conjunto 

com um Voluntário da Delegação de Lisboa, contamos com mais de 1000 livros e 

sensivelmente com 60 dvd’s possíveis de requisitar sem qualquer custo. Durante o 
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ano de 2014 a biblioteca, sala multiuso, foi utilizada para formações iniciais de 

voluntários, reuniões, atividades culturais e sociais, Atelier de Pintura e Croché. 

O apoio das Coordenadoras, Voluntários e Equipa Técnica são imprescindíveis para 

o sucesso de todas as atividades. 

Calendarização das atividades socioculturais:  
 

1. Dia dos Namorados “ Casa 
de Chá de Santa Isabel”; 

2. “Dia da Mulher”- ACA 
3. II Mostra de Doçaria-

Delegação de Oeiras; 
4. Amêndoas Páscoa- 

Colaboradores Cofidis; 
5. Concerto de Cordofones- PT; 
6. Dia dos avós – Cofidis; 
7. Atividade religiosa- “Passeio 

a Fátima”; 
8. Dia de S. Martinho- 

Delegação de Sintra 
9. Atelier d´Coração (pintura e 

informática); 

10. Fundação Calouste 
Gulbenkian  

        10.1. Visitas ao Museu “O nosso 
Km2”, 
        10.2 . Festival da Ponte 

11. ” Almoço de Natal” 
12.  Angariação de Fundos; 

                12.1 “Chá de Reis 2014”   
                12.2 Noite de Medicina 

13. Atividades Voluntários; 
13.1.IV Encontro de 
Voluntários; 

              13.2.Almoço de 
Confraternização de Voluntários; 

  

1-Dia dos Namorados “ Casa de Chá de Santa Isabel” Vicentinas - 20 
de Fevereiro 

Local: Casa de Chá de Santa Isabel- Vicentinas 

Número Total de Participantes: 9 Beneficiários, 3 Voluntários  

Celebração do dia dos namorados, esta atividade não foi só 

destinada aos casais, completámos o grupo com mais beneficiários 

de forma a aproveitar os descontos apresentados pela casa de chá 

de Santa Isabel. O local escolhido teve o intuito de reavivar 

memórias, um espaço frequentado pelos nossos beneficiários e 

muito apreciado. 

 

2-Dia da Mulher - 13 de Março  

Local: Sala Multiusos 

Número Total de Participantes: 18 Beneficiários, 13 Voluntários  

Para celebrar o Dia da Mulher, a Delegação organizou um lanche 

especial, com fondue de chocolate e algumas iguarias, das quais foram 

confecionadas pelos nossos voluntários. Durante a atividade foram 

distribuídas a todos os presentes flores de papel com adjetivos positivos 

e adequados a cada participante, de forma a estabelecer uma dinâmica 
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de grupo e de relação. Foram ainda recitados vários poemas sobre a 

Mulher.

3- II Mostra de Doçaria- Delegação de Oeiras - 26 de Abril 

Local: AERLIS- Oeiras 

Número Total de Participantes: 4 beneficiários, 2 Voluntários  

A convite da Delegação de Oeiras, participámos no concurso de melhor bolo de 

chocolate, confecionado por uma beneficiária com o apoio da respetiva voluntária. 

Assistimos a várias apresentações musicais, nomeadamente a tuna do Centro 

Social de Oeiras e Guitarra de Coimbra. Todos os beneficiários receberam um 

diploma de participação, dado pelo júri do Concurso de Doçaria. 

4-Páscoa- Entrega de amêndoas - Mês de Abril  
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Com o esforço de todos conseguimos entregar no domicílio de cada beneficiário um 

pacote de amêndoas por ocasião da Páscoa. As amêndoas foram doadas pelos 

colaboradores da Cofidis, que ficaram sensíveis à nossa vontade e generosamente 

colaboraram. Para que fosse possível a entrega de todos os pacotes de amêndoas 

contámos com o apoio imprescindível dos voluntários e 

coordenadoras. 

5-Concerto de Cordofones-PT - 17 de Maio  

Local: Clube PT 

Número Total de Participantes: 16 beneficiários, 9 Voluntários  

Generosamente o grupo de Cordofones dos antigos funcionário da PT, ofereceram 

um espetáculo completamente gratuito e ainda cederam o espaço para a realização 

de um lanche de convívio da responsabilidade da Delegação. O espetáculo teve a 

duração de 45 minutos com canções conhecidas e apelativas à 

participação. 

6-Dia dos avós – Cofidis - 25 de Julho 

Local: COFIDIS- Av. de Berna 

Número Total de Participantes: 38 

 

A atividade dia dos avós foi promovida e organizada pelos colaboradores da Cofidis, 

pelo terceiro ano consecutivo. A atividade foi dividida em 3 grandes momentos: 

jogo do loto, no decorrer do jogo os colaboradores deram apoio aos nossos 

beneficiários, lanche de convívio confecionado e preparado pelos colaboradores, 

para finalizar doaram a todos os beneficiários um relógio de pulso. Em forma de 

reconhecimento a Delegação de Lisboa ofereceu um livro “Singularidades” e um 

quadro com fotografias das várias atividades desenvolvidas em conjunto. 

 

7-Atividade religiosa- “Passeio a Fátima” - 25 de Setembro 

Local: Fátima 

Número Total de Participantes: 42  

Nesta atividade houve uma grande participação de Beneficiários incluindo utentes 

com dificuldade de mobilidade (só possível por requisitar um autocarro com 

plataforma elevatória). Durante a viagem uma beneficiária rezou o terço para todo 

o grupo. Chegando a Fátima, dirigimo-nos para o Santuário onde assistimos à 

missa oficial (onde o Pároco fez uma alovação dirigida à presença da Associação). 

Depois da missa fomos ao local de queima das velas onde se realizaram os 

respetivos agradecimentos, pedidos de ajuda e homenagens pelas almas dos que já 
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partiram. De seguida dirigimo-nos até a Casa da Nossa Senhora das Dores, onde 

tivemos um agradável almoço e convívio. Depois do almoço alguns beneficiários 

foram visitar: lojas de artigos religiosos, livraria, Capelinha nova, entre outras. 

Chegamos a Lisboa pelas 17:00 horas.  

8-Dia de S. Martinho- Delegação de Sintra - 11 de Novembro 

Local: Delegação de Sintra 

Número Total de Participantes: 4 beneficiários e 1 Voluntário 

Em colaboração com a Delegação de Sintra celebramos o dia de S. 

Martinho em conjunto. A atividade teve lugar na sede da Cruz Vermelha da Portela 

de Sintra. Após o lanche de convívio, assistimos a duas experiências do grupo do 

Centro da Ciência Viva. As atividades partilhadas com outras delegações são muito 

positivas para a ACA. 

 

9-Atelier d´Coração - Calendarização: 30 de Novembro 

 

Local: Delegação de Lisboa 

Número Total de Participantes: 7 beneficiários e 2 voluntários 

Em 2012 surgiu o projeto “Mantinhas Amarelas” (Ano Europeu do Envelhecimento 

Ativo e da Solidariedade entre Gerações), o qual permanece a ser realizado quer na 

sala multiusos quer no domicílio dos próprios beneficiários. Este grupo foi 

enriquecido pelo “atelier d´Coração” o qual se dedica a trabalho de tricot/ malha, 

pinturas e a informática, um espaço de partilha, entre beneficiários e voluntários. 

Depois de completos os enxovais são doados, criando nos nossos beneficiários uma 

participação ativa junto das mães mais carenciadas. 

 

10- “O Nosso Km2” 

 

10.1- Fundação Calouste Gulbenkian  

 

Calendarização: 26/02; 

12/03;26/03;06/04;23/04;07/05;21/05;22/10; 05/11; 10/11; 

19/11;03/12; 17/12 

Local: Museu Calouste Gulbenkian 

Número Total de Participantes: +/- 6 Benificiários e 1 voluntário (por visita) 

 

O “Nosso km2” é um projeto que envolve várias instituições na Freguesia das 

Avenidas Novas (CML, FCB, IPAV). Nós somos parceiros neste projeto nas visitas 
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guiadas ao Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, onde os nossos Beneficiários 

para alem desta atividade participam num lanche convívio gentilmente oferecido 

pela cafetaria do Museu. Os beneficiários são sempre acompanhados por um 

voluntário da ACA. Participamos em 13 visitas ao Museu, entre o mês de Fevereiro 

e Dezembro. 

 

10.2-Festival da Ponte – calendarização 19 de Junho 

 

Local: Avenidas Novas   

Número Total de Participantes: 3 

Reuniões de avaliação: 03 de Julho 

 

Festival da ponte um festival que teve a duração de 3 dias com várias atividades 

pela freguesia. A ACA participou apenas no dia da abertura oficial do Festival, na 

qual os nossos beneficiários criaram um laço contribuindo na simbologia de unificar 

laços entre pessoas e instituições, que consistia na colocação de um laço ao longo 

da ponte que separa das Avenidas Novas do Bairro do Rego. As nossas voluntárias 

e beneficiárias fizeram um laço amarelo simbolizando a ACA. 

 

11-“Almoço de Natal” - 29 de Novembro 

 

Local: Restaurante a Valenciana 

Número Total de Participantes: 150 

 

O almoço de Natal é uma das atividades mais esperadas e preferidas do ano. Um 

almoço de convívio que junta Beneficiários e Voluntários. Depois das palavras de 

acolhimento da DN da ACA e da Delegação, demos lugar a momentos de partilha e 

de agradecimento: leitura de cartas de beneficiários, canções de Natal (cantada por 

Voluntários e Beneficiários) e alguns poemas sobre a solidão. A todos os voluntários 

a Delegação de Lisboa ofereceu um pequeno presente (avental com o logotipo às 

senhoras e um porta-chaves aos senhores). Os presentes dos beneficiários foram 

entregues à posteriori na respetiva residência.  

12- Angariação de Fundos: 

12.1. Angariação de Fundos - 06 de Janeiro 

Local: Hotel Real Parque 

Número de Participantes: 62 
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O evento ficou marcado pela apresentação do livro “Mochila Mágica”, da autoria de 

um voluntário. Os direitos de autor foram doados à Delegação de Lisboa. São 

nestas ocasiões que os nossos sócios têm a possibilidade de estreitar relações e 

contribuir com donativos para apoiar a Associação. Podemos concluir que os 

objetivos não foram cumpridos na sua maioria, devido aos fatores meteorológicos e 

funeral de uma figura pública (Eusébio da Silva), que reduziram o número de 

participantes. 

 

12.2-Angariação “Churrasco solidário”- Noite da Medicina - 18 de Setembro  

Local: Faculdade de Medicina de Lisboa- Cantina da Universidade de 

Lisboa 

 

A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, 

promoveram um Churrasco Solidário dos estudantes de Medicina, cuja receita foi 

oferecida à nossa Delegação. Este evento foi organizado pelos alunos finalistas e 

caloiros. No sentido de agradecer o donativo e divulgar a nossa Associação, a 

animadora esteve presente no evento. 

13- Atividades para Voluntários: 

 

13.1- IV Encontro de Voluntários - 21 de Junho  

Local: Bairro da Mouraria 

Número Total de Participantes: 28 

 

 A atividade teve lugar no bairro típico de Lisboa, a Mouraria. Começámos por uma 

visita guiada com um elemento da Associação Renovar a Mouraria generosamente 

oferecida por esta associação. Depois teve lugar o almoço de convívio onde os 

voluntários trocaram e partilharam experiências. Consideramos que a adesão a 

estes encontros tem sido muito reduzida. 

13.2- Almoço de Confraternização de Voluntários - 11 de 

Outubro 

Local: Casa de Lafões 

Número Total de Participantes: 60 

Confraternização de Voluntários, uma atividade organizada para voluntários e 

familiares / amigos, com objetivo de reconhecer o apoio prestado, divulgar os 

objetivos da ACA e angariar voluntários. Todos os voluntários presentes foram 

homenageados com o diploma de reconhecimento. 
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Conclusão 

É de destacar o trabalho de preparação destas atividades (pesquisas, apoio 

logístico, reuniões, contatos a coordenadoras, beneficiários, sócios e voluntários, 

assim como instituições sociais, religiosas, culturais, e restauração), mas também a 

importância que estas atividades culturais têm na vida dos nossos beneficiários, 

combatendo a solidão e proporcionando uma vida social ativa e participativa.  

Relativamente à execução das atividades estiveram dependentes, essencialmente 

de fatores meteorológicos e logísticos. 

Assistente Social 

Durante o ano de 2014 a assistente social realizou um número de 158 visitas: 

- 98 Visitas de acompanhamento aos Beneficiários; 

- 49 Visitas de candidatos a Beneficiários; 

- 11 Visitas de apresentação de Voluntários aos Beneficiários em substituição das 

coordenadoras.  

Atendimento social  

Em 2014 foram atendidos 49 novos Beneficiários os quais foram encaminhados 

pelas várias entidades da comunidade do foro social e saúde. Destes novos 

pedidos, apenas 43 reuniram condições para serem admitidos, visto que 6 

situações não se enquadravam no âmbito da Associação e foram encaminhados 

para a SCML. 

Em todas as visitas aos novos Beneficiários é descrito a intervenção da ACA e 

apresentado os nossos objetivos. Na maioria das vezes, para além da necessidade 

do apoio à solidão, são detetadas outras situações que potenciaram o 

encaminhamento para outras instituições sociais. Para além das pessoas se 

encontrarem em solidão, diagnosticou-se a falta de informação sobre os direitos e 

serviços existentes.  

Acompanhamento Social 

No apoio e acompanhamento ao Beneficiário foram realizadas 98 visitas. Estas 

visitas permitem um maior conhecimento das necessidades socio/económica destes 

e respectivo encaminhamento para as respetivas respostas. 
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De salientar, 14 pedidos de teleassistência concedidos pela CML gratuitamente. 

Também de referir, que através do protocolo com a Delegação de Lisboa da Cruz 

Vermelha Portuguesa foram entregues 2 pedidos para a Teleassistência. 

Avaliação social 

Na avaliação social foram diagnosticadas situações de relevância que despoletaram 

encaminhamento para as instituições do foro de saúde (marcação de atos 

médicos);para o serviço de apoio domiciliário, centro de dia, UTI, entre outros. 

Orientação de um estagiário em Serviço Social 

No mês de Novembro de 2014 deu início ao acompanhamento de um estágio 

curricular de uma Aluna do 2.º ano de Serviço Social da Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias. 

Metodologia de intervenção 

Para levar a cabo as atividades utilizou a seguinte metodologia: contacto telefónico 

e/ou email; atendimento direto; visitas domiciliárias; acompanhamento do 

Beneficiário; sinalização; articulação e encaminhamento com instituições; logística 

dos processos individuais dos Beneficiários; trabalho e reuniões em equipa; 

formação profissional; informações; estudos da legislação das políticas sociais, 

pesquisa virtual, etc.  

Psicóloga  

Levantamento do trabalho desenvolvido pela psicóloga ao longo de 2014 (1 de 

Janeiro a 11 de Dezembro de 2014). 

Intervenção ao nível dos voluntários 

Durante o ano de 2014, a psicóloga deu continuidade à pesquisa de futuros 

parceiros. E estabeleceu-se protocolo com a Gastagus, do qual resultou o 

recrutamento de 3 voluntários. Relativamente às parcerias já existentes, foi 

efetuada avaliação sistemática no sentido de auscultar algum problema, avaliar 

alguns indicadores e dar resposta aos parceiros, nomeadamente ao Grupo José de 

Mello, à Universidade Nova e à Universidade Católica. 

Efetuaram-se 7 reuniões com os parceiros (Gastagus, Universidade Católica e 

Universidade Nova) para formação dos alunos na sua colaboração na aplicação do 

inquérito. 
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Relativamente ao recrutamento de voluntários foram efetuadas, ao longo de 2014, 

57 entrevistas, distribuídas da seguinte forma:  

• 3 Gastagus 
• 7 Universidade Nova  
• 2 CML 
• 7 Universidade Católica de Lisboa 
• 38 entrevistas a candidaturas de voluntários  

Acompanhamento direto a voluntários e familiares na resolução de problemas dos 

beneficiários.  

Intervenção ao nível dos Beneficiários 

Durante o ano de 2014 a Psicóloga realizou 116 visitas aos Beneficiários: 

- 51 Visitas de acompanhamento aos Beneficiários; 

- 37 Visitas aos Beneficiários admitidos no ano de 2014 para a respetiva atribuição 

do Voluntário; 

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

coordenadoras; 

- 4 de acompanhamentos diretos a Beneficiários a consultas ao médico de família, 

Psiquiatria e Neurologia; 

- 3 visitas a beneficiárias hospitalizadas. 

Terapeuta Ocupacional  

A atuação da Terapeuta Ocupacional dirigiu-se para Beneficiários que apresentam 

dificuldades na sequência de agravamento do seu quadro clinico do foro 

neurológico, osteoesquelético, sensorial e cognitivo (AVC, artroses, fraturas etc.), 

encaminhados pelos membros da Equipa Técnica e Voluntários/ Familiares. 

As avaliações realizadas tiveram os seguintes objetivos: 

• Identificar os problemas do desempenho ocupacional, ou seja dificuldades 

dos Beneficiários no desempenho de tarefas, e participação nas suas 

atividades do quotidiano. 

• Identificar o perfil ocupacional, os interesses e motivações do Beneficiário de 

acordo com as atividades. 

• Identificar os componentes do desempenho em défice (funções sensoriais, 

percetivas, motoras e cognitivas). 

• Avaliar os contextos habitacionais, identificar as barreiras arquitetónicas, 

aconselhar e realizar adaptação do ambiente de modo a permitir 

acessibilidade dentro do lar e minimizar o risco de queda. 
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As sessões de apoio terapêutico permitiram a implementação de técnicas de 

reabilitação motora, sensorial e cognitiva, bem como realização de adaptações no 

ambiente habitacional. 

No ano 2014 foram realizadas um total de 318 visitas, abrangendo uma 

intervenção direta a 18 Beneficiários, 16 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. 

Deste total das visitas, 11 referem-se a avaliação de novos casos, 2 foram visitas 

exclusivamente para a avaliação, e as restantes 250 visitas constituíram sessões de 

acompanhamento periódico em Terapia Ocupacional. 

À semelhança do ano passado, quase todos os Beneficiários que usufruíram do 

apoio em Terapia Ocupacional, apresentaram dificuldades na realização das 

atividades do seu dia-a-dia, na mobilidade / deslocação derivado a doença, 

isolamento ou desuso das competências.  

As patologias mais frequentes continuam a ser de origem osteoarticular, 

neurológica, sensorial e afetiva. 

Verifica-se que o acesso a rua, bem como as condições da habitação dos 

Beneficiários, na sua maioria, constitui um fator desfavorável para a mobilidade, 

isolamento e participação nas suas atividades da vida diária. Os maiores problemas 

referem-se a falta de corrimãos, rampas, elevadores bem como disposição da 

mobília e outros artigos dentro da habitação, inadaptação da casa-de-banho de 

acordo com a situação atual do Beneficiário, o que proporciona a dificuldade em 

deslocação, risco de queda, e dificulta a realização das suas atividades do 

quotidiano.   

Foram aconselhadas, implementadas e emprestadas as seguintes ajudas técnicas: 

• Barras de apoio lateral (4 unidades emprestadas) 

• Cadeira de rodas (1 unidade emprestada) 

• Barra de apoio para casa de banho. 

3.2.2 Atividades de divulgação 

A divulgação foi realizada de várias formas:  

Foram realizadas pela Animadora todas as atualizações na página online no 

facebook da Delegação de Lisboa. Uma página que partilha com mais de 1079 

amigos, com fotografias das atividades desenvolvidas, informações gerais e 
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convites de atividades. Mais um meio de divulgação facilitando a promoção do 

nosso apoio, bem como esclarecer algumas dúvidas de futuros voluntários.  

- A manutenção do site da Delegação de Lisboa é realizada pela Animadora Social e 

dois voluntários do grupo José de Mello. 

- Reunião com a Dra. Eugénia Ricciardi, na qual participaram os voluntários do 

grupo José de Mello, a Animadora, a Presidente e a Administrativa para a 

elaboração de uma base de dados a ensaiar para todas as Delegações. 

- Participação no Seminário de Gerontologia Social da Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias.  

- Convite à ACA para visita ao Museu do Sporting (2 Beneficiários e 1 Voluntária); 

- Apresentação da ACA na “Formação em Gestão Doméstica”, Grupo de trabalho 

das Famílias da CSF de Campolide. 

- Curso de Voluntariado Universitário-Workshop: Voluntariado com séniores, 

Faculdade de Psicologia. 

- Entrevista a estudante de Mestrado de Gerontologia Social da Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 

- I Feira da Saúde em Belém, Junta de Freguesia de Belém. 

- Reunião com os técnicos responsáveis pelo Programa “Portugal Mais Feliz” da 

Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação de Lisboa. 

- Reunião com um representante da Faculdade de Letras; 

- Reunião com diretor da Fundação São João de Deus. 

- Reunião com elementos da seguradora Fidelidade. 

- Reunião com um representante do Hotel Ritz; 

- Reunião com a Associação Salvador; 

- Reunião com a empresa “Fixeads”/OLX. 

- Reportagem na RTP 1 Programa “À tarde” com um Beneficiário e um Voluntário. 

- Programa na RTP1 “Quem quer ser milionário”. 

3.2.3 Atividades de participação no âmbito de parcerias 

A continuidade do trabalho da Equipa Técnica resultante do Acordo Atípico com o 

Centro Distrital do Instituto da Segurança Social de Lisboa, tem sido uma 

mais-valia para os nossos Beneficiários e Voluntários desta Delegação, com grande 

reconhecimento por parte dos mesmos, dos seus familiares e de outras instituições, 

tendo sido recebidas cartas e email’s onde demonstram a sua gratidão.    

Elaborámos uma parceria com a GASTagus. 
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Renovação do protocolo de colaboração com o Hotel D. Pedro Palace, NOVASBE, 

Teleassistência/CVP, mantendo-se as parcerias já existentes. 

1. 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 2014 realizou-se uma reunião com os parceiros onde foi esclarecido a 

posição da ACA face ao protocolo e da necessidade do mesmo ser revisto, a ACA 

entregou uma adenda de revisão e aguarda resposta da SCML. 

2. 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.  

Rede Social/Plataforma da Área do Envelhecimento 

A ACA foi convidada a participar numa reunião com representantes da CML, 

Segurança Social, SCML e DECO com o objetivo de dar a conhecer a intervenção da 

Associação, nomeadamente partilhar o conhecimento sobre o envelhecimento e 

voluntariado na cidade de Lisboa. 

Rede Social/Núcleo Territorial Zona Centro Ocidental 

O grupo de trabalho deste território é composto pelas Comissões Sociais de 

Freguesia da Ajuda, Alcântara, Belém, Campolide e Penha de França. No âmbito do 

Plano de Ação para o Envelhecimento na cidade de Lisboa, os parceiros decidiram 

realizar duas atividades: um folheto informativo em cada Freguesia com as 

entidades de apoio na área de envelhecimento a distribuir por todos os residentes; 

a construção de um blog com informação social (tarifa social, complemento por 

dependência, teleassistência, etc.) para conhecimento das instituições, técnicos e 

população. A ACA participou em 5 reuniões de trabalho. 

Rede Social/Núcleo Territorial Zona Sul 

No âmbito do plano estratégico para o envelhecimento, na zona territorial Sul a 

Comissão Social de Freguesia da Estrela e da Misericórdia tiveram como projeto 
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planear um Congresso sobre o Envelhecimento a realizar em 2015. A ACA 

participou em 2 reuniões como entidade convidada 

3. Comissões Sociais de Freguesia  

Comissão Social de Freguesia de Campolide  

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 2 reuniões.  

Comissão Social de Freguesia de Belém  

Durante o ano de 2014 participámos em 8 reuniões, quer no grupo de trabalho da 

saúde, quer no grupo de trabalho do transporte solidário. Estivemos presente na 

Feira da Saúde nos jardins de Belém e na sessão de esclarecimento sobre a 

diabetes. 

Comissão Social de Freguesia das Avenidas Novas 

Em Outubro fizemos a adesão a esta CSF e fazemos parte do grupo de trabalho do 

envelhecimento. Este grupo está a desenvolver um projeto para idosos e jovens 

estudantes, intitulado “acolhimento” que a Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas apresentou e que o grupo de trabalho sénior pretende por em prática. O 

projeto encontra-se numa fase inicial mas conta já com uma Beneficiária da ACA 

que acolheu no seu domicílio uma estudante da FCSH-UNL. O resultado tem sido 

muito positivo e constitui uma mais-valia para ambas as partes. 

Comissão Social de Freguesia da Penha de França 

Durante o ano participámos em 3 reuniões.  

Comissão Social de Freguesia do Parque das Nações 

Realizámos uma reunião com a responsável da ação social da Freguesia, mostrando 

disponibilidade de aderir à CSF e colaborar neste território.  

Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica, Alvalade, 

Benfica e Olivais 
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Com a reforma administrativa da cidade de Lisboa, estas freguesias ainda se 

encontram em organização. 

3.2.4 Atividades de Formação 

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

Março/Abril com uma média de presenças de 14 voluntários e a segunda em 

Outubro, com uma média de 8 presenças; cujos os conteúdos da formação foram 

enviados aos participantes. 

Foram realizadas duas formações temáticas: 1ª. mês de Março formação prestada 

pelos Bombeiros Voluntários de Camarate para elementos da Delegação de Lisboa 

sobre “Noções gerais do sistema integrado de emergência médica”; 2ª. mês de 

Abril formação apresentada pela estagiária de Psicologia com o tema “Como lidar 

com o Sofrimento”.  

Participação em formações pelos colaboradores da Delegação: 

- Congresso “Problemas Sociais Complexo – Desafios e Respostas”, Fundação 

Calouste Gulbenkian. 

- Workshop “Idosos Solitários”, Fundação Calouste Gulbenkian. 

- Workshop sobre o isolamento social nas pessoas idosas, Plataforma do 

Envelhecimento, ISEG. 

- Conferência “Pelas ruas de Lisboa”, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

- Conferência “convenção dos direitos da criança”, Junta de Freguesia de Penha de 

França.  

- Formação na Entrajuda sobre Voluntariado. 

- Jornadas da Cidadania “Voluntariado e Responsabilidade Social na Universidade 

Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 

- Participação nos Grupos Focais sobre o projeto “As competências profissionais 

geradas pelo voluntariado” promovido pelo programa Join4change, Instituto de 

Solidariedade e Cooperação Universitária. 

3.3 Outras atividades 

1. Secretariado – tratamento, correspondência e arquivo:  
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Correspondência: entradas: 21 – emails (821); saídas: 58 – emails (250) 

Telefónicos: chamadas recebidas – 1119; chamadas efetuadas – 918 

Atualização do arquivo, pesquisa informática 

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

57 Acompanhamento a atos médicos, envolvendo 8 Voluntários que acompanharam 

11 Beneficiários. 

3. Atividades que tiveram a participação de elementos em outras Delegações: 

- Participação na Tertúlia “Não Desistas” na Delegação de Oeiras. 

- Participação no Concerto de Oeiras. 

- Festa de Natal da Delegação de Sintra. 

4. 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, BUS-Bens de 

utilidade social, Carris, Centros Paroquiais, Câmara Municipal de Lisboa, Centro de 

Hemodialise do Lumiar, Centro de Recursos de Conhecimento, CNIS, DIAP, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Hospitais Civis e de Lisboa (Santa Maria, São José, 

Capuchos, 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, 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 2014 a Delegação apoiou 218 Beneficiários. Pedidos novos - 56 

dos quais 7 transitaram para o ano seguinte.  

Os dados abaixo indicados referem-se aos Beneficiários acompanhados ao 

longo do ano de 2014, distribuídos da seguinte forma: 

- 9 Beneficiários acompanhados desde o ano de 2009; 



         

 
 

64

- 32 Beneficiários acompanhados desde o ano de 2010; 

- 48 Beneficiários acompanhados desde o ano de 2011;  

- 50 Beneficiários acompanhados desde o ano de 2012; 

- 36 Beneficiários acompanhados desde o ano de 2013; 

- 43 Beneficiários acompanhados desde o ano de 2014. 

Dos 218 Beneficiários 13 Óbitos, 11 foram para Lar de idosos, 9 mudaram de 

residência, 8 procuraram outro apoio (empregada interna, apoio familiar) e 6 fora 

do âmbito da ACA (não são os próprios que fizeram o pedido). 

Do total de 218 Beneficiários apoiados em 2014: 

• Género: 191 Feminino e 27 Masculino.   

• Grupo etário: 18-25: 0; 26-40:1; 41-65:14; 66-80:59; + de 81 anos:144.  

• Estado Civil: Viuvez - 119; Casado – 33; Solteiros – 29; Divorciados – 26; 

Separado – 1; União de facto – 1. 

Nota, existem 9 Beneficiários que não temos conhecimento do seu estado 

civil. 

• Habilitações literárias: sem habilitações – 14; ensino primário – 40; 

diferentes graus do ensino liceal/curso comercial – 32; formação 

universitária – 37. 

Nota, existem 95 Beneficiários que não temos conhecimento do seu grau 

académico. 

• Atividade profissional: sector terciário – 132; sector secundário 30; sector 

primário – 3, doméstica – 22; sem profissão – 2. 

Nota, existem 29 Beneficiários que não temos conhecimento da atividade 

profissional. 

• Agregado Familiar: isolado – 121; cônjuge, filho ou outros familiares – 52; 

lar de idosos ou em residências assistidas – 45;  

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

90; sentimento de solidão – 56; outros motivos - 72. 
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• Quem pediu a intervenção da ACA: o próprio - 62; instituição – 75; família – 

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

voluntários da ACA que conhecem a atividade realizada - 29.  

Nota, existem 8 Beneficiários que não temos conhecimento de quem fez o 

pedido. 

No dia do aniversário de cada Beneficiário é oferecido uma prenda simbólica e 

também quando ocorre algum óbito estamos presentes com um bouquet e um 

cartão de homenagem. 

5. Caracterização dos voluntários 

Ao longo do ano de 2014 a Delegação de Lisboa contou com a colaboração 

de 179 voluntários. 

• Género: 133 Feminino e 46 Masculino;   

• Grupo etário: 18-25: 30; 26-40: 33; 41-65: 78; 66-80: 35; + de 81: 3;  

• Estado civil: não é pedido na ficha do Voluntário elaborado pela D.N;  

• Habilitações Literárias: s/escolaridade obrigatória: 2; c/escolaridade 

obrigatória:9; Ensino Secundário: 68; Ensino Superior: 100; 

• Atividade Profissional: Sector Terciário - 122 ; Doméstica – 4; Aposentado - 

12; Estudante – 30; Desempregado - 5; Desconhecido – 1. 

• Voluntariado regular: 149; Voluntariado pontual: 18; suspensos 

temporariamente: 12. 

6. Conclusões 

O maior problema continua a ser a falta de Voluntários, mantemos sempre uma 

lista de pedidos de apoio sem podermos dar resposta. 

Outro constrangimento é a pequena frequência dos Voluntários nas reuniões, sendo 

o principal obstáculo a localização da Delegação.  

Neste ano, tivemos um trabalho acrescido com a admissão de dois elementos da 

equipa técnica e com a respetiva integração dos novos elementos (Terapeuta 

Ocupacional em Maio de 2014 e a Psicóloga em Dezembro de 2014). 

Terminamos o nosso Relatório com a alegria da atribuição do Prémio Maria 

Manuela Marques Alves ao nosso Voluntário Engenheiro António Maria Pinheiro-
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Torres um exemplo que nos enche de vontade de continuarmos o objetivo da nossa 

Associação  

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 03 de Março de 2015 
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Demonstração dDemonstração dDemonstração dDemonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014e resultados até 31 de Dezembro 2014e resultados até 31 de Dezembro 2014e resultados até 31 de Dezembro 2014 

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

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
11. Pessoal – Remunerações e Honorários  61.474,97 61.474,97 

12. Fornecimentos e serviços externos:  9.329,41 

      Água    

      Electricidade                                  

      Correio                                                                      226,00  

      Telefone e Internet                                                    2.901,40  

      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              740,76  

      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   953,10  

      Produção de folhetos                              200,00  

      Manutenção do Site                                                                  
      Serviços especializados (incl.q/p serviços de contabilidade)                                        
 (só contabilidade são 1584,00€) 

3.808,15  

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 500,00  

1. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           3.720,50 3.720,50 

2. Seguros  1.531,92 1.531,92 

3. Rendas das instalações                                                                  980,00 980,00 

4. Apoio a actividades das Delegações e CI’s 5.396,07 5.396,07 

5. Custos com Acções de Formação                                        171,50 171,50 

6. Organização de eventos de índole social ou cultural  6.349,17 6.349,17 

7. Organização e convocação de Assembleias-Gerais 50,00 50,00 

8. Outras Despesas e Imprevistos    

9. Diversas   

T O T A L:T O T A L:T O T A L:T O T A L:    89.003,5489.003,5489.003,5489.003,54    89.003,5489.003,5489.003,5489.003,54    

    
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

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

3.1. Organização de eventos:                                                                 
- Eventos de índole social ou cultural                                                               

3.2. Vendas:                                                                    50,00 
Artigos de divulgação/merchandising                                            
- Vendas de … Pin’s 50,00  
- Venda de   
- Venda de   

4 Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  82.072,15 82.072,15 
5 Receitas diversas   6.441,32 

Outras receitas – quotas (quotas recebidas em atraso desde 
2012) 

6.441,32  

T O T A L:T O T A L:T O T A L:T O T A L: 88.563,4788.563,4788.563,4788.563,47    88.563,4788.563,4788.563,4788.563,47    

SaldoSaldoSaldoSaldo: ----440,07440,07440,07440,07    ----440,07440,07440,07440,07    

    ________________________ 
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Resultado: - 440€07 

Saldo Caixa: 520,00 

Saldo Bancos: 
BCP 

€ 

MONTEPIO 

40.040,30€ 

BES 

10.447,94€ 

11.133,34€ 

OUTRO 

€ 

**Valor dos saldos bancários correspondem às contas da ACA-Delegação de Lisboa 
e ACA – contas do Atípico 

Pel’ A Direcção da Delegação de Lisboa  
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EXERCÍCIO DE 2014 

*** 

Delegação de Oeiras 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA  

DELEGAÇÃO DE OEIRAS 
        

~ Exercício de 2014 ~ 
 

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 

5. Caracterização dos voluntários 

6. Conclusões 

ANEXOS: 

- Contas do exercício 
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1. Introdução 

O ano de 2014 consistiu num grande desafio que felizmente e com muito trabalho 

conseguimos cumprir, tanto a nível de Plano de Atividades como também noutras 

iniciativas e apoios que nos foram solicitados. Trabalhámos com amor, unidos entre 

nós e com a Comunidade, os resultados estão resumidos neste Relatório 

As carências financeiras de alguns dos Utentes levou a Delegação a encaminhar os 

seus casos para outras Instituições que os apoiaram, mediante um excelente 

trabalho de rede. Esta forma de trabalho resultou numa cobertura mais completa 

para o Utente economicamente mais débil. 

Os voluntários, suporte de todo o projeto, com a sua mobilidade e menor adesão, 

provocaram alterações no funcionamento que foram compensadas por uma maior 

dedicação dos voluntários permanentes e do voluntariado empresarial e de uma 

estagiaria de Serviço Social. 

As Parcerias e Protocolos com Empresas, Instituições, Escolas e Escuteiros 

constituíram uma dinâmica de novas atuações em relação á valência Idoso, como 

todo o trabalho com a Camara Municipal de Oeiras, através do programa “Oeiras 

Solidário”, e  Comissões de Freguesia onde estamos inseridos em trabalhos 

específicos  

Foi de grande valor também a colaboração com a Segurança Social e o ACES, com 

os quais adquirimos conhecimentos e desenvolvemos competências. 

Em relação à situação financeira da delegação houve que descobrir novas formas 

de angariação de fundos junto das empresas concelhias com Projetos Solidários, já 

que os apoios institucionais se mantiveram ou diminuíram.  

Inseridos no Concelho de Oeiras, sabemos ter uma enorme responsabilidade 

perante a população, em especial na área do Idoso, dado que esperam muito de 

nós e do projeto que desenvolvemos no Combate à Solidão. 

2. Objetivos  

São objetivos deste relatório: 

� Apresentar o resultado das atividades desenvolvidas no decurso do ano de 

2014, previstas no Plano de Atividades e Orçamento. 

� Enumerar, analisar e justificar atividades e eventos realizados que não estavam 

previstos no PA. 
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� Demonstrar como se desenvolveu na prática o projeto de “Combate à Solidão”, 

com os meios e circunstancias locais - Delegação de Oeiras. 

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

3.1 Atividades de Gestão 

REUNIÕES INTERNAS 

� De Direção - Foram realizadas mensalmente (ultima terça feira de 

cada mês) para apresentação, apreciação, elaboração e  votação das 

orientações a tomar na delegação. 

� De Coordenação - Com a presença dos voluntários sem utente; por 

perda ou no inicio do voluntariado para atribuição de utente e orientação 

de atuação. 

� Com Grupos de Trabalho - Realizaram-se sempre que se justificava 

para a realização de um evento. Durante o ano de 2014 efetuaram-se 12 

reuniões. 

� Reuniões de Voluntários-mensais (primeira terça feira  de cada mês) 

de informação e formação. 

REUNIÕES EXTERNAS 

� Camara Municipal Oeiras, Uniões de Freguesias (CSF),Comissão Local 

Assuntos Sociais (CLAS), Centros de Dia ou Convívio, Lares, Casas de 

Repouso, ACES, Empresas, IPSS 

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo  

3.2.1-Atividades no apoio direto aos utentes  

Os utentes são a finalidade do nosso trabalho, para fortalecer a amizade, fomentar 

o convívio e minimizar a solidão, realizamos as seguintes ações: 

EVENTOS 

janeiro    

• Ida ao Teatro : A casa ao fim da linha” - Auditório Eunice Munoz 

Participantes: 50 pessoas - 15 voluntários,35 utentes      

• Passeio á Zona Ribeirinha/ Lisboa 

Lanche no restaurante “Caravela de Ouro” / Algés 
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Participantes:52 pessoas - 13 voluntários,39 utentes 

fevereiro 

• Festa de Carnaval Interinstitucional  

A nível Concelhio / AERLIS 

1˚ Prémio - Animação 

Participantes:50 pessoas - 10 voluntário,40 utentes 

março 

• Lançamento livro “Alcamim” 

Autora utente Maria Graziela Candeias 

Instalações junta Freguesia de Carnaxide 

Participantes:18 pessoas - 12 voluntários,6 utentes 

• Festa de Carnaval Intergeracional / Todo o dia 

Quinta “Cantar de Galo” - Coruche 

Grupo de Escuteiros de Paço de Arcos  

Participantes:67 pessoas - 15 voluntários,39 utentes,13 escuteiros 

abril 

• Ida ao Teatro: “Revista á Portuguesa” -Politeama / Lisboa 

Participantes:58 pessoas - 11 voluntários,47 utentes 

• Miminhos de Páscoa 

Oferta de amêndoas e folar - Entregas ao domicilio:20 voluntários 

Contemplados: 108 utentes 

• Cartões de PASCOA FELIZ 

Enviado a  todos os Utentes e Familiares 

• Mostra Gastronómica - AERLIS 

“OS ENCANTOS DO CHOCOLATE” 

Animação: Grupo de Guitarras de Coimbra, cantor Gonçalo de 
Lucena, Tuna Sénior IASFA 

  Juri: Chá da Villa, Café AERLIS, AtéCHIA, Tô na Onda, Bistrô Social 

Atribuição de prémios e certificados participação  

Participantes: 153 pessoas 

Concorrentes: 57 (Voluntários e Utentes)  

Premiados: 
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Categoria “Bebidas” 

1˚PRÉMIO 

Maria da Gloria Torrado -“Sopa de Chocolate Branco” 

Categoria “Decoração” 

1˚PRÉMIO 

Maria do Carmo Correia - “Bolo Carminho” 

MENÇÃO HONROSA -Ana Sofia Augusto - “Devil’s food cake” 

Categoria “Bolos” 

1˚PRÉMIO 

Branca Pato - “Bolo de chocolate com pimenta rosa” 

Categoria “Bolos pequenos/bombons” 

1˚PRÉMIO 

Amélia Croner - “Barras Energéticas” 

MENÇÃO HONROSA 

Meninos da Ludoteca ( parceiros) 

Categoria “Doces de Colher” 

1˚PRÉMIO 

Ana Paula Sobral- “Pudim de bolacha de chocolate” 

MENÇÃO HONROSA 
Julia Araujo - “Bolo mousse de chocolate 

maio 

• Feira de Artesanato 

Largo da Igreja / Oeiras 

Mostra Concelhia 

Participantes: 15 pessoas - 7 voluntários,8 utentes 

junho 

• Piscina Oceanica / Oeiras 

Todo o dia - Oferta da CMO 

Participantes:30 pessoaa - 5 voluntários,25 utentes 

• Santos Populares (sardinhada) 

Nas instalações dos Escuteiros de Paço de Arcos 

Participantes:71 pessoas - 19 voluntários,52 utentes 
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• Colónia de Férias (5 dias) 

Baía dos Golfinhos/Caxias 

Piscina Oceanica 

Participantes:50 pessoas - 6 voluntários,44 utentes 

julho 

• Visita Fábrica da Pólvora de Barcarena 

Lanche no restaurante “Maria Pimenta” 

Participantes:63 pessoas - 14 voluntários,49 utentes 

setembro 

• Passeio pelas praias do Concelho de Oeiras 

Lanche no INATEL 

Participantes:59 pessoas - 15 voluntários,44 utentes 

outubro 

• Visita ao CCB / Lisboa 

Lanche Caravela de Ouro/ Algés 

Participantes:64 pessoas - 13 voluntários,41 utentes 

novembro 

• Visita ao Palácio dos Aciprestes / Linda-a-Velha 

Sede da Fundação Marquês de Pombal 

Apresentação da história do Edifício - Dra Filomena Serrão ( CMO) 

Entrega de prendas aos Meninos da Ludoteca Marquês de Pombal ( 

parceiros) 

Lanche no Palácio 

Participantes:73 pessoas - 15 voluntários,43 utentes,15 crianças 

dezembro 

• Festa de Natal 

Hotel Real de Oeiras 

Animação:Grupo de Escuteiros de Paço de Arcos, Lusofonia (Grupo 
Coral do CCO) 

Entrega de prendas/ Mães Natal / Escuteiras 

Participantes:184 pessoas 
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Entidades Autárquicas, Empresas, IPSS, Sócios, Voluntários, Utentes 

e familiares 

• Miminhos de Natal 

Produtos alimentares obtidos através da CMO (Oeiras Solidário) e 

Empresas Concelhias 

Cartões de BOAS FESTAS executados pelas crianças da Escola Básica 

Anselmo de Oliveira 

Entregues 63 caixas decoradas (voluntários e empresas) com 

alimentos a utentes mais frágeis economicamente 

70 Bolos Rei também embalados em caixas aos restantes utentes 

Entregas ao domicilio 

Voluntários envolvidos neste trabalho 30 

Concurso da Caixa melhor decorada 

1˚Prémio - CENTRO DA JUVENTUDE DE OEIRAS 

Menção Honrosa - MARIA DA GLORIA TORRADO 

Durante 2014 alguns dos utentes deram entrada em  Lares, Casas de Repouso 

ou Unidades de Cuidados Continuados (12), continuando no entanto a ser 

visitados por nós quinzenal ou mensalmente, conforme a distância a que se 

encontram. 

Total Visitas domiciliarias- 4 680 

Total Visitas a Lar, Casa repouso, Unidades - 235 

Total Acompanhamento ao Hospital - 85 

Total Acompanhamento consultas médicas /exames /tratamentos - 306 

Total de Outros Acompanhamentos (Bancos, Café, CTT, Finanças, Igreja - 115 

Seis agregados familiares com apoio em géneros alimentares / semanal 

 “As nossas segundas feiras” - Cerca de 30 telefonemas/ semana 

Este apoio é feito por duas voluntárias 
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3.3 Atividades de divulgação 

Sempre que convidados ou por iniciativa própria, divulgamos o projeto de 

“Combate à Solidão”, em eventos de índole diversa, bem como através de folhetos, 

entrevistas ou apresentações orais 

� TERTÚLIAS “NÃO DESISTAS” 

janeiro 

• Sala do COSFA/ IASFA 

Convidada: Dra Helena Cadete 

Participantes: 48 Pessoas 

março 

• Sala do COSFA/IASFA 

Convidado: Coronel Roberto Durão 

Participantes:42 Pessoas 

maio 

• Sala do COSFA/IASFA 

Convidado: Professor Doutor Fernando Pádua 

Participantes: 90 pessoas 

� FEIRAS SOCIAIS 

• Feira Social da Freguesia de Barcarena (3 dias)-MAIO 

Centro da Juventude de Queluz de Baixo 

Stand com material de divulgação 

Apoio: 3 voluntárias 

• I Encontro Social da União de Freguesias de Oeiras/ S.Julião, 

Barra, P. A., Caxias(3 dias ) MAIO 

• Parque dos Poetas /Oeiras 

Stand com material de divulgação, venda de Doces 

Apoio: 20 voluntários,5 utentes 
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• Feira Solidária dos Voluntários com Asas (2 dias) DEZEMBRO 

Refeitório da TAP 

Stand com material de Divulgação 

Presépios e brindes de Natal 

Apoio:5 voluntárias 

� FESTA CONCELHIA 

• Festa em Honra de Nosso Senhor dos Navegantes ( 10 dias) - 

AGOSTO/ SETEMBROJardim de Paço de Arcos 

Barraca com material de divulgação,livros,rifas 

Apoio: 21 voluntários 

� VENDA DA PRIMAVERA ( 3 dias) - MAIO 

• Salão da Junta de Freguesia de Paço de Arcos 

Venda de roupa,acessórios,loiça,pequeno mobiliário 

Passagem de modelos / passeio do Mercado - Escola Ana Wilson 

Work shops:Bijuteria,Transformação de roupa  

� CONCERTO DE OUTONO - Outubro 

• Pela Orquestra de Camara de Cascais e Oeiras - Maestro Nikolay 

Lalov 

Auditório do COSFA/IASFA 

Presentes: 220 pessoas 

� APRESENTAÇÕES / INTERVENÇÕES  

• Associação Médica Gerontologia Social -OUTUBRO 

Salão Paroquial de Cristo Rei / Algés 

• 7˚Encontro Velhice Viva - “Domicilio -Uma ajuda contra o isolamento” 

Apresentadoras: Ana Morais, Aline Bettencourt (voluntárias) 

Maria de Lurdes Gomes da Silva (utente) 
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• Instituto Informático -NOVEMBRO 

Combate à Solidão-uma resposta atual 

Apresentadora: Aline Bettencourt 

3.4    Atividades de participação no âmbito de parcerias 

No âmbito de Parcerias participamos em vários eventos: 

� Parceria - JUNTOS MAIS 

o Concurso: “Declaração de Amor à cara  metade “ – FEVEREIRO 

Participantes:6 pessoas - 1 voluntário,5 utentes 

o Festa de Carnaval Interinstitucional – FEVEREIRO 

AERLIS 

Animação, Concursos, Dança, Máscaras 

Lanche em bolsa 

Participantes:50 pessoas - 10 voluntários,40 utentes 

o Passeio da Memoria - AGOSTO 

Marginal/ Oeiras 

Participantes:12 Pessoas - 8 voluntários,4 Utentes 

o Festival dos Saberes e dos Sabores - SETEMBRO 

Apresentação de receitas de vários  países  

Participantes: 25 pessoas - 2 voluntários,23 utentes 

o Festa de Natal Interinstitucional - DEZEMBRO 

Animação, prendas, lanche em bolsa 

Participantes:35 pessoas, 4 voluntários,31 utentes 

� PARCERIA CASA DE MACAU 

o Amalgama Companhia Dança 

Espetáculo Unitygate - Casino Estoril 
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Participantes: 50 pessoas 

3.5  Atividades de Formação 

3.5  Atividades de Formação 

� Formações 2014 

Formação Interna: 

• Formações ACA-DP e BLVO (parceria CMO) 

Formação Contínua para voluntários ACA/DO 

Formação Inicial - ABRIL 

Centro da Juventude Oeiras 

14 00-18 00h- 8 horas de Formação 

Formandos inscritos:25 

Diplomas:15 

• Formação para Instituições Recetoras de Voluntários -MAIO 

Centro da Juventude Oeiras 

14 00-18 00h - 4 horas de Formação 

Instituições inscritas: 8 

• Formação Sensibilização para o Voluntariado - OUTUBRO 

Centro da Juventude Oeiras 

14 00-18 00h -4 horas de Formação 

Formandos inscritos: 18 

Diplomas:12 

• Formação Continua para Voluntários da Delegação de Oeiras 

“Resposta Social do Centro de Dia” - JANEIRO 

Dra Sofia Costa - Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras 
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Centro da Juventude 

10 00-13 00h - 3 horas Formação 

Participantes: 35 voluntários 

•  “Cuidar Melhor - Demências” - MAIO 

Dra. Catarina Alvarez 

Sala Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras 

14 00-18 00h (2 dias) - 8 horas Formação 

Participantes:21 voluntários 

•  “Recomeçar” - perdas e lutos -OUTUBRO 

Dra. Lucilia Ferreira 

Centro da Juventude 

  10 00-13 00h - 3 horas de Formação 

Participantes:28 voluntários 

•  “Pensar as Emoções V” - DEZEMBRO 

Dra. Carla Moreira,Dra Lucilia Ferreira 

Centro Juventude Oeiras 

10 00-13 00h- 3 horas de Formação 

Participantes: 35 Voluntários 

Formação Externa 

• “Intervir  com Idosos “ - MARÇO 

COSFA/ IASFA  

4 dias- 3 00h = 12 horas de Formação 

Participantes: 3 voluntários 
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• “Cuidadores Informais” - ABRIL 

Centro Social Paroquial Nova Oeiras 

14 00-18 00h- 4 horas de Formação 

Participantes: 3 voluntários 

•  “Pequeno Almoço Sustentável” MAIO 

CMO- Palácio Marquês de Pombal 

9 00-13 00h - 4 horas de Formação 

Participantes: 5 voluntários 

•  “Liderar em tempo de Crise”- JUNHO 

Junta de Freguesia de Paço Arcos 

9 30-13 30h- 4 horas de formação 

Participantes:3 voluntários 

•  “Pequeno Almoço Sustentável” - OUTUBRO 

CMO- Palácio Marquês de Pombal 

9 00-13 00h- 4 horas de formação 

Participantes:6 voluntários 

3.6 Outras atividades 

• Jantar de Confraternização de Voluntários - OUTUBRO 

Restaurante “Baía dos Golfinhos” / Caxias 

Participantes: 32 voluntários 

• Almoço de Voluntários - DEZEMBRO 

Colaboradores na preparação e entrega dos” Miminhos “de Natal 

Bistrô Social / Oeiras 

Participantes:14 voluntários 
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• Festa de Aniversário Centro Social Oeiras - DEZEMBRO 

Bairro do Pombal 

Animação, lanche 

Participantes: 15 pessoas -  2 voluntários,13 utentes 

Programa DONATE MILES 

Com o apoio da TAP e da Direção Nacional ACA, foi possível a realização Sonhos 

para: 

-Fátima Veiga (Utente)-São Tomé e Príncipe-visita à família que não via há 

aproximadamente de 30 anos 

-Teresa Lança (Voluntária) -Roma, aniversário do Filho aí a residir 

-Maria da Conceição Ferreira (voluntária) - Brasil -reunião humanitária 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES 

Terminamos o ano de 2014 com 131 utentes, caraterizados de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

GÉNERO 

Masculino 19 15% 
Feminino 112 85% 

 

GRUPO ETÁRIO 

18-25 anos 0 0% 
26-40 anos 4 3% 
41-65 anos 16 12% 
66-80 anos 53 41% 
+ 81 anos 58 44% 

 

ESTADO CIVIL 

Solteiro 20 15% 
Casado 18 14% 
Viúvo 82 63% 
Divorciado 11 8% 
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HABILITAÇÕES 

Analfabeto 10 8% 
4ª classe 50 38% 
5º ano liceu 40 31% 
7º ano liceu 16 12% 
Licenc/Bacharel 15 11% 

 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Setor Primário 9 7% 
Setor Secundário 25 19% 
Setor Terciário 48 37% 
Domésticas 45 34% 
Outras situações 4 3% 

 

AGREGADO FAMILIAR 

Vive só 69 53% 
Com família 30 23% 
Lar/Resid/Unid Saúde 32 24% 

 

SITUAÇÃO/PROBLEMA PARA PEDIDO APOIO 

Isolamento/Solidão 90 69% 
Doença 41 31% 

 

QUEM PEDIU INTERVENÇÃO DA ACA 

Familiares 20 15% 
Amigos/Volunt/Utentes 35 27% 
Vizinhos 10 7% 
Próprio 18 14% 
Parceiros 48 37% 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

Terminamos o ano de 2014 com 107 voluntários, curiosamente um pouco mais do 

que em 2013 em que eram 103. 
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Contudo estes numero não evidenciam a movimentação havida ao longo do ano, de 

saídas e entradas de Voluntários; só com o esforço e empenhamento de todos foi 

possível manter a qualidade do serviço prestado aos utentes. 

GÉNERO 

Masculino 20 19% 
Feminino 87 81% 

 

GRUPO ETÁRIO 

18-25 anos 6 6% 
26-40 anos 20 19% 
41-65 anos 43 40% 
66-80 anos 33 31% 
+ 80 anos 5 4% 

 

ESTADO CIVIL 

Solteiro 20 19% 
Casado 50 47% 
Viúvo 23 21% 
Divorciado 14 13% 

 

HABILITAÇÕES 

5º ano liceu 10 9% 
7º ano liceu 38 36% 
Licenc/Bacharel 59 55% 

 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Setor Primário 0 0% 
Setor Secundário 12 11% 
Setor Terciário 80 75% 
Domésticas/Conta própria 15 14% 

 

SITUAÇÃO LABORAL 

Reformado 66 62% 
Ativos 23 21% 
Desempregados 18 17% 
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TIPO DE VOLUNTARIADO 

Regular 82 77% 
Pontual 25 23% 

 

6. Conclusões 

Podemos concluir que no ano de 2014,cumprimos com o PA e Orçamento. 

O estado do país provocou alterações na vida quer dos Utentes quer na dos 

Voluntários que tentamos resolver na medida do possível, mantendo os apoios 

habituais, trabalhando noutros e valorizando muito as relações afetivas. 

Houve agravamento na saúde de muitos que levou a um trabalho de maior 

acompanhamento e de responsabilidade acrescida quando não existe família, de 

valorizar a resposta dos parceiros sociais com quem trabalhamos na resolução dos 

problemas. 

A nível de voluntários o número manteve-se, embora se verificassem ao longo do 

ano entradas e saídas. Continuam a ser insuficientes devido ao número crescente 

de utentes (+11%), será necessário de futuro realizar campanhas de angariação de 

voluntários. 

A continuação de projetos intergeracionais, este ano com jovens dos Escuteiros de 

Paço de Arcos, confirmam o quanto é benéfico  juntar gerações, permitindo assim a 

permuta de Saberes e Afetos 

Realçamos as Festas de Carnaval, Santos Populares e Natal realizadas em conjunto 

A Colónia de Férias este ano com o Apoio da CMO permitiu usufruir de praia e 

piscina o que fez subir a qualidade e o prazer dos utentes devido aos excelentes 

locais frequentados.  

No campo económico-financeiro, obtivemos um equilíbrio devido ao apoio da CMO, 

programas solidários de Empresas e eventos de iniciativa da Delegação Pudemos 

assim investir em material de divulgação e estar presentes em Festas do Concelho 

onde afluência de publico é grande e o justifica 

Por tudo o que foi relatado e estando atentos às alterações sociais e com respostas 

eficazes, podemos dizer que foi um ano de muito trabalho mas também de muitas 

alegrias. Na Comunidade onde estamos inseridos contam connosco e admiram o 

nosso trabalho.  
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É pois mandatório continuá-lo, continuando atentos às alterações sociais e 

respondendo, não só  eficazmente mas e sobretudo com muito Amor. 

 

Oeiras,2 março de 2015 

 

                                               A Direção 

 

 

 

ANEXOS: - Contas do exercício 
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DDDDemonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014 emonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014 emonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014 emonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014     
da Delegação de Oeirasda Delegação de Oeirasda Delegação de Oeirasda Delegação de Oeiras    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
1. Pessoal – Remunerações e Honorários    
2. Fornecimentos e serviços externos  5.845,78 

- Água   

 

- Electricidade   

- Correio 172,87 

- Telefone e Internet   

- Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene  404,77 

- Artigos para oferta e divulgação/merchandising 4652,48 

- Produção de folhetos  

- Manutenção do Site    

- Serviços especializados (incl.q/p serviços de contabilidade) 540,00 

- Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 75,60 

3. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)             

4. Seguros 1826,10 1.826,10 

5. Rendas das instalações                                                                    

6. Apoio a actividades  das Delegações e CI’s   

7. Custos com Acções de Formação  8,67 8,67 

8. Organização de eventos de índole social ou cultural  8922,94 8.922,94 

9. Organização e convocação de Assembleias-Gerais   

10. Outras despesas e Imprevistos 1988,99 1.988,99 

11. Diversos 852,11 852,11 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        19.444,519.444,519.444,519.444,59999    
    

ProveitosProveitosProveitosProveitos    
 (p/item) (subtotais) 

6 Angariação de fundos  3.340,00 

6.1. Organização de eventos:    

- Eventos de índole social ou cultural  3.340,00  

6.2. Vendas:   2.704,63 
- Artigos de divulgação/merchandising   674,40 

 
- Vendas (Feiras) 2.030,23 

7 Donativos/Subsídios e apoios institucionais 11.972,00 11.972,00 

8 Receitas diversas:  5.024,97 

- Outras receitas 1.303,98  

- Quotas 2.638,00 

- Juros 1.082,99 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :     23.04123.04123.04123.041,60,60,60,60    

Saldo      3.597,013.597,013.597,013.597,01    

 

A Direcção da Delegação de Oeiras 

       ________________________ 
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Resultado : 3.597,01 € 

Saldo Caixa: 532,85 € 

Saldo Bancos: 
BCP 

€ 

MONTEPIO 

55 098,71 € 

BES 

€ 

CGD 

661,12€ 
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EXERCÍCIO DE 2014 

*** 

Delegação do Porto  
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

DA DELEGAÇÃO do Porto 
 

~ Exercício de 2014 ~ 
 
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 

3.7  Actividades de divulgação 

3.8  Actividades de participação no âmbito de parcerias 

3.9  Actividades de Formação 

3.10  Outras actividades 

4. Caracterização dos utentes  

5. Caracterização dos voluntários 

6. Conclusões 

ANEXOS: 
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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 sócios pagam uma quota anual de 24 Eu. Para 

satisfazermos os nossos compromissos, especialmente o Seguro obrigatório dos 

voluntários e outras despesas fixas, contamos com as ofertas dos nossos 

simpatizantes e beneméritos. Os nossos voluntários ficam segurados a partir do 

momento que saiam de casa para visitar os respectivos beneficiários, incluindo a 

cobertura de qualquer dano que eventualmente causem em 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 

Coordenação e supervisão do trabalho dos voluntários por parte de todos os 

elementos da Direcção da Delegação Porto. 

Coordenação, priorização e proposta das obras de reparação e beneficiação a 

efectuar, gratuitamente, em habitações de beneficiários da ACA-DP, no âmbito do 

protocolo assinado com a SECIL.  
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Assinatura de Protocolo com o Hospital da CUF, com o objectivo de se proporcionar 

a realização de consultas de Medicina Interna a 10 beneficiários da ACA-DP. 

Proposta de candidatura ao projecto de Emergência Social da Câmara Municipal do 

Porto. 

3.2 Actividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo 

Distribuição de fraldas, doadas pela firma Continente, aos beneficiários mais 

necessitados.  

Distribuição a diversos beneficiários de produtos de higiene pessoal oferecidos pela 

Johnson, nas visitas efectuadas para o efeito conjuntamente com uma funcionária 

daquela firma. 

Com o apoio da SECIL efectuaram-se diversas obras de reparação/beneficiação em 

habitações de beneficiários, das quais destacamos: o arranjo de interiores (rebocos 

e pinturas de paredes e tectos), colocação de corrimão em escadas de entrada para 

apoio de pessoas com dificuldades de locomoção, assim como a substituição de 

uma janela por porta, para acesso por cadeira de rodas a zona ajardinada 

(anteriormente a nossa beneficiária praticamente não saia do quarto). 

Apoio da Misericórdia do Porto na atribuição de roupas e Serviço de Teleassistência 

aos nossos Beneficiários. 

3.3 Actividades de divulgação 

Elaboração e envio da Folha Informativa Mensal a todos os Voluntários, Associados, 

Simpatizantes e Direcções da ACA. 

Participação no programa de televisão da RTP1 “Sociedade Civil” 

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: 

EFACEC, PSP – serviço de proximidade e 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. 



         

 
 

94

Colaboração com a Instituição Chave de Afectos, da Misericórdia do Porto. 

3.5 Actividades de Formação 

Curso de formação “Voluntariado + Sabedoria”, realizado na Universidade 

Católica do Porto – Campus da Foz. 

Participação de elementos da ACA em várias acções de formação e esclarecimento, 

organizadas pelas seguintes entidades: Porto Social e Montepio – Espaço Atmosfera 

M. 

3.6 Outras actividades 

Implementação de aulas de Tai-Chi proporcionadas gratuitamente por um nosso 

voluntário nas instalações das Freguesias de S. Nicolau e Ramalde. 

4. Caracterização dos utentes: 

Presentemente a ACA-DP tem 37 Beneficiários. 

5. Caracterização dos voluntários:  

Presentemente a ACA-DP tem os seguintes grupos de Voluntários: 

35 Voluntários (base normal da Associação) 

09 Voluntários pertencentes ao Grupo José de Mello  

18 Voluntários pertencentes à Delta-Cafés 

6. Conclusões 

O número de Beneficiários aumentou ligeiramente, relativamente ao ano transacto, 

tendo o número de Voluntários acompanhado esse pequeno aumento. 

De acordo com o planeado conseguimos cumprir, satisfatoriamente, os objectivos a 

que nos propusemos para 2014, pesem embora as dificuldades e os obstáculos de 

diversa ordem com que nos deparamos na nossa actividade. Não só 

acompanhámos os que vivem em solidão como, graças à generosidade das firmas 

SECIL, Johnson e Continente, conseguiu-se melhorar a sua qualidade de vida. 
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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    2020202014141414  

da Delegação do Portoda Delegação do Portoda Delegação do Portoda Delegação do Porto    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
13. Pessoal – Remunerações e Honorários  0 0 

14. Fornecimentos e serviços externos:  348,56 

      Água  0  

      Electricidade                                0  

      Correio                                                                      21,17  

      Telefone e Internet                                                    183,39  

      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              0,00  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

0  

      Manutenção do Site                                                                0  

      Serviços especializados   (1)                                       144,00  

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 0  

15. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           54,50 54,50 

16. Seguros  417,59 417,59 

17. Rendas das instalações                                                                  0 0 

18. Apoio a actividades  0 0 

19. Custos com Acções de Formação                                        0 0 

20. Organização de eventos de índole social ou cultural  0 0 

21. Diversos 0 0 

22. Outras Despesas (Transporte de fraldas) 12,30 12,30 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        832,95832,95832,95832,95    

    
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

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

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

6.2. Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                          0,00 10,00 
- Livros 10,00  
- Venda de ….   

7 Donativos / Subsídios e apoios institucionais  (2)                                70,50 70,50 
8 Receitas diversas (3) 914,41 914,41 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :     994,91994,91994,91994,91    

SaldoSaldoSaldoSaldo:     161,96161,96161,96161,96    

Notas: Notas: Notas: Notas:     
 

(1) Pagamento à Imposmil 
 

(2) Donativos 70,50 

(3) Rec. Diversas: 914,41 
Quotas 365,00 
Transferência bancária da ACA-DN 525,00 
Juros de depósitos a prazo 24,41 
 

A Direcção da Delegação 
Porto 
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Resultado : 161,96€ 

Saldo Caixa: 69,90€ 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

3 256,93€ 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 
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EXERCÍCIO DE 2014 

*** 

Delegação de Sintra 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
DA DELEGAÇÃO DE SINTRA 

    
~ Exercício de 2014 ~ 

 

1. Introdução 

2. Objectivos  

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

3.1Actividades de Gestão 

3.2Actividades desenvolvidas com as Delegações e C. I.s 

3.11  Actividades de divulgação 

3.12  Actividades de participação no âmbito de parcerias 

3.13  Actividades de Formação 

3.14  Outras actividades 

4. Conclusões 

    Contas do exercício 
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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 2014, 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 2014:  

- 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;  
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- Desenvolver o apoio às pessoas mais idosas em situação de dependência, 

solidão e/ou isolamento;  

- 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 e a Fundação Manuel dos Santos. Tendo as duas primeiras 

instituições concedido um subsídio, para apoio á execução dos projetos 

apresentados. 

Foram organizadas outras iniciativas para angariação de receitas ,nomeadamente 

contactos formais e informais com empresas, juntas de freguesia e execução de 

trabalhos artesanais para venda.  

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, PSP; Bombeiros, 

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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Com os esforços desenvolvidos para aumentar o número de sócios e recuperar 

pagamentos em atraso, obtiveram alguns resultados. Verificou-se um ligeiro 

aumento no número total de sócios no final do ano, (66), e foram recuperadas 

quotas referentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. Continuaremos a 

desenvolver esforços nestas áreas. 

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 30 voluntários distribuídos pelas seguintes funções: 

Voluntariado de apoio direto personalizado; voluntariado de apoio através do 

telefone; voluntariado de apoio nas atividades sócio 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 direto 

O apoio a idosos e/ou pessoas dependentes em situação de solidão, abrangeu um 

total de 250 beneficiários, cerca de 100 dos quais de forma sistematizada e 

periódica; de referir que tem havido mobilidade nas pessoas apoiadas.  

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 2014 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.  

A intervenção complementar na área cultural e recreativa  por ser a que tem maior 

adesão foi amplamente desenvolvida.  
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O CLUB + criado em 2012 e que inicialmente utilizava a garagem da vivenda que 

está cedida parcialmente à Cruz Vermelha, passou a partir de Setembro de 2013 a 

desenvolver as suas atividades em duas salas cedidas pela Câmara Municipal de 

Sintra que estavam disponíveis, no mesmo edifício. Após remodelação das salas o 

clube passou a funcionar neste novo espaço desenvolvendo vários ateliers nas 

áreas recreativa, cultural ou formativa, artesanal, informática, culinária, etc. 

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; 

Organizaram-se atividades culinárias e fez-se uma recolha de receitas tradicionais 

de culinária a serem integradas em livro a editar em 2015; 

Realizaram-se festas de aniversário e o magusto de Martinho, que contou com a 

animação do museu da ciência viva trazendo até nós experiências cientificas. 

Realizaram-se sessões de Meditação. 

Participaram cerca de 600 pessoas. 

Das atividades no âmbito cultural, ocupacional e recreativo destacaram-se visitas 

ao Museu do Elétrico onde decorreram várias exposições temporárias, aos parques 

naturais de Sintra e passeios Culturais na Vila de Sintra. Participaram cerca de 75 

pessoas. 

O Convívio Intergeracional de Carnaval que já tem tradição abrangeu cerca 150 

pessoas (Crianças e idosos) e decorreu no anfiteatro cedido gratuitamente pela 

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. 

Integrado no projeto “reviver o passado aprendendo” realizaram.se passeios às 

zonas de origem das pessoas que apoiámos, nomeadamente a Vila Viçosa, a 

Setúbal, Palmela e Serra da Arrábida, Peniche e Óbidos. Estas atividades 

abrangeram um grupo de 160 pessoas. 

Foi realizado a festa convívio de Natal, que abrangeu cerca de 75 participantes. 
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Foi dinamizado o IV Mega Piquenique Interfreguesias e de nível concelhio, que 

contou com cerca de 400 participantes. Este ano, apesar da ótima animação, pois 

contamos com um grupo de acordeonista e uma sessão de ginástica, o número de 

participação foi ligeiramente inferior devido ao mau tempo que se fez sentir nessa 

semana. 

Foram organizados “Chás de Aniversário”, abrangendo em cada um deles 11 

idosos, que decorreram no Restaurante e Casa de Chá “A Raposa”, que 

patrocinou.na totalidade esta iniciativa. 

Organizamos o Encontro IKEBANA, com a duração de uma semana em parceria 

com o Museu do Elétrico, e o Museu do Bonsai.  

Durante a semana decorreu uma exposição de arranjos florais, workshops sobre 

Agricultura natural, Horta caseira, Arte e Poesia, Arte origami, etc. 

Participamos ainda em vários ateliers organizados por outras entidades, sobre yoga 

do riso, pintura, encontro de coros de Sintra e teatro. Nestas atividades 

participaram cerca de 40 pessoas. 

Foi dinamizada uma venda-exposição de artigos no Bazar de Natal integrado na 

Festa Reino do Natal, organizado pela Câmara Municipal de Sintra  

Para a realização de todas estas atividades, é de destacar o apoio e patrocínio das 

seguintes entidades: Cruz Vermelha, União das Juntas de Freguesia (de Santa 

Maria e São Miguel, São Martinho, e São Pedro de Penaferrim),Freguesia de 

Algueirão e Mem Martins, Câmara Municipal de Sintra, através de vários serviços, 

Museu Ciência Viva, Monte da Lua – Parques de Sintra, Fundação Delta, Fundação 

Montepio, Voluntários com Asas da TAP, Restaurante Orixás, Restaurante e Casa de 

Chá “A Raposa, Hotel Tivoli de Sintra; Resiquímica, Pfizer, Juntas de Freguesia da 

área de intervenção da Delegação; Banco Alimentar, e várias empresas do Distrito 

Lisboa , nomeadamente,  Aguas do Vimeiro,   Pato Rico e a Multidimensional 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;  
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Foram organizados encontros e reuniões com parceiros da comunidade, com vista a 

divulgar os objetivos da Associação e a intervenção da Delegação;  

Estivemos presentes, pelo Natal, no Bazar do Natal com venda de artigos e 

distribuição de informação sobre a ACA. 

Foi realizado o” Chá das Tulipas”, para divulgação e angariação de fundos, no Hotel 

Tivoli de Sintra com a participação de cerca de 65 pessoas. 

Foi mantida 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 União das Juntas de Freguesia (de Santa 

Maria e S.Miguel,São Martinho e São Pedro de Penaferrim) 

Mantem-se um protocolo tripartido entre esta Delegação a Cruz Vermelha e Clube 

Lyons  

Manteve-se a participação da Delegação no Grupo de Instituições da área 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  voluntários para 

apoio a pessoas idosas, 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,etc. 

Tivemos ainda o apoio dos serviços públicos, nomeadamente vários Serviços 

Camarários, Juntas de Freguesia, Saúde, Bombeiros e Autoridades de Segurança 

Pública.  

3.5- Atividades de Formação 

Foram angariados e selecionados voluntários, em articulação com o Banco de 

Voluntariado, de acordo com o perfil definido;  
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Os voluntários participaram ainda em ações de Capacitação dinamizada pelo Banco 

de Voluntariado 

Realizaram-se reuniões de análise e estudo e diagnóstico de situações sociais. 

 

4- Caracterização dos utentes 

Ao longo do ano de 2014, foram apoiados de forma sistemática 98 utentes em 

situação de isolamento e de baixos rendimentos sócio económicos. Apesar de 

alguma mobilidade mantem-se o mesmo perfil das pessoas atendidas. 

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. 

5-Caracterização dos Voluntários 

No decorrer do ano de 2014 esta Delegação contou com a colaboração de 30 

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. 
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Quanto ao estado civil dos voluntários:21,1%solteiros, 33,4% casados, 

33,4divorciados 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 2015.    

 

ACA de Sintra 

A Presidente – Rosa Mª Pimenta Araújo 
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Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014    

Da Delegação de SINTRADa Delegação de SINTRADa Delegação de SINTRADa Delegação de SINTRA    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
1. Pessoal – Remunerações e Honorários  0 0 

2. Fornecimentos e serviços externos:   

      Água  0  

      Eletricidade                                0  

      Correio                                                                      15.64  

      Telefone e Internet                                                    0  

      Material de esc./consumíveis/Expediente e Higiene              104.22  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

0  

      Manutenção do Site                                                                0  

      Serviços especializados                                          0  

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 0  

3. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)                                  135.34  

4. Seguros  0  

5. Rendas das instalações                                                                  0  

6. Apoio a atividades  4364.66  

7. Custos com Ações de Formação                                                                          0  

8. Organização de eventos de índole social ou cultural  625.00  

9. Diversos 2293.30  

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 :                                                    7538.167538.167538.167538.16        

    
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

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

9.1. Organização de eventos:                                                                 
- Eventos de índole social ou cultural                                                                                  1895.00                                                                                              
- …. 0  

9.2. Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                            
- Livros                        20.00  
- Venda de ….venda de natal ,passeios ,etc. 554.30  

10 Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  5235.30  
11 Receitas diversas, quotas, saldos,etc 2159.77  

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 9864.379864.379864.379864.37        

SaldoSaldoSaldoSaldo: 2326.212326.212326.212326.21        

Pel’ A Direção da ACA de Sintra 

Rosa Mª Pimenta Araújo 
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Resultado : 2326.21 

Saldo Caixa: 692.49 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

1633.72 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 
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