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NOTA PRÉVIA 

 

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

apresenta os Relatórios do Exercício e Contas de 2015, tanto da 

Direcção Nacional quanto das Delegações do Cacém, Cascais, Lisboa, 

Oeiras, Porto e Sintra e Comissão Instaladora de Porto de Mós. 

A Análise deste documento, tendo por parâmetros de avaliação os 

contidos nos Planos de Actividades e Orçamentos apresentados para 

2015, possibilita verificar se houve ou não o seu cumprimento, mas 

permite também verificar que se realizaram actividades não 

programadas, cuja concretização se deveu por um lado, à aceitação do 

convite de outras entidades congéneres e por outro, ao aproveitamento 

de oportunidades surgidas com impacto positivo para a vida da ACA. 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

3 

 

 

 
EXERCÍCIO DE 2015. 

*** 

Direcção Nacional 

 

 

 
 

 

 

 

 



         

 

 

4 

ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO AMARELOASSOCIAÇÃO CORAÇÃO AMARELOASSOCIAÇÃO CORAÇÃO AMARELOASSOCIAÇÃO CORAÇÃO AMARELO    
 

~ Exercício de 2015 ~ 
 

INDICE: 

1. Introdução 

2. Objectivos  

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

3.1 Actividades de Gestão 

3.2 Actividades desenvolvidas com as Delegações e C. I.s 

3.3 Actividades de divulgação 

3.4 Actividades de participação no âmbito de parcerias 

3.5 Actividades de Formação 

3.6 Outras actividades 

4. Conclusões 

    Contas do exercício 

    

ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:    

----    Parecer do CoParecer do CoParecer do CoParecer do Conselho Fiscalnselho Fiscalnselho Fiscalnselho Fiscal    

Balanço e Demonstração de Resultados ConsolidadosBalanço e Demonstração de Resultados ConsolidadosBalanço e Demonstração de Resultados ConsolidadosBalanço e Demonstração de Resultados Consolidados    

----    Relatórios de Actividades e Contas de :Relatórios de Actividades e Contas de :Relatórios de Actividades e Contas de :Relatórios de Actividades e Contas de :    

----    Direcção NacionalDirecção NacionalDirecção NacionalDirecção Nacional    

----    Delegações do Cacém, Cascais, Lisboa, Oeiras, Porto e SintraDelegações do Cacém, Cascais, Lisboa, Oeiras, Porto e SintraDelegações do Cacém, Cascais, Lisboa, Oeiras, Porto e SintraDelegações do Cacém, Cascais, Lisboa, Oeiras, Porto e Sintra    

----    Comissões Instaladoras em Bouceiros/Porto de Mós Comissões Instaladoras em Bouceiros/Porto de Mós Comissões Instaladoras em Bouceiros/Porto de Mós Comissões Instaladoras em Bouceiros/Porto de Mós     

    

 
 



         

 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

 

8 

 

1.Introdução 

Apresenta-se neste documento apenas o Relatório de Actividades e Contas 2015 da 

Direcção Nacional, encontrando-se os restantes relatórios nas páginas sequentes. 

2.Objectivo 

É objectivo deste relatório: 

- Submeter à apreciação, discussão e aprovação da Assembleia Geral de Associados 

o resultado das actividades realizadas no decurso de 2015, 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 de gestão são fundamentais para um 

correcto exercício da ACA, permitindo a concretização atempada não só do 

programado, mas também do muito que ocorreu no decurso do período em análise 

e cujos eventos mereceram a atenção e participação da Direcção Nacional, bem 

como, nalguns casos, a extensão dessa participação às Delegações e Comissões 

Instaladoras. 

Grande parte do exercício teve por finalidade a concretização do plano gizado para 

2015 e que se sintetiza nos capítulos à frente; contudo, do conjunto dos trabalhos 

realizados, a Direcção Nacional gostaria de destacar dois eventos considerados de 

grande importância para a ACA: 

- Os trabalhos decorrentes da revisão dos Estatutos da ACA por força do disposto 

no Decreto-Lei nº 172-A/2014 e o seu registo na Segurança Social após aprovação 

em Assembleia-Geral;  

- O registo dos mesmos na Segurança Social;  

- A preparação dos cadernos eleitorais destinados às Eleições dos Corpos Socias 

para o quadriénio 2016/2019. 

Salientam-se ainda: 

- Actividade administrativa da DN, na Sede, incluindo a organização de 4 

Assembleias Gerais: duas gerais, uma extraordinária e uma eleitoral;  

- Reuniões diversas, nomeadamente: as da Direcção Nacional (16), Conselho Fiscal 

(3) e diversas com os parceiros; 

- Abertura de processos; tratamento e arquivo de correspondência; tesouraria e 

contabilidade e resposta a vários pedidos de informação; 

- Preparação de candidaturas a apresentar a entidades públicas e privadas; 

- Actividades de preparação, execução e avaliação dos passeios dos utentes, no  
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âmbito do “Prémio BPI Seniores”, e elaboração e envio do respectivo relatório 

intercalar e financeiro à entidade gestora do Prémio; 

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

preparação das reuniões de trabalho da Direcção Nacional com as mesmas; 

- Manutenção do Site da ACA; 

- Recepção, nas instalações da Sede, de material oferecido, sua organização e 

controlo da distribuição pelas Delegações e Comissões Instaladoras; 

 - Organização e registo de “Acções de Formação”; 

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

“Envelhesomos” e “Singularidades” e ainda da Serigrafia de Maria Morais; 

- Recriação do novo logotipo da ACA, aprovado em AG. 

3.2.Actividades desenvolvidas com as Delegações e Comissões 

Instaladoras 

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

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

para 2015, quer na realização de acções pontuais, quando solicitada.  

De assinalar que nem sempre o Presidente da DN pode estar presente em todas as 

actividades realizadas, sobretudo nas 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 e Reis, aniversários e outras. 

Do conjunto, relevamos as mais importantes: 

- Apoio à Delegação de Oeiras no desenvolvimento da sua parceria com a 

consultora Between; em conjunto estão a elaborar um projecto que consiste num 

conjunto de “Acções de formação” destinadas a voluntários e pessoal não técnico 

que trabalha em respostas sociais para pessoas idosas, da responsabilidade da Cruz 

Vermelha e Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe. 

Este trabalho implicou a deslocação da equipa, em Julho de 2015, a São Tomé e 

Príncipe para levantamento das necessidades de formação destes grupos, após o 

que o grupo responsável por esta iniciativa tem realizado, em Portugal, um trabalho 

de organização dos programas de formação a submeter às entidades ou seja Cruz 

Vermelha e Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe, para apreciação e 

aprovação. 

- Apesar de a DN se ter deslocado a Aveiro para conhecer e trabalhar com a nova 

estrutura da Comissão Instaladora, disponibilizando-se para lhe prestar todo o 

apoio necessário a uma boa implementação da ACA naquela cidade, motivos de  
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vária ordem impediram a concretização da implementação desta CI, tendo a DN 

decidido extingui-la em Dezembro de 2015, aguardando-se nova oportunidade de 

concretização 

- A DN tem trocado regular correspondência com a Comissão Instaladora de Évora, 

no sentido de ajudar a melhor estruturá-la, mas divergências de vária ordem, 

ocorridas no seio do grupo, têm criado dificuldades na criação de um trabalho de 

conjunto. Este facto tem gerado grande impasse quanto ao desenvolvimento dos 

trabalhos da CI.  

3.3.Actividades 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:  

- Participação no Evento LInQUE, “Cuidados Paliativos em Casa”; o objectivo deste 

convite visava a possibilidade da ACA poder vir a colaborar no apoio a doentes com 

cuidados paliativos, no domicílio. É uma questão ainda em aberto; 

 - Jantar de convívio para angariação de fundos no Casino do Estoril, em Maio, 

organizado pela DN; 

- Participação do Presidente da DN, como orador, no Encontro com o tema “ 

“Voluntariado no Século XXI” na Fundação Calouste Gulbenkian. 

3.4.Actividades de participação no âmbito de parcerias, protocolos e 

acordos de cooperação 

Mais uma vez se confirmou que as organizações têm múltiplas vantagens no 

trabalho realizado no âmbito de parcerias,pelo que a ACA deu uma particular 

importância a esta realidade, procurando, não só manter as parcerias já 

estabelecidas, que, em geral, ajudaram, em muito, a Associação não só 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: 

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

mostrado de extrema importância para o equilíbrio financeiro da DN; 
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- Donate Miles – uma parceria com a organização “Voluntários com ASAS” dos 

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

passageiros, no âmbito do Cartão Victória, que têm facultado a utentes e 

voluntários viagens para visita a familiares, que há muito se encontram distantes e 

separados e também a possibilidade de deslocação para visitas de estudo e como 

prémio de estímulo a voluntários. 

Neste âmbito, é de referir que a ACA utilizou algumas dessas milhas para a 

deslocação a São Tomé e Príncipe de três elementos: uma técnica da entidade 

Between, organização parceira responsável por projectos de formação, um 

elemento da Delegação de Oeiras e um elemento afecto à Direcção Nacional. Esta 

deslocação destinou-se ao levantamento das necessidades de formação nas áreas 

do voluntariado e do trabalho do pessoal não técnico em instituições que trabalham 

com pessoas idosas da responsabilidade da Cruz Vermelha e da Santa Casa da 

Misericórdia de São Tomé e Príncipe. 

Os dados recolhidos durante o processo de levantamento de necessidades de 

formação têm sido trabalhados, em Portugal, pelas entidades parceiras, a fim de 

darem origem a um documento que retrata os processos de formação a 

implementar, formadores e material necessários e respectivos orçamentos. 

Em breve, os projectos serão enviados para análise e discussão pelas entidades 

interessadas e eventual participação da Delegação de Oeiras/ACA na concretização 

dos projectos de formação, que integrarão também formadores de entidades locais. 

- Este tipo de apoio tem sido também facultado pela ACA a outros parceiros para 

fins semelhantes, a pedido da transportadora aérea nacional 

- Participação na sessão comemorativa do 8º Aniversário da Confederação 

Portuguesa do Voluntariado, na Câmara Municipal de Lisboa; 

- Participação no Workshop “Políticas no Ciclo de Vida” – organizado pela Câmara 

Municipal de Lisboa 

- Participação no workshop sobre “Comunicação e Marketing para as organizações 

nâo lucrativas, promovido pelo Montepio em parceria com a “Call to Action”; 

- Participação no “Debate sobre Envelhecimento Ativo e Saudável” – Assembleia da República 

em colaboração com o “Consórcio Ageing @Coimbra, Região Europa”; 

- No âmbito da parceria com a “Plataforma Saúde em Diálogo”, salienta-se a 

participação: 

• Nas assembleias-gerais de Março e de Novembro, integrando a ACA, nesta 

última a Mesa da Assembleia-Geral na qualidade de Secretária;  
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• Primeira conferência “Os Direitos dos Doentes” – Auditório da ANF;  

• Na Conferência da Primavera subordinada ao Tema “Vidas Diferentes, Todas 

Iguais” com uma comunicação da ACA no painel “O Cuidador Informal”; 

• No curso “Deliberar em Tempo de Crise” – ANF; 

• Na reunião de apresentação aos líderes parlamentares do PROGRAMA da 

PSD “A SAÚDE É A NOSSA PRIORIDADE” – DECO; 

• No curso sobre POWER POINT – 6 horas – Plataforma Saúde em Diálogo. 

- Parceria com a Associação “Mais Vida”, na África do Sul, no sentido de eventual 

participação num programa de formação de voluntários e pessoal a trabalhar em 

estabelecimentos com emigrantes portugueses de primeira geração, em data a 

marcar em 2016. 

A colaboração da ACA com outras entidades configurou um naipe de participações 

de vária natureza, como: congressos, seminários, comemorações, reuniões de 

trabalho e outras. 

3.5.Actividades de Formação 

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

asseguradas pelas Delegações, que recorrem a entidades ou técnicos com  

conhecimentos e experiências diversas, que asseguram a realização de acções de 

formação contínua, de acordo com as necessidades dos seus voluntários. 

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

- Numa acção de formação da responsabilidade da Delegação de Lisboa, tendo sido 

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

-Numa acção de formação para dirigentes e técnicos da responsabilidade da 

Delegação de Sintra; 

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

Local de Voluntariado da Câmara Municipal de Oeiras. 

3.6.Outras actividades 

Merece uma referência especial a candidatura apresentada ao “Prémio BPI 

Seniores”, em Abril de 2014, que foi aprovada e destinou-se à aquisição de 

bicicletas, integrando uma cadeira de rodas, que accionadas por voluntários, 

permitem a deslocação de pessoas idosas a locais aprazíveis, à beira Tejo, de 

Março, a Outubro. 

A implementação do projecto ganho no âmbito do “Prémio BPI Séniores” com 

destaque para actividades realizadas, nomeadamente: 

- Criação de base documental para funcionamento do projecto a servir de base ao 

relatório final a apresentar em Março de 2016; 
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- Aquisição de 4 bicicletas a uma empresa espanhola e seu transporte para Lisboa e 

sua recolha, numa primeira fase, nas instalações da Cruz de Malta- Associação 

Humanitária e posteriormente nas instalações da Guarda Nacional Republicana, em 

Belém; 

- Contratação do seguro para utilização deste meio de transporte pelas pessoas 

idosas; 

- Apresentação pública do projecto nas instalações do Restaurante Vela Latina, em 

Belém, que contou com a presença do Vereador da Acção Social da CML; 

- Início da utilização dos passeios de bicicleta das pessoas idosas, utentes da ACA e 

outros, no percurso Torre de Belém / Museu do Combatente. Todos osutilizadores 

referiram a sua grande satisfação pela experiência realizada e os bons momentos 

vividos. 

De referir que este projecto, apesar de constituir uma importante mais-valia teve, 

em 2015, menos utilização do que a desejável devido a circunstâncias, como: 

dificuldade de obtenção de seguro para este grupo etário, a temperatura elevada, 

que se fez sentir nos meses de Verão levaram à necessidade de alteração do 

horário de utilização, diminuindo o número de horas de utilização e deslocando-a 

mais para o fim da tarde. 

Estamos certos que a experiência vivida em 2015 serviu para melhorar a utilização 

futura deste projecto tão original. 

De referir ainda, que um elemento da Direcção Nacional integra, desde 2013, o Júri 

do “Prémio BPI Séniores”, tendo participado nas reuniões de trabalho inerentes a 

esta função e na cerimónia de entrega de prémios. 

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

definição rigorosa dos papéis dos vários intervenientes, sobretudo porque o 

parceiro principal é a Delegação de Oeiras, competindo à DN prestar-lhe todo o 

apoio necessário. 

Apresentação de candidaturas: 

- ao Troféu Português de Voluntariado 2014 – Atribuído um troféu de participação; 

- ao Prémio Drª. Maria José Nogueira Pinto” - Não fomos premiados; 

- ao apoio financeiro da PSD – Plataforma Saúde em Diálogo, tendo a ACA sido 

contemplada com um prémio; 

- ao “Prémios João Ferreira da Rosa – 2015” da Fundação “O Século – Não fomos 

contemplados 

Outras actividades realizadas com entidades com que a ACA mantem relações 

frequentes: 
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- Participação da Direcção Nacional e de algumas Delegações na “Feira das ONG’s” 

– Espaço FIARTIL – com um stand onde foram expostos documentos e artigos de 

merchandising da ACA e esteve exposta uma das bicicleta compradas no âmbito do 

“Prémio BPI Seniores 2014”, o que despertou imensa interesse e foi utilizada por  

várias pessoas que realizaram voltas ao espaço na feira , tendo referido que se 

trata de um meio de passeio, cuja utilização é segura e agradável; 

- Participação na cerimónia de entrega do prémio “Envelhecimento Activo Drª Maria 

Raquel Ribeiro” 2015, instituído pela Associação Portuguesa de Psicogerontologia. 

Foi distinguida com este prémio a Vice-Presidente da Delegação de Sintra; 

- Voluntários com Asas – oferta de mantas ,que foram distribuídas pelas 

Delegações e Comissões Instaladoras, o que lhes possibilitou a oferta deste 

material a um número importante de utentes na época de Natal. 

- Participação, a convite da CM e Junta de Freguesia de Cascais juntamente com a 

nossa Delegação de Cascais, na IV Edição da Semana do Voluntariado Jovem 

- Participação, a convite das mesmas entidades,na Feira de Natal de Cascais, no 

Largo da Câmara, com um stand próprio. 

4.Conclusões 

Podemos concluir que o presente relatório retrata, não só a concretização do Plano 

de Actividades e Orçamento previstos para 2015, mas também algumas outras não 

programadas, que se enquadraram nos objectivos da ACA. 

Este relatório caracteriza-se também por permitir evidenciar um conjunto de 

actividades, que se apresentam como importantes hipóteses de trabalho em 2016 

para uma Associação que se quer dinâmica, operativa e capaz de responder aos 

desafios que lhe são colocados, no sentido de contribuir, de forma efectiva para o 

apoio e melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, suas utentes e 

respectivas famílias. 

       A Direcção Nacional 

Fevereiro 2016 
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Demonstração de resultados até 31 de DezDemonstração de resultados até 31 de DezDemonstração de resultados até 31 de DezDemonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015embro 2015embro 2015embro 2015    
da Direcção Nacionalda Direcção Nacionalda Direcção Nacionalda Direcção Nacional    

 (p/item) (subtotais) 

Custos/DespesasCustos/DespesasCustos/DespesasCustos/Despesas    (p/item)(p/item)(p/item)(p/item)    (subtotais)(subtotais)(subtotais)(subtotais)    
1. Pessoal – Remunerações e Honorários  8.400,00 8.400,00 
2. Fornecimentos e serviços externos   

- Água  280,00 

11.140,00 

- Electricidade  620,00 

- Correio 50,00 
- Telefone e Internet  1.140,00 

- Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene  2.500,00 
- Artigos para oferta e divulgação/merchandising 

1.490 
- Produção de folhetos 
- Manutenção do Site    

- Serviços especializados (incl.q/p serviços de contabilidade) 4.820,00 

- Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 240,00 
3. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           2.630,00 2.630,00 
4. Seguros 690, 690,00 
5. Rendas das instalações                                                                  2.470,00 2.470,00 
6. Apoio a actividades  das Delegações e CI’s 2.170,00 2.170,00 
7. Custos com Acções de Formação    
8. Organização de eventos de índole social ou cultural    
9. Organização e convocação de Assembleias-Gerais 400,00 400,00 
10. Diversos (v.g Quotas em organismos afins, apoios, incl. 

Donativos a ONG/IPSS; Assembl. Gerais/DN) 
720,00 720,00 

11. Outras despesas e Imprevistos (rubrica residual)   
T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    28.620,0028.620,0028.620,0028.620,00    28.620,0028.620,0028.620,0028.620,00    

    
Proveitos/ReceitasProveitos/ReceitasProveitos/ReceitasProveitos/Receitas (p/item) (subtotais) 
1 Angariação de fundos  6.830,00 

1.1. Organização de eventos:  
6.830,00 6.830,00 

- Eventos de índole social ou cultural  
1.2. Vendas:  

1.770,00 1.770,00 

- Artigos de divulgação (merchandising) da A.C.A. 

- Livros 

- Outros artigos e produtos 
- .... 

2 Quotas    
3 Donativos 37.120,00 37.120,00 
4 – Subsídios e Apoios Institucionais (Crt. Solid.)   
5 – Receitas Diversas (discriminar se relevante): 
 
 

100,00 100,00 
  
  

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 45.820,0045.820,0045.820,0045.820,00    45.820,0045.820,0045.820,0045.820,00    
Saldo  17.200,0017.200,0017.200,0017.200,00    17.200,0017.200,0017.200,0017.200,00    

 
A Direcção Nacional      ________________________ 
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Resultado : 17.200,00€ 

Saldo Caixa: 76,00€ 

Saldo 
Bancos: 

30.101,00 

 

BCP 

5.211,00€ 

Saldo 
Bancos: 

30.101,00 

 

BCP 

5.211,00€ 

OUTRO 

€ 
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1. INTRODUÇÃO 

A Delegação do Cacém continuou ao longo do ano 2015 a prestar apoio a todos os 

nossos Utentes e aos idosos que chegaram a esta Delegação, enviados pelas 

entidades com quem mantemos parcerias e protocolos. Também somos procurados 

pelos familiares e até pelos próprios idosos. 

Financeiramente, conseguimos manter o equilíbrio nas contas, consequência de 

apertado rigor. 

As solicitações são cada vez mais e diversas e já não chega apenas e só a 

companhia. 

Através dos voluntários, a Direção foi tendo conhecimento de imensas carências, 

como por exemplo, falhas nas tomas de medicação por falta de dinheiro para a 

adquirir e também para suprir a falta das tão necessárias fraldas. 

Quanto aos voluntários vão continuando a aparecer, 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. 

Quanto aos associados, houve um pequeno aumento mas quase anulado por 

aqueles que deixaram de pagar alegando falta de dinheiro. 

Mantivemos as Parcerias já existentes e estamos mais presentes nas Comissões 

Sociais das Uniões de Freguesia de Agualva-Mira Sintra e Cacém-São Marcos. 

Continuamos a merecer os pequenos apoios dados pela Câmara Municipal de Sintra 

ao abrigo do Plano de Apoio Financeiro às Instituições (PAFI) e dos programas de 

Apoio ao Associativismo das duas Uniões de Freguesia da nossa área de 

intervenção. 

De um modo geral podemos afirmar que trabalhamos bastante e estamos 

motivados para continuar. 

2. Objetivo do relatório 

Este documento tem como objetivo mostrar as atividades desta Delegação ao longo 

do ano de 2015. Tentamos cumprir o Plano de Atividades e Orçamento e pode-se 

concluir que a maior parte dos objetivos foram alcançados. 

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

3.1 Atividades de Gestão 

As desenvolvidas no âmbito das competências da Direção e descritas no Plano de 

Atividades e Orçamento para o ano 2015. 
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3.1.1 Evento Nº1 

Comemoração do Aniversário da Delegação 

De manhã viagem até ao Inatel da Foz do Arelho para almoço. 

De tarde regresso com passagem por Peniche e Santa Cruz. 

Data: 19/06/15 

Participantes: 70 voluntários e utentes 

Verba despendida: €1354,82 

3.1.2 Evento Nº2 

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

Sintra. 

Data: 10/09/15 

Participantes: 81 voluntários e utentes da Delegação 

Verba despendida: €25,10 

3.1.3 Evento Nº3 

Comemoração do Magusto 

Data: 21/11/15 

Participantes:45 voluntários e utentes da Delegação 

Verba despendida: €130,92 

3.1.4 Evento Nº4 

Almoço de Natal 

Data: 05/12/15 

Participantes:50 voluntários e utentes da Delegação 

Verba despendida: €632,24 

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio direto 

Foi mantido o acompanhamento ao desempenho dos Voluntários quer através das 

reuniões mensais quer através dos relatórios de atividades. 

A Direção procurou o contato com os Utentes para avaliar da sua satisfação com a 

atuação do Voluntário que lhe foi atribuído. 

Todos os assuntos de alguma gravidade foram tratados em particular. 

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

também fomentar o convívio entre todos. 

3.2.1 Visitas/Acompanhamentos 

- Visitas no domicílio: 1749 

- Visitas em Lares: 35 

- Passeios: 38 

- Acompanhamentos aos hospitais (Urgências/Cons.): 26 
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- Acompanhamentos a consultas médicas/exames/tratamentos: 46 

- Acompanhamentos a farmácias (compras): 45 

- Acompanhamentos às compras:70 

- Acompanhamentos a convívios:8 

- Outros Acompanhamentos, (Bancos/Correios/Finanças/Igreja, Etc;): 32 

3.3 Atividades de divulgação 

Participamos em todos os eventos realizados na nossa área de intervenção onde 

pudéssemos fazer a divulgação da Associação, quer através da distribuição de 

folhetos, afixação de cartazes, inclusivamente mandamos executar um Roll-up com 

toda a informação sobre a Associação, em especial sobre esta Delegação. 

3.3.1 Atividade Nº1 

Participação no “Dia do Voluntariado”. 

Data: De 12/02/15 

Local: Escola Secundária Ferreira Dias. 

3.3.2 Atividade Nº2  

Participação no programa “Agora nós”. 

Data: 29 /04/15 

Local: RTP1 

Representantes da Delegação: Uma Voluntária e uma Utente. 

3.3.3 Atividade Nº3 

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

Sintra. 

Data: 10 /09/15 

Participantes: 81 voluntários e utentes da Delegação 

Total de participantes das freguesias abrangidas pela nossa Delegação: 323 

3.3.4 Atividade Nº4 

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

Data: Dias 06 e 07/06/15 

Local: Regimento de Artilharia Antiaérea Nº 1 em Queluz 

3.3.5 Atividade Nº5 

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

Data: Dias 26 e 27/09/15 

Local: Centro Paroquial de Mira Sintra 

3.3.6 Atividade Nº6 

Participação na “Feira da Saúde”, a convite da JF do Cacém e S. Marcos 

Data: 31/10/15 

Local: Shopping Flores, Cacém 
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3.3.7 Atividade Nº7 

Participação no “Bazar de Natal”, a convite da JF Agualva e Mira Sintra. 

Data: 28 e 29/11/15 

Local: Quinta da Fidalga na Agualva 

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, Uniões de Freguesias, Associação de 

Reformados Pensionistas e Idosos de Agualva-Cacem (ARPIAC). Notamos uma 

maior consciencialização coletiva para o papel que a nossa Associação desempenha 

como interlocutor experiente e de pleno direito, na atenção aos problemas dos mais 

Idosos. A partilha de informação e a complementaridade entre Instituições é 

essencial e imprescindível, pois permite uma atuação mais concertada na avaliação 

e decisão de diferentes situações, algumas de extrema sensibilidade. 

Através da nossa Presidente D. Marília Pinto, estivemos representados na Comissão 

Social da União das Freguesias de Agualva - Mira Sintra e Cacém – S. Marcos, 

participando em diversas reuniões. 

Estivemos também presentes em todos os eventos para os quais fomos convidados 

pela Câmara Municipal de Sintra, União das Freguesias e outras Associações. 

Mantivemos a cooperação com a Delegação de Sintra na realização do Picnic Sénior 

2015. 

Mantivemo-nos abertos a melhorar relações com todas as Delegações, em especial 

com a D.N. 

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

quais foi convidada: 

3.4.1 Atividade Nº1 

Participação na Reunião da Comissão de Acompanhamento Integrado das 

Famílias (CAIF) da UF de Agualva e Mira Sintra. 

Data: 07/01/15 

Local: Instalações da Delegação da União de Freguesia em Mira-Sintra. 

Participantes: 1  

3.4.2 Atividade Nº2 

Participação numa Sessão de Mediação Intercultural a convite da UF Agualva-

Mira Sintra. 

Data: 06/03/15 

Local: Salão Polivalente da UF Agualva-Mira Sintra 

Participantes: 1  
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3.4.3 Atividade Nº3 

Reunião de Tesoureiros com Contabilistas da ACA DN 

Data: 11/03/15 

Local: Sede da ACA Direção Nacional 

Participantes: 1 

3.4.4 Atividade Nº4 

Participação na Assembleia Geral Ordinária da ACA DN. 

Data: 20/03/15 

Local: Hotel D. Pedro, Lisboa 

3.4.5 Atividade Nº 5 

Participação na Reunião da Comissão de Acompanhamento Integrado das 

Famílias (CAIF) da UF de Agualva e Mira Sintra. 

Data: 08/04/15 

Local: Instalações da Delegação da UF em Mira-Sintra. 

Participantes: 1 

3.4.6 Atividade Nº 6 

Participação em sessão informativa do Fundo Europeu de Apoio a Carenciados 

(FEAC 2015). 

Data: 24/04/15  

Local: Sintra 

Participante: 1 

3.4.7 Atividade Nº 7 

Reunião preparatória Picnic Sénior 2015 

Data: 12/05/15 

Local: ACA Delegação de Sintra 

Participantes: 1 

3.4.8 Atividade Nº 8 

Participação no Chá das Margaridas organizado pela ACA Del. Sintra. 

Data: 06/06/2015 

Local: Hotel Tivoli – Sintra 

Participantes: 2 

3.4.9 Atividade Nº 9 

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

Data: Dias 06 e 07/06/15 

Local: Regimento de Artilharia Antiaérea Nº 1 em Queluz 

3.4.10 Atividade Nº 10 

Sessão de esclarecimento dos novos estatutos da IPSS. 

Data: 23/07/15 
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Local: Auditório dos SMAS na Portela de Sintra 

Participantes: 1 

3.4.11 Atividade Nº 11 

Sessão solene de entrega dos equipamentos da HOPE CARE, programa de apoio 

da Câmara de Sintra e UF Agualva-Mira Sintra. 

Data: 25/10/15 

Local: Auditório dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém 

Participantes: Voluntários e Utentes beneficiários do Programa 

3.4.12 Atividade Nº 12 

Participação nas Festas em honra de S. Francisco de Assis a convite da UF de 

Agualva e Mira Sintra. 

Data: 26 e 27/09/15 

Local: Paróquia de Mira-Sintra 

Participantes: 1 

3.4.13 Atividade Nº 13 

Participação no 12º aniversário Academia sénior ARPIAC; 3º Encontro de Grupos 

Corais. 

Data: 28/10/15 

Local: Salão Paroquial da Igreja do Imaculado Coração de Maria no Cacém 

3.4.14 Atividade Nº 14 

Participação na Feira da Saúde a convite da UF do Cacém e S. Marcos. 

Data: 31/10/15 

Local: Shopping Flores – Cacém 

Participantes: 1 

3.4.15 Atividade Nº 15 

Participação no Congresso Nacional das Coletividades, Associações e Clubes. 

Data: 07/11/15 

Local: Fórum Lisboa na Av. de Roma 

Participantes: 1 

3.4.16 Atividade Nº 16 

Participação na A.G. da A.C.A. DN para alteração dos estatutos.  

Data: 13/11/15 

Local: Hotel D. Pedro, Lisboa 

3.4.17 Atividade Nº 17 

Participação na Comemoração do 84º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de 

Agualva-Cacém. 

Data: 15/11/15 

Local: AHBVAC, Agualva 
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Participantes: 1 

3.4.18 Atividade Nº 18 

Participação nas A.G’s. da A.C.A. DN para Aprovação do Plano de Atividades e 

Orçamento para 2016 e Eleição dos Corpos Sociais. 

Data: 27/11/15 

Local: Hotel D. Pedro, Lisboa 

3.4.19 Atividade Nº 19 

Participação no Bazar de Natal da UF da Agualva e Mira Sintra. 

Data: 28 e 29/11/15 

Local: Quinta da Fidalga, Agualva 

3.5 Atividades de Formação 

No domínio da formação esta Delegação participou numa Ação de Capacitação 

promovida pelo Banco Local de Voluntariado, como se descreve 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: 06 e 08/07/15 

Local: Palácio Valenças 

Participantes:1 Candidata a voluntária 

3.6 Outras atividades 

Para além de tudo o que já foi acima referido, também participamos em 

várias campanhas de recolhas de alimentos Continuamos a participar no 

Programa do Fundo Europeu de Apoio a Carenciados (FEAC 2015), ao abrigo 

do qual ajudámos com alimentos não perecíveis treze famílias cujos baixos 

rendimentos justificaram esta ajuda. 

4. Caracterização dos utentes 

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

seguintes parâmetros: 

4.1 Género 

- Masculino: 3 

- Feminino: 31 

- Total: 34 

4.2 Movimento de utentes 

- Total de utentes em 2014: 36 

- Entradas em 2015: 2 

- Saídas: 1 

- Óbitos: 1 

- Lar: 2 Feminino 
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- Total em 2015: 34 

4.3 Grupo etário 

- 18-25: 0 

- 26-40: 0 

- 41-65: 4 (1 Masculino; 3 Feminino) 

- 66-80: 14 (0 Masculino; 14 Feminino)  

- +81: 16 (2 Masculino; 14 Feminino) 

4.4 Estado civil 

- Solteiro/a: 5 (1 Masculino; 4 Feminino) 

- Casado/a: 9 (2 Masculino; 7 Feminino) 

- Viúvo/a: 16 (1 Masculino; 15 Feminino) 

- Divorciado/a: 4 (Feminino) 

4.5 Habilitações Literárias 

- Ensino Básico: 19 

- Ensino Secundário: 7 

- Ensino Superior: 4 

- Sem habilitações: 4 

4.6 Atividade profissional 

- Sector Primário:1 

- Sector Secundário:5 

- Sector Terciário: 13 

- Doméstica- 14 

- Outra situação: Deficiente 1  

4.7 Com ou sem agregado familiar 

- C/agregado: 13 

- S/agregado: 21 

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

- Isolamento/Solidão: 26 

- Doença: 8 

4.9 Quem pediu a intervenção da ACA e como 

- Familiares: 6 

- Amigos/Voluntários: 7 

- Vizinhos: 1 

- Próprio: 6 

- Parceiros: 14 
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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. 

5.1 Género 

- Masculino: 16 

- Feminino: 23 

- Total: 39 

5.2 Movimento de Voluntários 

- Total de Voluntários em 2014: 36 

- Entradas: 5 

- Saídas: 1 

- Suspensões:  

- Óbitos: 1 

- Total em 2015: 39 

5.3 Grupo etário 

- 18-25: 1 (Masculino) 

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

- 41-65: 21 (7 Masculino; 14 Feminino) 

- 66-80: 13 (7 Masculino; 6 Feminino) 

- +81: 1 Masculino 

5.4 Estado civil 

- Solteiro/a: 3 

- Casado/a: 31 

- Viúvo/a: 3 

- Divorciado/a: 2 

5.5 Habilitações Literárias 

- Ensino Básico 1º Ciclo: 5 

- Ensino Básico 2º Ciclo: 9 

- Ensino Básico 3º Ciclo: 5 

- Ensino Secundário: 12 

- Ensino superior: 8 

5.6 Atividade profissional desenvolvida 

- Sector Primário: 1 

- Sector Secundário: 4 

- Sector Terciário: 34 
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5.7 Tipo de voluntariado 

- Regular: 33 

- Pontual: 6 

6. Conclusões 

O apoio da Camara Municipal de Sintra através do “Programa de Apoio Financeiro 

às Instituições Sem Fins Lucrativos Promotoras de Desenvolvimento Social e Saúde 

no Concelho de Sintra (PAFI)” tem sido fundamental para o funcionamento desta 

Delegação pelo que esperamos continuar a ser merecedores desta ajuda. Também 

ambicionamos continuar a merecer o apoio das Uniões de Freguesias de Agualva-

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

ajudar todos os que nos procuram. 

As nossas contas apresentam um resultado positivo no exercício de 2015, 

resultante de uma gestão cuidadosa dos apoio financeiros recebidos e menos 

donativos do que no ano anterior, mas conseguindo levar a efeito todas as 

atividades a que se tinha proposto. 

Podemos concluir que fruto de algum esforço e boa vontade esta Delegação 

durante o ano de 2015 conseguiu cumprir com aquilo a que propôs. 

Ajudamos os idosos da nossa área de atuação em várias vertentes. 

Acompanhamos, animamos, tentamos colmatar algumas carências, proporcionamos 

alguma distração, levamos a passear e promovemos o convívio entre utentes, 

voluntários e sócios. 

Especialmente, conseguimos que os nossos idosos se sentissem menos sós, mais 

protegidos e amados. 

Cacém, 31 de Dezembro de 2015 

 

P’la Direção 

 

 

Marília Gonçalves Macedo P. Pinto 

 

 

ANEXOS: 

- Contas do exercício do ano 2015 
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DemonstraDemonstraDemonstraDemonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015 ção de resultados até 31 de Dezembro 2015 ção de resultados até 31 de Dezembro 2015 ção de resultados até 31 de Dezembro 2015     
da Delegação do Cacémda Delegação do Cacémda Delegação do Cacémda Delegação do Cacém    

CustosCustosCustosCustos    
Custos/DespesasCustos/DespesasCustos/DespesasCustos/Despesas    (p/item)(p/item)(p/item)(p/item)    (subtotais)(subtotais)(subtotais)(subtotais)    
12. Pessoal – Remunerações e Honorários    
13. Fornecimentos e serviços externos  

 

- Água   
- Electricidade   

- Correio 71,00 
- Telefone e Internet  607,70 

- Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene  248,16 
- Artigos para oferta e divulgação/merchandising  

- Produção de folhetos  
- Manutenção do Site    

- Serviços especializados (incl. q/p serviços de contabilidade) 230,10 

- Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 110,70 
14. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           319,00  
15. Seguros 193,50  
16. Rendas das instalações                                                                    
17. Apoio a actividades  das Delegações e CI’s 918,47  
18. Custos com Acções de Formação    
19. Organização de eventos de índole social ou cultural  1626,58  
20. Organização e convocação de Assembleias-Gerais   
21. Diversos (v.g Quotas em organismos afins, apoios, incl. 

Donativos a ONG/IPSS; Assembl. Gerais/DN) 
120,00  

22. Outras despesas e Imprevistos (rubrica residual)   
T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        4 445,214 445,214 445,214 445,21    

    
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

Proveitos/ReceitasProveitos/ReceitasProveitos/ReceitasProveitos/Receitas (p/item) (subtotais) 
4 Angariação de fundos   

4.1. Organização de eventos:   
 

- Eventos de índole social ou cultural  924,50 
4.2. Vendas:   

 

- Artigos de divulgação (merchandising) da A.C.A. 156,40 

- Livros  

- Outros artigos e produtos  

- ....  
5 Quotas  856,00  
6 Donativos 306,00  
4 – Subsídios e Apoios Institucionais (Crt. Solid.) 2300,00  
5 – Receitas Diversas (discriminar se relevante): 
    

  
  
  

T T T T O T A L :O T A L :O T A L :O T A L :     4 542,904 542,904 542,904 542,90    
Saldo   97,69 

(Proveitos/Receitas - Custos/Despesas)     4 542,904 542,904 542,904 542,90    
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Resultado : 97,69€ 

Saldo Caixa: 131,56€ 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

4 825,22€ 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 

 

Cacém, 31 de Dezembro de 2015 

 

P’la Direção da Delegação do Cacém 

 

Marília Gonçalves Macedo de Paiva Pinto 
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EXERCÍCIO DE 2015. 

*** 

Delegação de Cascais  
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RELATORIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2015 

 

INTRODUÇÃO: 

Dando 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 iniciativas tendentes que 

melhor se adaptem à resolução dos problemas de solidão e dependência, 

contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas que se 

encontrem em situação de vulnerabilidade e, consequentemente a sua 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, bem como promover laços de solidariedade e cooperação com os 

familiares, amigos e vizinhos, no exercício de voluntariado a que esta Delegação se 

propõe. 

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. 

• Festa de Natal da Delegação, permitindo um alegre convívio entre os 
Voluntários e os nossos Beneficiários. 

 

 



         

 

 

33

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

Freguesia de Cascais e Estoril. Esta festa já se tornou num ícone do Concelho, 

estando o CA de Cascais a ela ligada desde a sua primeira edição. 

• Participação na “Feira de Natal” promovida pela Câmara Municipal de Cascais, 

contribuindo assim para a divulgação da ACA junto dos Munícipes, e do publico 

que nos visitou durante toda a semana. 

Movimentação de sócios, voluntários e utentes 

• A Delegação de Cascais conta actualmente com cerca de 65 sócios. 

• A ACA Cascais conta neste momento com 22 voluntários e o mesmo número 

de beneficiários. Continuamos a registar a quebra no numero de voluntários 

que habitualmente nos procuravam, sobretudo os oriundos das camadas 

mais jovens da nossa comunidade. No entanto, durante este ano 2015, a 

delegação integrou 5 novos voluntários, e registou melhoria considerável nos 

pedidos de acompanhamento.  

• Continuamos a sentir o mesmo problema já revelado durante o ano 

transacto, que se prende com a mudança de necessidades por parte dos 

nossos utentes de outras redes de apoio que não cabem no âmbito da nossa 

Associação. 

• Assim, a nossa resposta tem-se baseado mais  no encaminhamento de casos 

para as nossas parcerias, do que no âmbito da nossa acção de voluntariado, 

embora tenhamos sentido uma pequena melhoria neste capitulo. 

• 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 se 

articular o tipo de resposta a cada caso social. 

• A Direcção de Cascais conta agora com 5 membros na sua Direcção, que 

passou de 3  à actual composição de 5 membros efectivos. 

Protocolos e parcerias 

• Mantivemos durante este ano de 2015, 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 
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• 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”. 

• 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 2015, reforçar a sua 

intervenção com vista ao melhoramento da nossa acção junto dos 

beneficiários. No entanto, como acima 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. 
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• 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 

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 actualmente todas as instalações do referido Centro de Dia. 

CONCLUSÃO 

A Delegação de Cascais manteve durante o ano de 2015 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 2015 

 Delegação de Cascais 
  RECEITAS DESPESAS SALDO 

        

Quotas      494,00 €      
Imposmil       144,00 €    
Anuidade do cartão BCP        12,00 €    
Pagam.gasolina voluntário *****       302,74 €    
Flores        25,00 €    
CTT          3,12 €    
        
        
Totais      494,00 €      486,86 €    
        

        
Dinheiro em caixa 31-12-2015                24,59 €  
Dinheiro  à ordem no Millennium em 31-12-
2015     4.551,92 € 
             4.576,51 €  
        

        

**** O beneficiário está internado fora de Cascais 
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EXERCÍCIO DE 2015. 

*** 

Delegação de Lisboa  
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  
DA DELEGAÇÃO de LISBOA 

    
~ Exercício de 2015 ~ 

 
INDICE: 
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3.2.4 Atividades de Formação 

3.3 Outras atividades 
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1. Introdução 

O ano de 2015 foi para a Delegação de Lisboa da Associação Coração Amarelo, 

(ACA), um ano de continuidade e de mudança. 

De continuidade, no sentido em que prosseguiu o seu firme objetivo de ser um  

agente de mudança para a problemática da solidão no envelhecimento na cidade, 

alargando para isso a sua presença através de parcerias com instituições públicas e 

privadas, mantendo-a em sede da Rede Social da cidade de Lisboa/Plataforma para 

a área do envelhecimento da Rede Social de Lisboa, em como reforçando o seu 

esforço de sensibilização da sociedade para a  crescente urgência de respostas 

adequadas, no contexto atual de emergência económica e social em que vive 

grande parte da população idosa. 

De mudança, visto ter entrado em funções no último mês do ano, uma nova 

Direção, o que significa, inevitavelmente, uma renovada disponibilidade para 

introduzir mudanças onde a experiência as revela necessárias, e uma perspetiva 

diferente ao serviço dos grandes vetores de atividade, levados a cabo pelos 

recursos humanos globais desta Delegação: a sua Equipa Técnica, que incorpora 

Psicóloga,  Assistente Social, Animadora Sociocultural e Terapeuta Ocupacional, e o 

seu corpo de Voluntários. 

Das várias instituições e organizações da sociedade civil com quem a Delegação de 

Lisboa da ACA se orgulha de manter e desenvolver parcerias, o “Acordo Atípico” 

que mantemos desde 2009 com a Segurança Social, ocupa um lugar de destaque, 

pelo sustentáculo que continua a ser, à capacidade desta Delegação em manter o 

apoio a 150 dos nossos 219 utentes. 

A tendência no sentido do aumento de pedidos de apoio manteve-se durante o ano 

de 2015, tendo sido recebidos, e atendidos, 60 novos casos. De referir que a 

Equipa Técnica, no âmbito do "Serviço de Atendimento/Acompanhamento Social", 

encaminha as situações que ultrapassam o âmbito de intervenção da Associação 

para instituições com o eixo de intervenção adequado. 

A Delegação de Lisboa conta já com um corpo de 215 Voluntários, junto de quem 

organiza ações de formação regularmente, tanto iniciais como contínuas; entende-

se que a aposta num programa de formação cada vez mais adaptado à diversidade 

dos voluntários, atendendo às suas idades, níveis habilitacionais, competências 

profissionais e até pessoais, se refletirá positivamente na sua capacidade de 

estabelecer uma relação de proximidade e de retaguarda ao idoso em solidão.  

No mesmo sentido, a necessidade de adaptar a resposta a um problema comum 

aos utentes - o do isolamento e solidão - às suas circunstâncias e necessidades 

específicas, continuará a ser uma preocupação prioritária desta Delegação, 
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diversificando a oferta de atividades e iniciativas que promove junto dos mesmos. 

2. Objetivo do Relatório 

Este documento pretende dar conta aos Associados da dinâmica de trabalho desta 

Delegação ao longo do ano de 2015.  

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

3.1 Atividades de Gestão 

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

Dezembro de 2015 tinha 172 sócios.  

Foram realizadas 11 reuniões de Direção e elaboradas as respetivas atas. Estiveram 

presentes os elementos da Direção e sócias fundadoras. 

A Equipa Técnica, em conjunto com a Direção, realizou doze reuniões com a 

Diretora do Acordo Atípico.  

Foram realizadas sete reuniões gerais com voluntários, tendo uma delas sido 

temática.  

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do período em apreciação  

3.2.1 Atividades no apoio direto aos utentes 

Foram desenvolvidas ao longo do ano de 2015, no âmbito da resposta social 

“Serviço de Atendimento/Acompanhamento Social”, atividades culturais de 

intervenção no combate à solidão promovendo a autonomia e um envelhecimento 

ativo dos nossos beneficiários, no processo próprio de desenvolvimento social e 

cultural. Estas atividades têm como objetivo o estabelecimento de relações 

interrelacionais entre utentes e voluntários, promovendo uma participação ativa em 

vários contextos sociais, criando espaços para a comunicação entre os utentes, 

incentivando a serem autores do seu próprio desenvolvimento pessoal. 

As estratégias de intervenção utilizadas na planificação e execução das atividades 

são refletidas de acordo com cada beneficiário respondendo às suas necessidades, 

mobilidade e autonomia, interesse e gosto nas diferentes áreas culturais e sociais 

desenvolvidas, bem como na prevenção de situações de isolamento. 

O apoio dos voluntários e equipa técnica são imprescindíveis para o sucesso de 

todas as atividades. A execução das atividades está dependente do apoio e 

disponibilidade dos voluntários, pois só assim é possível a deslocação e participação 

dos utentes nas diferentes atividades desenvolvidas, a saber: 

• Atividade celebração Dia de S. Valentim: 

 “ICE e utentes da ACA, diferentes olhares intergeracionais” 

Calendarização: 12 de fevereiro 

Local: Delegação de Lisboa 
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Número total de participantes: oito utentes, sete voluntários e três alunos do 

Instituto de Ciências Educativas 

• Atividade celebração do Dia da Mulher e Dia do Pai: 

Apresentação do livro “Felicidade após cegueira”, pela autora 

Calendarização: 19 de março a 22 de outubro  

Local: Delegação de Lisboa 

Número total de participantes: 13 utentes, 11 voluntários  

• Atividade “Tricota esta ideia”  

Calendarização: 19 de março  

Número total de participantes: 4 voluntárias, 2 utentes e 3 sócias ACA 

• Atividade celebração Páscoa: 

Convívio entre parceiro Cofidis e utentes 

Calendarização: 16 de abril 

Local: Delegação de Lisboa 

Número total de participantes: 7 utentes, 5 voluntários, 4 colaboradores da Cofidis 

• Atividade de Angariação Anual de Fundos  

Calendarização: 07 de maio 

Local: Hotel Mundial 

Número total de participantes: 45  

• Festival da Ponte “ O nosso Km2”   

Calendarização: 14 e 15 de maio 

Local: Avenidas Novas   

Número total de participantes: 4 utentes e equipa técnica 

• V Encontro de voluntários 

Calendarização: 20 de junho  

Local: Convento do Cardaes 

Número total de participantes: 29 e equipa técnica 

•  “Envelhecer em cidadania”: 

Passeio à beira Tejo de bicicleta 

Calendarização: 16 de julho e 08 de outubro 

Local: Belém  

Número total de participantes: 6 utentes e 6 voluntários; membros da Direção 

Nacional; voluntários da Associação “Cruz de Malta – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA” 

e voluntários do programa “Global Month of Service” 

• Atividade celebração Dia dos avós: 

Convívio entre parceiro Cofidis e utentes 

Calendarização: 24 de julho 

Local: COFIDIS - Av. de Berna 
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Número total de participantes: 21 utentes e 6 voluntários 

• Atividade religiosa: 

Passeio a Fátima  

Calendarização: 23 de setembro 

Local: Santuário de Fátima 

Número total de participantes: 22 utentes e 19 voluntários; equipa técnica e equipa 

técnica do Lar Casa do Restelo e auxiliar de serviço domiciliário 

• Atividade celebração Dia do Idoso 

Calendarização: 22 de outubro 

Local: Hotel Fontana Park  

Número total de participantes: 6 utentes e 6 voluntários; 1 sócia ACA, 1 membro 

da Direção 

• Festa de Aniversário  

Calendarização: 05 de novembro 

Local: residência S. Domingues R.C.C. Unidade de Cuidados Continuados  

Número total de participantes: 1 utente e 5 voluntários 

• Festa Programa “Está lá, está bem”  

Calendarização: 13 de novembro 

Local: Fundação Portugal Telecom  

Número total de participantes: 12 utentes e 6 voluntários 

• Celebração da Época Natalícia: 

Almoço de Natal e exposição de trabalhos realizados no Atelier 

d´Coração  

Calendarização: 05 de dezembro  

Local: Hotel Double Tree by Hilton, Lisboa 

Número total de participantes: 51 utentes e 70 voluntários  

• Cabazes de Natal  

Calendarização: 21 e 22 de dezembro 

Número Total de Cabazes: 50  

Número total de participantes: 42 utentes, 5 voluntários, equipa técnica e membros 

da Direção Nacional  

• Atelier d´Coração 

Calendarização: ao longo do ano 

Local: Delegação de Lisboa e residências dos utentes 

Número total de participantes: 7 utentes e 2 voluntários 

• “O Nosso Km2”:  

Visita ao museu da Fundação Calouste Gulbenkian  

Calendarização: 28/01;11/02; 25/02;11/03; 08/04; 07/05; 03/06  
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Local: Museu Calouste Gulbenkian 

Número total de participantes: 6 utentes e 1 voluntário (por visita) 

A planificação destas atividades, teve em linha de conta, a caracterização dos 

utentes, nomeadamente, nível de autonomia, motivação e mobilidade. Confirma-se, 

uma vez mais, a importância deste tipo de atividades na vida dos utentes, como 

parte integrante do objetivo da ACA.  

No âmbito da intervenção social realizaram-se 111 visitas domiciliárias. 

Durante o ano de 2015 foram atendidos 45 novos utentes os quais foram 

encaminhados pelas várias entidades da comunidade do foro social e saúde, bem 

como pelos familiares e pelo próprio utente. Destes novos pedidos, apenas 39 

reuniram condições para serem admitidos, os restantes não se enquadravam na 

ação. 

No apoio e acompanhamento ao utente foram realizadas 62 visitas. Estas visitas 

permitem um maior conhecimento das suas necessidades sócio/económicas e 

respetivo encaminhamento para as respostas adequadas. De salientar, 10 pedidos 

de teleassistência concedidos pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) gratuitamente 

e um complemento por dependência concedido pela Segurança Social. 

Foi privilegiado, igualmente, a avaliação psicológica a alguns utentes, iniciando-se 

um programa de vistas domiciliárias. Assim, foram efetuadas 127 visitas no 

domicílio e lares de idosos onde se encontram alguns utentes, sendo que grande 

parte dessas visitas foram de apoio psicológico.  

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, centros de dia, unidades de 

tratamento intermédio, equipa de apoio a idosos da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa, entre outros.  

A coordenação de voluntários é fundamental para garantir o apoio aos utentes. 

Para concretizar o recrutamento de voluntários foram efetuadas, ao longo de 2015, 

91 entrevistas, distribuídas pelos diversos parceiros e a voluntários autopropostos.  

Consolidámos o projeto de redefinição da função de coordenador, convidando para 

esta tarefa os voluntários com perfil mais adequado para o seu desempenho.  

A Delegação de Lisboa aplicou junto dos voluntários inquérito de satisfação, uma 

necessidade que há muito tempo vinha a constatar, para conhecer o nível de 

satisfação dos voluntários.  

Foi prestado ao longo do ano apoio específico a utentes que apresentavam 

dificuldades na sequência de agravamento do seu quadro clinico do foro 

neurológico, osteoesquelético, sensorial e cognitivo.   
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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. 

Foram realizadas um total de 385 visitas, abrangendo uma intervenção direta a 20 

utentes. 

À semelhança do ano passado, quase todos os utentes que usufruíram deste apoio 

apresentaram dificuldades na realização das atividades do seu dia-a-dia, na 

mobilidade / deslocação derivado a doença, isolamento, desuso das competências e 

problemas oftalmológicos e invisuais. 

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

na sua maioria, constitui um fator desfavorável para a mobilidade, isolamento e 

participação nas suas atividades da vida diária. 

3.2.2 Atividades de divulgação 

Procedeu-se ao longo do ano a atualizações na página online no Facebook da 

Delegação de Lisboa. Nesta página, com mais de 1300 “amigos”, partilharam-se 

registos das atividades desenvolvidas, comentários, informações gerais e convites à 

participação de mais atividades.  

Este meio de divulgação tem facilitado a promoção do apoio prestado pela ACA, 

bem como esclarecido dúvidas a potenciais utentes, sócios ou voluntários.  

Os conteúdos das atividades culturais partilhados no site da ACA referente à 

Delegação de Lisboa são geridos em parceria com dois voluntários do grupo José de 

Mello Saúde, que com a Delegação colaboram. 

Participou ainda em feiras sociais organizadas por Comissões Sociais de Freguesia 

bem como em jornadas universitárias. 

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 utentes e voluntários desta Delegação, com grande reconhecimento 

por parte dos mesmos, dos seus familiares e de outras instituições. Neste sentido, 

decorreram ao, longo do ano, reuniões de trabalho com a finalidade de consolidar 

as parcerias já existentes, a saber: 

- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

- Cruz Vermelha Portuguesa 

- Grupo José de Mello Saúde 

- Fundação Calouste Gulbenkian 

- Câmara Municipal de Lisboa 

- Comissões Sociais de Freguesia 

- TAP 
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- Pro Bono – apoio jurídico 

- Sic Esperança 

- Universidade Católica 

- Universidade Nova 

- Universidade de Lisboa 

- Hotel D. Pedro Palace 

Durante o ano de 2015 realizaram-se reuniões plenárias da Rede Social na Cidade 

de Lisboa onde foram debatidos temas relacionados com o novo plano de ação 

2015-2018, a integração de novos parceiros, assim como apresentadas algumas 

políticas sociais de apoio às instituições e utentes.  

Como membro de algumas Comissões Sociais de Freguesia (Belém, Penha de 

França, Campolide e Avenidas Novas) e tendo em conta a experiência de combate à 

solidão, a ACA esteve presente em reuniões onde também estiveram 

representantes de várias instituições de apoio à problemática do envelhecimento na 

cidade de Lisboa. 

A Delegação de Lisboa está presente nas Comissões Sociais de Freguesia de 

Avenidas Novas, Belém e Campolide. Para além da participação em reuniões de 

trabalho e de avaliação de projetos, a ACA procurou divulgar a sua intervenção e 

dar-se a conhecer junto da comunidade em geral. 

Ainda neste âmbito, a ACA teve oportunidade de desenvolver e estreitar a 

colaboração com outras Entidades, designadamente, a Polícia de Segurança Pública 

e Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

3.2.4 Atividades de Formação 

Foram realizadas cinco Formações Iniciais para Voluntários: março com 16 

voluntários; abril com 4 voluntários, maio com 16 voluntários, junho com 11 

voluntários, novembro com 22 voluntários. Realizou-se com maior frequência a 

formação inicial para voluntários para dar a possibilidade de rapidamente os 

candidatos iniciarem o voluntariado. 

Os elementos da Equipa Técnica e da Direção foram, ao longo do ano, participando 

em eventos com caráter formativo/informativo, com o objetivo de renovarem 

competências na área da intervenção social. 

3.3 Outras atividades 

Para além das visitas regulares dos voluntários e dos técnicos aos utentes, esta 

Delegação proporciona também no seio da sua bolsa de voluntários apoios pontuais 

de acompanhamento a atos médicos ou outras solicitações de carater variado, 

como por exemplo, convites para eventos culturais. 
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4. Caracterização dos utentes 

No ano de 2015 a Delegação de Lisboa apoiou 210 utentes. Os dados abaixo 

indicados referem-se aos utentes acompanhados ao longo do ano de 2015, 

distribuídos da seguinte forma: 

- 7 utentes acompanhados desde o ano de 2009; 

- 25 utentes acompanhados desde o ano de 2010; 

- 38 utentes acompanhados desde o ano de 2011;  

- 43 utentes acompanhados desde o ano de 2012; 

- 28 utentes acompanhados desde o ano de 2013; 

- 30 utentes acompanhados desde o ano de 2014; 

- 39 utentes acompanhados desde o ano de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 210 utentes registou-se 44 encerramentos pelos seguintes motivos:  

 

Motivo N.º 

Óbito  16 

Não estão 

interessados 

11 

Fora do âmbito 8 

Mudança de residência  6 

Lar de idosos 3 

Total  44 

 

 

 

 

 ATIVOS PASSIVO TOTAL 

2009 6 1 7 

2010 20 5 25 

2011 29 9 38 

2012 41 2 43 

2013 20 8 28 

2014 19 11 30 

2015 31 8 39 

TOTAL 166 44 210 
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No ano de 2015, foram recebidos 60 novos pedidos de apoio: 

 

Motivo  N.º  

À espera da 1.ª visita 4* 

Processo aberto 36 

Foi para lar 2 

Encaminhado para SCML 1 

Não está interessado 13 

Fora do âmbito 4 

Total  60 

 

*Observação: os 4 novos pedidos transitaram para 2016. 

 Do total de 210 utentes apoiados em 2015: 

- Género: 180 feminino e 30 masculino.   

- Grupo etário: 18-25: 0; 26-40:1; 41-65:12; 66-80:59; + de 81 anos:138.  

- Estado Civil: Viuvez - 110; Casado – 31; Solteiros – 29; Divorciados – 26; 

Separado – 1; União de facto – 1. 

Nota: existem 12 utentes cujo estado civil se desconhece. 

- Habilitações literárias: sem habilitações – 13; ensino primário – 29; diferentes 

graus do ensino liceal/curso comercial – 30; formação universitária – 35. 

Nota: existem 103 utentes cujo nível habilitacional se desconhece. 

- Atividade profissional: sector terciário – 128; sector secundário 30; sector 

primário – 3, doméstica – 18; sem profissão – 6. 

Nota: existem 25 utentes cuja informação sobre a sua situação profissional se 

desconhece. 

- Agregado Familiar: isolado – 108; cônjuge, filho ou outros familiares – 51; lar 

de idosos ou em residências assistidas – 51;  

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

105; sentimento de solidão – 52; outros motivos - 49. 

Nota: existem 4 utentes dos quais se desconhece o motivo do pedido. 

- Quem pediu a intervenção da ACA: o próprio - 63; instituição – 69; família – 

39; outros pedidos foram encaminhados por amigos do utente ou por voluntários 

da ACA que conhecem a atividade realizada - 31.  

Nota: existem 8 utentes que se desconhece como a origem do pedido de apoio.  
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5. Caracterização dos voluntários 

Ao longo do ano de 2015 a Delegação de Lisboa contou com a colaboração de 219 

voluntários. 

• Género: 167 feminino e 52 masculino;   

• Grupo etário: 18-25: 35; 26-40: 43; 41-65: 93; 66-80: 39; + de 81: 3;sem 

informação 6;  

• Estado civil: não é pedido na ficha do Voluntário elaborado pela DN;  

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

obrigatória:9; Ensino Secundário: 70; Ensino Superior: 138; 

• Atividade Profissional: Sector Terciário - 158; Doméstica – 2; Aposentado - 

26; Estudante – 25; Desempregado - 7; Desconhecido – 1. 

• Voluntariado regular: 191; Voluntariado pontual: 19; suspensos 

temporariamente: 9. 

6. Conclusões 

A Delegação de Lisboa da Associação Coração Amarelo reafirma a constante busca 

de respostas que melhor sirvam os idosos em situação de solidão e/ou isolamento 

desta cidade, quer através de iniciativas como as que durante o exercício em 

apreço desenvolveu, como pelo compromisso que assume para o ano de 2016. 

Dessa forma, entende-se que a aposta num programa de formação cada vez mais 

adaptado à diversidade de perfil dos voluntários – idade, suas competências 

profissionais e pessoais – se refletirá positivamente na sua capacidade de 

estabelecer uma relação de proximidade e de retaguarda ao idoso em solidão.  

A capacitação das competências dos voluntários, o seu enquadramento em 

pequenos grupos de trabalho, com uma coordenação efetiva do mesmo, reportes 

regulares de informação e contatos regulares com a Equipa Técnica promoverão a 

melhoria contínua do apoio prestado por esta Delegação aos idosos da cidade de 

Lisboa. 

No mesmo sentido, a necessidade de adaptar a resposta a um problema comum 

aos utentes – a solidão e/ou o isolamento – às suas circunstâncias e necessidades 

específicas, continuará a ser uma preocupação prioritária do trabalho desta 

Delegação, que procurará diversificar a oferta de atividades e iniciativas que 

promove junto dos idosos. 

É neste sentido, que se pretende promover o exercício pleno de cidadania da 

pessoa idosa. 

A Direção da Delegação de Lisboa 

Lisboa, 02 de Março de 2016 
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Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015    
da Delegação de Lisda Delegação de Lisda Delegação de Lisda Delegação de Lisboaboaboaboa    

    
CustosCustosCustosCustos    (p/item) (subtotais) 

23. Pessoal – Remunerações e Honorários  69.940,00 69.940,00 

24. Fornecimentos e serviços externos   

- Água   

11.510,00 

- Electricidade   

- Correio 270,00 

- Telefone e Internet                                                                             5.300,00 

- Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene  2.140,00 

- Artigos para oferta e divulgação/merchandising 
690,00 

- Produção de folhetos 

- Manutenção do Site    

- Serviços especializados (incl.q/p serviços de contabilidade) 2.230,00 

- Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 880,00 

1. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           8.070,00 8.070,00 

2. Seguros 590,00 590,00 

3. Rendas das instalações                                                                  840,00 840,00 

4. Apoio a actividades  das Delegações e CI’s   

5. Custos com Acções de Formação  330,00 330,00 

6. Organização de eventos de índole social ou cultural    

7. Organização e convocação de Assembleias-Gerais   

8. Outras despesas e Impprevistos 170,00 170,00 

9. Diversas 230,00 230,00 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    91.680,0091.680,0091.680,0091.680,00    91.680,0091.680,0091.680,0091.680,00    

 
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

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

7.1. Organização de eventos:    

- Eventos de índole social ou cultural    

7.2. Vendas:    

- Artigos de divulgação/merchandising        

70,00 
- Livros 50,00 

- Outros artigos e produtos  20,00 

- --------  

8 Quotas 4.560,00 4.560,00 

9 Donativos  5.280,00  

10 Subsídios e Apoios Institucionais (Crt. Solid.) 82.990,00  

11 Receitas diversas:   

- : Outras receitas 370,00  

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 93.190,0093.190,0093.190,0093.190,00    93.190,0093.190,0093.190,0093.190,00    

Saldo  1.510,001.510,001.510,001.510,00    1.510,001.510,001.510,001.510,00    

 
A Direcção da Delegação de Lisboa       ________________________________ 
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Resultado : € 

Saldo Caixa: 247,06€ 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

61.516,50€ 

BES 

9.633,64€ 

7.715,82€ 

 

OUTRO 

€ 
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EXERCÍCIO DE 2015. 

*** 

Delegação de Oeiras 
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1 INTRODUÇÃO 

Realizar um levantamento e, uma apreciação do trabalho efetuado durante o ano 

de 2015, num projeto de Combate à Solidão é sempre aliciante por trazer novas 

pistas de atuação para o futuro. 

É de responsabilidade porque trabalhámos com VIDAS, de pessoas únicas, muito 

diferentes e por vezes complexas. 

É de alegria pelos resultados obtidos junto dos nossos Utentes e Voluntários e na 

Comunidade onde estamos inseridos. 

O Plano para 2015, que nos tínhamos proposto, foi realizado assim como todos os 

sonhos que tivemos ao longo do ano. Por vezes em condições trabalhosas e difíceis 

mas, sempre superado pelo amor que a todos envolvia.  

Foram elementos imprescindíveis, para o cumprimento deste plano, as estruturas 

da Associação Coração Amarelo. a Direção Nacional com o seu saber, os Órgãos 

Autárquicos ( Camara Municipal de Oeiras, União de Freguesias e Juntas de 

Freguesias), com o seu estimulo e apoio,  IPSS com a prática e conhecimento que 

possuem, o ACES a nível de Centros de Saúde e Hospitais, no encaminhamento de 

documentação bem como a Segurança Social no acompanhamento de casos de 

difícil solução.  

Aprendemos! Aprende-se sempre que só se consegue realizar um projeto, como o 

nosso de COMBATE À SOLIDÃO, com voluntários responsáveis, empenhados e que 

amem o que fazem, e é assim a nossa equipa. 

Tendo a Delegação de Oeiras já mais 12 anos, consideramos necessário elaborar 

questionários que caracterizassem o grau de satisfação dos Utentes e Voluntários. 

Fizemos a distribuição dos mesmos em reunião de voluntários sendo os mesmos 

também encaminhados para os utentes. 

O número de respostas é reduzido e por isso não conclusivo, mas permite analisar 

o que fazer no futuro e que todos desejamos ser sempre melhor. 

2 OBJETIVOS  

São objetivos deste relatório: 

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

2015, previstas no Plano de Atividades e Orçamento 

• Enumerar, analisar e justificar atividades e eventos realizados que não 

estavam previstos no PA 

• Demonstrar na prática como se desenvolveu o projeto de “Combate à 

Solidão”, com os meios e circunstâncias locais - Delegação de Oeiras 
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• Salientar a receção da população a eventos realizados a nível concelhio 

• Quantificar, caracterizar e avaliar o voluntariado efetuado em 2015 

• Confirmar a necessidade deste projeto junto da população idosa e isolada no 

Concelho 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 pelo executivo 

• De Coordenação -Sempre que se justificaram com voluntários sem utente 

(por perda ou no inicio do voluntariado) para atribuição e orientação do 

trabalho a realizar 

• Com Grupos de Trabalho -Sempre que se justificava para a realização de um 

evento mais trabalhoso ou de maior duração 

• De Voluntários-Mensalmente (primeira terça feira de cada mês) de 

informação e formação 

REUNIÕES EXTERNAS 

• Câmara Municipal Oeiras, Uniões de Freguesias (CSF),Comissão Local 

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

Repouso, ACES, Empresas 

• Reuniões bimensais Inter Institucionais para programação e 

execução do “Plano para a Pessoa Idosa 2014-2017” em colaboração com a 

CMO, Segurança Social e ACES 

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do período em apreciação 

3.2.1-Atividades no apoio direto aos utentes  

Os Utentes da Delegação Oeiras na sua maioria ainda possuem alguma 

mobilidade e interesse por atividades no exterior, sendo assim realizamos 

mensalmente passeios, visitas ,lanches e colónias de férias, com a finalidade de 

conviverem, fortalecerem a amizade entre eles e os voluntários , minimizarem o 

estar só. 

EVENTOS 

janeiro    

Passeio a Monsanto 

Lanche Cooperativa Habitação E. Nova Morada CHENM-Paço Arcos 
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Participantes:61 pessoas - 18 voluntários,43 utentes      

fevereiro 

Lanche Hotel Penha Longa -Sintra 

Oferecido pelos colaboradores do Hotel      

Visita às Instalações 

Participantes:56 pessoas - 15 voluntários,41 utentes  

março 

Miminhos de Páscoa 

Oferta de amêndoas e folar - entrega ao domicilio - 15 voluntários 

Contemplados:140 utentes 

Cartões de Páscoa Feliz 

Enviados a todos os utentes / familiares e  voluntários 

Visita Santuário Mariano de Nossa Senhora da Rocha 

Linda-a-Pastora 

 Lanche no Hotel Amazónia 

 Participantes:56 pessoas-15 voluntários,38 utentes,3 estagiarias 

abril 

Passeio Badoca Parque - Grandola 

Autocarro cedido CMO - todo o dia 

Almoço no restaurante do Parque 

Participantes:51 pessoas - 18 voluntários,33 utentes 

Mostra Gastronómica - AERLIS 

“O Perfume dos Frutos” 

Animação: Tuna dos Alunos da Faculdade de Psicologia e Ciencias da Educação 

TAFPCE UL; 2 ou 3 nas Cordas; Poesia Coronel Durão 

Juri: Hotel Penha Longa; Aerlis Café; Pastelaria Oceania; Centro de Dia de Oeiras 

Atribuição de prémios e certificados participação  

Participantes: 115 

Concorrentes: 58 (Voluntários e Utentes)  

Premiados: 

Categoria “Entradas” 

1˚PRÉMIO 

“Frutos com presunto” - Branca Pato 

MENÇÃO HONROSA 

“Rolinhos de porco com molho de maçã” - Ana Maria Morais 
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Categoria “Compotas” 

1˚PRÉMIO 

“Compota de Abóbora” - Maria de Lurdes Gomes da Silva 

MENÇÃO HONROSA 

“Doce de figo e cereja” -Maria Fernanda Rivas Oliveira 

Categoria “Sopas” 

1˚PRÉMIO 

“Sopa Francesa” - Maria Odete Guerreiro 

MENÇÃO HONROSA 

“Creme de agriões com peras” - Maria Amália Croner 

Categoria “Bebidas” 

1˚PRÉMIO 

“Sumo de Clementinas e Framboesas” - Maria Amália Croner 

MENÇÃO HONROSA 

“Ginjinha da boa” - Conceição Jorge 

Categoria “Sobremesas” 

1˚PRÉMIO 

“Crumble de maçã” - Arménio Vaz Oliveira 

MENÇÃO HONROSA 

“Peras bêbedas” - Maria Judite Pires 

maio 

Venda da Primavera 

Salão Paroquial de Paço de Arcos 

Participação com stand “ Aromas da Terra” - ofertas, rifas, maquilhagem 

Venda de roupa, pequeno equipamento, loiça, bijuteria 

Workshops: Bijuteria, Alimentação Saudável, Maquilhagem 

junho 

Piscina Oceânica / Oeiras 

Todo o dia - Oferta da CMO 

Participantes:32 pessoas - 5 voluntários, 27 utentes 

I Colónia de Férias (5 dias) 

Baía dos Golfinhos/Caxias 

Piscina Oceânica/ Oeiras 

Participantes:43 pessoas - 6 voluntários,37 utentes 
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julho 

Piquenique em Monsanto 

Participantes:44 pessoas - 10 voluntários,34 utentes 

Jogos: mimica, adivinhação 

Eleição da Miss e do Mister do piquenique 

Concurso do MELHOR PRATO e da MELHOR APRESENTAÇÃO 

Juri: Branca Pato, Odete Guerreiro (voluntárias),Maria Lurdes Gomes Silva 

(utente) 

agosto 

Visita ao Quartel Operacional dos Bombeiros de Paço de Arcos 

Sardinhada no Quartel Sede 

Participantes: 64 pessoas- 13 voluntários,49 utentes 

setembro 

II Colonia de Férias (5 dias) 

Baía dos Golfinhos / Caxias 

Piscina Oceânica / Oeiras 

Participantes:42 pessoas - 7 voluntários,35 utentes 

Teatro “As noivas de Travolta” 

Auditório Eunice Muñoz - Gratuito/Dramax 

Participantes:45 pessoas- 15 voluntários,30 utentes   

outubro 

Concerto de Outono - COSFA/ IASFA 

Orquestra de Camara de Cascais e Oeiras 

Auditório completamente cheio (cerca de 200 pessoas) 

novembro 

Teatro: Peça “O Suave Milagre” - Eça de Queiroz 

Salão Paroquial de Paço de Arcos 

Teatro Odisseia 

Lanche de S. Martinho  

Apoio da Paróquia e ACA/ DO 

Participantes:67 pessoas ACA/ DO e Paróquia 

dezembro  

Festa de Natal inter geracional 

“Uma estrela caiu do céu, podes ser essa estrela e iluminar uma vida!” 

Hotel Real de Oeiras 
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Animação: Coro Juvenil da Paróquia de Caxias, Com Cordas, Ludonáticos 

(Meninos da Ludoteca) 

Entrega de prendas pelos meninos da Ludoteca  

Participantes:176 pessoas 

Entidades Autárquicas, Empresas, IPSS, Sócios, Voluntários, Utentes e familiares 

Miminhos de Natal 

Produtos alimentares obtidos através da CMO e comprados pela DO/ACA 

Cartões de BOAS FESTAS executados pelas crianças da Ludoteca 

Marquês de Pombal 

Entregues 65 caixas decoradas pelos voluntários com Estrelas,contendo 

alimentos a utentes com necessidade 

70 Bolos Rei, embalados em caixas aos restantes utentes 

Entregas ao domicílio feita por Voluntários e jovens voluntários 

Voluntários envolvidos neste trabalho 20 

Cartões de Boas Festas 

Enviados a todos os Utentes 

Projeto “ As nossas segundas feiras…” 

Todas as segundas feiras,foram efetuadas chamadas telefónicas aos utentes 

doentes,acamados e com maior isolamento Realizaram-se por semana cerca de 

50 ligações, num total de mais de 2 500 telefonemas/ ano. 

Este trabalho é realizado com competência e carinho por 2 voluntárias. As fichas 

estão informatizadas o que permite um  rápido acesso aos CASOS mais 

urgentes.  

Voluntariado do exercício de 2015 

Mensalmente, foram enviadas por mail e entregues nas reuniões de voluntários 

fichas onde se colocaram as horas disponibilizadas no voluntariado 

(visitas/iniciativas/participações, etc.). Depois de devidamente analisadas, 

apresentamos os resultados. 
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Atividades hora/ano 

 
ATIVIDADE Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1.Visitar Utente (casa, lar, 
etc.) 

242 193 227 228 242 178 115 96 165 134 126 151 22  009977

2.Acompanhar Utente/ 
Saúde  

34 11 34 14 19 4 35 30 16 30 7 13 247

3.Acompanhar Utente/ 
Lazer (passeios…) 

40 36 54 6 6 54 31 13 42 17 12 43 354

4.Colaborar em eventos 
(Vendas, Mostras) 

23 9 195 406 411 50 20 64 225 49 16 89 11  555577

5.Representar Associação 
(reuniões, etc.) 

33 30 31 46 46 9 9 19 21 47 30 24 345

6.Participar na Reunião 
Mensal Voluntários 

44 33 50 50 53 23 21 0 34 37 37 36 418

7.Participar na Reunião 
Mensal Direção 

9 10 4 0 0 9 0 0 2 33 7 0 74

8.Gestão Geral Delegação 26 44 16 10 10 18 71 38 46 79 10 18 386
9.Telefonema semanal aos 
utentes 

28 39 48 20 20 37 16 32 20 15 14 15 304

10.Telefonemas de apoio 
aos utentes 

11 4 2 0 18 36 4 17 47 20 26 39 224

11.Guias de transporte 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9
12.Banco Alimentar 22 30 36 23 33 13 13 0 37 20 0 12 239
13.Apoio à Gestão 14 29 19 25 27 23 21 9 17 6 23 25 238
14.Apoio exterior ao utente 
(médico,alim.) 

4 5 7 2 4 0 1 8 1 11 5 5 53

Total 531 475 724 830 894 454 357 326 673 498 313 470 66  554455

 

3.3 Atividades de divulgação 

Sempre que nos solicitaram ou por iniciativa própria, divulgamos o projeto de 

“Combate à Solidão”, de forma diversa, tais como: tertúlias, feiras, vendas, 

concertos, entrevistas, apresentações, folhetos. 

 “TERTÚLIAS “NÃO DESISTAS” 

fevereiro 

• Galeria Verney 

Convidados:José Caniné - poeta popular 

 Dr Luis Vilas Boas - Diretor Refugio “Aboim Ascensão”  

Participantes: 42 Pessoas 

março  

• Galeria Verney 

Convidada: Dra Manuela Nogueira - Escritora (sobrinha de Fernando Pessoa) 

Participantes:40 Pessoas 

abril  

• Auditório do COSFA/IASFA 
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Convidado: Dr. Antonio Bacelar Carrelhas - Advogado,Empresario 

 Participantes: 31 pessoas 

maio 

• Auditório COSFA/IASFA 

Convidado: Major Piloto Aviador Carlos Acabado - escritor,contador de histórias 

Participantes:34 pessoas 

FEIRAS SOCIAIS 

• II Encontro Social da União de Freguesias Oeiras,Paço de Arcos e Caxias 

Parque Municipal de Oeiras - Maio (3 dias) 

Stand de venda de material divulgação 

Apoio: 10 voluntários,3 utentes 

• Mostra Social da União de Freguesias Algés,Cruz Quebrada e Linda-a-Velha 

Parque de Miraflores / Algés - Maio (2dias) 

Stand com material de divulgação, venda de doces 

Apoio: 8 voluntários 

• Feira da Consciência 

AERLIS -Março (3 dias) 

Stand com material de Divulgação 

Venda de lembranças de Páscoa 

Apoio:12 voluntárias 

• Feira das ONG’S 

Organização ACA-DN 

Pavilhão Congessos Estoril 

Stand com material de divulgação 

Apoio:5 voluntários DO 

FEIRAS CONCELHIAS 

• Festa em Honra de Nosso Senhor dos Navegantes  

Jardim de Paço de Arcos -Agosto /Setembro ( 10 dias) 

Stand com material de divulgação,livros,rifas,doces e petiscos 

Apoio: 21 voluntários 

VENDA DA PRIMAVERA 

• Salão Paroquial de Paço de Arcos - maio (3 dias) 

Venda de roupa, acessórios, loiça, pequeno mobiliário 

Passagem de modelos / Dirigido por Ana Wilson (voluntários,utentes,crianças) 

Workshops: Bijuteria, Alimentação Saudável 

 



         

 

 

61

 

Stand “Aroma da terra” -maquilhagem, limpeza de pele, rifas  

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 

8˚Encontro Velhice Viva - “A importancia do  Voluntariado” 

Apresentadora: Aline Bettencourt 

• Instituto Informático -NOVEMBRO 

 “Dia Aberto” 

Presentes: 2 voluntárias 

• Apresentação de Casos de “Combate á Solidão” - SIC 

Associação Coração Amarelo - Delegação de Oeiras 

Maria de Lurdes Gomes da Silva -utente 

Daniele Vandenplas (voluntária) 

Dilia Serafim (utente) 

Maria João Catalão (voluntária) 

Maria Isabel Alves (utente) 

Leonor Estevez (voluntária) 

• Apresentação livro “ Eleições, Eleitores e Elites Politicas de Oeiras” 

Autora: Ana Paula Torres (voluntária) 

Biblioteca Municipal de Algés  

Edição CMO 

3.4 Atividades de participação no âmbito de parcerias 

 No âmbito de Parcerias participamos em vários eventos: 

PARCERIA - JUNTOS POR MAIS 

• Festa de Carnaval Interinstitucional – fevereiro 

Aerlis /Oeiras 

Participantes:35 Pessoas - 5 voluntários,30 Utentes 

• Colonia de Férias em Aveiro 

18-23/5/15 e 14-19/9/15 

Participantes: 2 utentes 
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• Festa de Natal Interinstitucional - dezembro 

Animação, prendas, lanche em bolsa 

Participantes:35 pessoas, 4 voluntários, 31 utentes 

• ” Tricota esta ideia…” 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

Jardim de Oeiras -outubro 

Participantes:28 pessoas, 8 voluntários, 20 utentes 

Presentes de Vários Municípios 

• Escuteiros de Paço de Arcos 

“Laços entre gerações” 

Sede do Grupo / Paço de Arcos-abril 

Work shops,jogos,almoço,animação 

Participantes: 10 utentes 

• Fundação Marquês de Pombal - Ludoteca 

Festa de inauguração - ampliação de instalações 

Lanche de confraternização – dezembro 

• Associação “A VOZ DE PAÇO DE ARCOS” 

 Homenagem a Joaquim Coutinho, escritor, benemérito 

 Associamo-nos a esta homenagem ao nosso exemplar voluntário 

 Estivemos presentes 25 (voluntários e utentes) 

• Parceria entre a BetWeen e a Delegação de Oeiras ACA 

• Apoio da DN/ ACA 

PROJETO DE VOLUNTARIADO 

A Between é uma associação sem fins lucrativos que tem por missão 

promover,efetivar e acompanhar parcerias,com impacto social,como forma de 

minimizar a pobreza, a fome e o sofrimento, designadamente na população idosa. 

Esta entidade, sendo conhecedora do papel desempenhado pela delegação de 

Oeiras da ACA, no exercício do voluntariado com pessoas idosas, a formação de 

voluntários que assegura a entidades locais e a preferência de trabalhar no âmbito 

das parcerias, decidiu convidar-nos, na pessoa da sua presidente, para colaborar 

num projeto de formação de voluntários em S. Tomé e Príncipe. 

Ao aceitarmos este desafio, que muito honra a Delegação,a presidente informou do 

mesmo a Direção Nacional da ACA e solicitou-lhe apoio para a preparação,execução 

e avaliação do citado projeto. 

 

 

 



         

 

 

63

 

Decidiu a DN destacar para o apoio necessário ao desenvolvimento do projeto 

Helena Cadete, técnica com responsabilidade na área da formação de voluntários. 

A aceitação da constituição desta parceria e o aproveitamento de milhas oferecidas 

pelos Voluntários com Asas, da TAP, permitiu a deslocação de três técnicas(uma da 

Between e duas da ACA) a São Tomé e Principe em abril de 2015, para 

levantamento, in loco, das necessidades de formação de voluntários, na área de 

gerontologia. Os recursos a formar estão  afetos ao voluntariado da 

responsabilidade da Cruz Vermelha de São Tomé e Principe e da Santa Casa da 

Misericordia de São Tomé e Príncipe. 

Esta deslocação permitiu reuniões de trabalho com as entidades citadas e visitas a 

estruturas já existentes de apoio aos idosos,possibilitando gizar um plano de 

formação para voluntários. 

Quando da apresentação do trabalho executado,o presidente da Cruz Vermelha 

levantou o problema de também ser necessário organizar e garantir formação ao 

pessoal não técnico em exercício nas respostas sociais existentes;prontamente foi 

elaborada uma proposta de formação, que foi discutida pelos interessados, ficando 

o grupo de apresentar posteriormente um programa de formação adequado, 

respetivos formadores e orçamento, este a ser suportado por entidades mecenas, 

que assegurem o seu financiamento. 

O projeto encontra-se, neste momento na fase de apresentação e discussão às 

citadas entidades, não sendo possível perspetivar como e quando será a sua 

concretização.   

3.5  Atividades de Formação 

Formações  2015 

 Formação Interna 

• Formações ACA-DO e BLVO (parceria CMO) 

Formação Inicial - fevereiro 

Centro da Juventude Oeiras 

14 00-18 00h- 8 horas de Formação 

Formandos inscritos:25 

Diplomas:15 

• Formação para Instituições Receptoras de Voluntários -MAIO 

Centro da Juventude Oeiras 

14 00-18 00h - 4 horas de Formação 

Instituições inscritas: 15 

Diplomas:13 
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Formação Continua  

Avaliação e sugestões sobre formação anterior “Pensar as Emoções V” 

 Dra. Lucilia Ferreira - janeiro 

• “Esclarecimento sobre documentação necessária na vida do Utente” 

 Aline Bettencourt -fevereiro  

• ”Primeiros Socorros na Pessoa Idosa” 

Max Campos / Certificados de Participação - março 

• ”Plano Local de Saúde/ ACES- Lisboa Ocidental e Oeiras 2014-2016 

Dra. Ana Morais - junho 

• ”Alimentação Saudável nos nossos dias” 

Dra. Inés Onofre - setembro 

• ”Testamento Vital”, “Cuidados Continuados Integrados RNCC” 

Dra. Maria Gonçalves - outubro 

Formação Externa 

• “II Encontro Social Violência em Contexto Social” 

COSFA/ IASFA  

3 dias 

Participantes: 3 voluntários 

• ”Formação para Cuidadores Formais e Informais” 

 Centro Social Carnaxide 

 2 dias 

Participantes:2 voluntários 

• ”Café Memória” - apresentação 

 Auditório Municipal de Oeiras 

 Participantes:2 voluntários 

• “Pequeno Almoço Sustentável”  

CMO- Palácio Marquês de Pombal 

9 00-13 00h - 4 horas de Formação 

Participantes: 5 voluntários 

• Oeiras Solidário 10 anos a CRIAR LAÇOS” 

Auditório Municipal Oeiras 

Participantes:4 voluntários 

• Jornadas de Reflexão: Direito e Direitos das Pessoas Idosas” 

Organização: CMO e JUNTOS POR MAIS 

Auditório COSFA/IASFA 
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Participantes: 8 voluntários 

Outras 

• Jantar de Confraternização de Voluntários - Setembro 

Restaurante “Café da Villa” - Palácio do Egipto / Oeiras 

Participantes: 29 voluntários 

• Almoço de Voluntários - DEZEMBRO 

Colaboradores na preparação e entrega dos” Miminhos “de Natal 

Figueirinha / Oeiras 

Participantes:8 voluntários 

• Festa de Aniversário Centro Social Oeiras - DEZEMBRO 

Bairro do Pombal 

Animação, lanche 

Participantes: 15 pessoas -  2 voluntários,13 utentes 

ESTÁGIOS 

-Projeto Inter Institucional com Estudantes do St Julian School 

 Estágio de 5 alunas,em dois grupos autónomos.  

APOIO EM GÉNEROS ALIMENTARES 

- Em parceria com o Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras, atribuímos 

semanalmente alimentos a seis utentes e respetivas famílias, estando envolvidos 

neste apoio quatro voluntários que levantam os alimentos e os entregam no 

domicilio dos utentes. 

Programa DONATE MILES 

Viagem da nossa utente Maria da Graça Amaral ao Brasil.  

Com o apoio da TAP e Direção Nacional da ACA, foi possível concretizar uma 

necessidade urgente de obter os certificados, de escolaridade das filhas que tinham 

estudado no Brasil, para serem matriculadas numa CERCICA. 

Apesar de ainda muito débil (cirurgia, quimioterapia, radioterapia), visitou a 

família, matou saudades, fez a viagem e regressou em bem. 

Rodeada de carinho e atenção a D.Maria da Graça Amaral, ficou muito reconhecida 

por esta oportunidade que sem o nosso apoio nunca se realizaria. 

Como diz frequentemente foi “uma grande graça que lhe deu o Coração Amarelo”. 

 

 

 

 

 



         

 

 

66

4. CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES 

Terminamos o ano de 2015 com 138 utentes, caracterizados de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

GÉNERO 

Masculino 23 17% 

Feminino 115 83% 
 

 

GRUPO ETÁRIO 

18-25 anos 0 0% 

26-40 anos 2 1% 

41-65 anos 12 9% 

66-80 anos 61 44% 

+ 81 anos 63 46% 
 

ESTADO CIVIL 

Solteiro 21 15% 

Casado 20 14% 

Viúvo 85 62% 

Divorciado 12 9% 
 

HABILITAÇÕES 

Analfabeto 11 8% 

4ª classe 53 39% 

5º ano liceu 42 30% 

7º ano liceu 17 12% 

Licenc/Bacharel 15 11% 
 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Setor Primário 10 7% 

Setor Secundário 25 18% 

Setor Terciário 50 36% 

Domésticas 48 35% 

S/Profissão 5 4% 
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AGREGADO FAMILIAR 

Vive só 73 53% 

Com família 37 27% 

Lar/Resid/Unid Saúde 28 20% 
 

SITUAÇÃO/PROBLEMA PARA PEDIDO APOIO 

Isolamento/ solidão 92 67% 

Doença 43 31% 

Outros motivos 3 2% 

 

QUEM PEDIU INTERVENÇÃO DA ACA 

Familiares 22 16% 

Amigos/ utentes 38 28% 

Vizinhos 10 7% 

Próprio 20 14% 

Parceiros 48 35% 
 

SITUAÇÂO DOS UTENTES – ANO 2015 
(análise efetuada com dados à data de novembro 2015) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utentes inscritos  135 
Apoio efetivo  83  61%  
Apoio pontual + telefónico  40  30%  
Apoio pontual  12  9%  
Apoio em géneros  6  4%  
Acompanhamentos (médico, hospital)  28  21%  
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÂO DE UTENTES – ANO 2015 

 
5. CARACTERIZAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

Terminamos o ano de 2015 com 103 voluntários. 

Contudo estes números não demonstram a movimentação havida ao longo do ano, 

saídas e entradas de Voluntários. 

 

GÉNERO 

Masculino 17 17% 

Feminino 86 83% 
 

GRUPO ETÁRIO 

66-80 anos 34 33% 

+ 80 anos 7 7% 

 

ESTADO CIVIL 

Solteiro 19 18% 

Casado 48 47% 

Viúvo 24 23% 

Divorciado 12 12% 
 

 

 

Nº  ITEM  Insuf  Suf  Bom  MB  

1  Visitas (em casa, lar, hospital…)  1  3  12  11  

2  Acompanhamento (consultas, 
hospital…)  

1  6  6  6  

3  Apoios pedidos  2  4  8  5  

4  Telefonemas  1  1  17  4  

5  Eventos (lanches, passeios…)  0  3  11  6  

6  Participação na vida da 
Associação  

0  4  3  6  

 TOTAL  5  21  57  38  
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HABILITAÇÕES 

5º ano liceu 8 8% 

7º ano liceu 36 35% 

Licenc/Bacharel 59 57% 
 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Setor Primário 0 0% 

Setor Secundário 11 11% 

Setor Terciário 78 76% 

Domésticas/Conta própria 14 13% 
 

SITUAÇÃO LABORAL 

Reformado 66 64% 

Ativo 18 17% 

Desempregado 16 16% 

Estudantes 3 3% 
 

TIPO DE VOLUNTARIADO 

Regular 82 77% 

Pontual 25 23% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

70

 

SITUAÇÂO DOS VOLUNTÁRIOS ANO 2015 

(análise efetuada com dados à data de novembro 2015 

 

 

 

 

INQUÉRITO DE SATISFAÇÂO DOS VOLUNTÁRIOS ANO 2015 

 

Voluntários inscritos 104 

Voluntários ativos  61  59%  

Voluntários suspensos (pedido)  17  16%  

Voluntários apoio pontual  10  9%  

Voluntários doentes  6  6%  

Voluntários em formação  4  4%  

Voluntários polivalentes  4  4%  

Voluntários ausentes  2  2%  

Nº  ITEM  Insuf  Suf  Bom  MB  

1  Entrevista na Associação    6  3  

2  Formação Inicial   2  7  3  

3  Formação Contínua  2  7  13  2  

4  Informação e/ou orientação sobre 
voluntariado a exercer  

2  5  16  5  

5  Integração na sua atividade com o utente   3  18  4  

6  Apoio da Direção da Delegação   2  17  8  

7  Relação com os outros Voluntários   3  17  4  

8  Relação com o Utente e seus familiares ou 
amigos  

 2  16  6  

9  Na relação com outras instituições (Lares, 
Centros…)  

 6  3  2  

10  Na participação da vida da ACA-DO   10  14  2  

11  No reconhecimento pelo seu trabalho na 
ACA-DO  

3  8  10  5  

 TOTAL  7  48  137  44  
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6. Conclusões 

Chegamos ao fim do ano e do mandato. 

A nossa inserção no Concelho de Oeiras e a resposta que temos dado no Combate à 

Solidão, levam-nos a desejar uma sede mais perto da população idosa que 

servimos. 

Temos por diversas vezes expressado esse desejo aos responsáveis da CMO (com 

quem temos um protocolo de cedência de instalações), que têm procurado 

encontrar uma resposta, dentro desta necessidade. 

Assim decidiu a direção manter uma “bolsa financeira” para no futuro servir de 

apoio às necessidades de aquisição de mobiliário e adaptação do espaço que lhe 

venha a ser atribuído e neste contexto existe uma conta a prazo cujo valor 

reverterá para essa finalidade e para eventuais gastos com o apoio e conforto dos 

nossos utentes. 

Cumprimos o Plano de 2015, realizamos outros eventos e projetos que a autarquia 

e os parceiros nos propuseram mas, olhando para o que nos rodeia e o muito que 

há a fazer nesta área fica-nos na mente e no coração o desejo de mais executar e 

acima de tudo de mais AMAR! 

O projeto de “COMBATE À SOLIDÃO’ é cada vez mais premente. 

Vive -se e morre-se Só! 

A família, os amigos os vizinhos não têm respostas para os muitos Idosos com 

carências económicas, médicas, sociais e de afetos. 

O voluntariado, cada vez mais necessário para colmatar os muitos problemas que 

existem, ainda não é feito em número suficiente de pessoas que desempenhem, 

responsavelmente, esta missão. Eventualmente por falta de estímulo dos 

Responsáveis e de desconhecimento da felicidade que ela retorna. 

Tivemos um ano de desistências de voluntários (12),alguns doentes, vários pedidos 

de suspensão,ausências do país. Houve novas adesões e terminamos o ano com 

praticamente o mesmo número de voluntários, ainda insuficientes, para os utentes 

existentes. 

O trabalho efetuado com os voluntários e as estruturas sociais existentes em rede, 

foi facilitador e eficaz pelo espirito que transportou e pelas rápidas respostas a que 

conduziu. A delegação fez parte de vários grupos onde a articulação e a 

concretização deram excelentes resultados. 

Continuamos a trabalhar em projetos Intergeracionais abertos e dinâmicos, onde as 

crianças, os jovens e os menos jovens se divertiram, aprenderam, se conheceram e 

se respeitaram mutuamente. 
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A deslocação a S. Tomé e Príncipe mostrou-nos uma realidade diferente na forma 

de “tratar“ a Pessoa Idosa e o muito que podemos fazer dentro deste projeto, com 

outras populações. O nosso desejo é de que em 2016 este projeto se concretize. 

No Concelho de Oeiras através da “Manta Tricotada” por Idosos foi feita uma 

enorme divulgação sobre os “DIREITOS DA PESSOA IDOSA”. Todos nós, juntos, 

pretendemos que existam mudanças na legislação e, nas mentalidades, para que 

esta faixa etária em maioria na população portuguesa e frágil na contestação, 

tenha acesso a mais e melhores suportes de apoio.   

Tudo o que fizemos só foi possível porque nos AJUDARAM. Agradecemos a todos 

que nos estimularam e acarinharam - Órgãos Autárquicos, Direção Nacional ACA, 

Parceiros, Empresas, Comerciantes e Amigos. 

Isoladamente nada se consegue daí o repetido OBRIGADA. 

Para os Voluntários e Utentes que este ano e durante este mandato, sempre     

estiveram ao nosso lado, ajudando-nos, acarinhando-nos, mimando-nos um BEM 

HAJAM, com muito carinho e amor. 
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Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015 
da Delegação de Oeiras 

    

 (p/item) (subtotais) 
Custos/DespesasCustos/DespesasCustos/DespesasCustos/Despesas    (p/item) (subtotais) 
25. Pessoal – Remunerações e Honorários    
26. Fornecimentos e serviços externos  

5.345,44 

- Água   
- Electricidade   

- Correio 123,35 
- Telefone e Internet   

- Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene  581,87 
- Artigos para oferta e divulgação/merchandising 4.279,48 

- Produção de folhetos  
- Manutenção do Site    

- Serviços especializados (incl.q/p serviços de contabilidade) 324,00 

- Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 36,74 
27. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)             
28. Seguros 2.119,52 2.119,52 
29. Rendas das instalações                                                                    
30. Apoio a actividades  das Delegações e CI’s   
31. Custos com Acções de Formação  135,00 135,00 
32. Organização de eventos de índole social ou cultural  7.232,52 7.232,52 
33. Organização e convocação de Assembleias-Gerais   
34. Diversos (v.g Quotas em organismos afins, apoios, incl. 

Donativos a ONG/IPSS; Assembl. Gerais/DN) 
1.040,65 1.040,65 

35. Outras despesas e Imprevistos (rubrica residual) 339,96 339,96 
T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    16.213,0916.213,0916.213,0916.213,09    16.213,0916.213,0916.213,0916.213,09    

    

Proveitos/ReceitasProveitos/ReceitasProveitos/ReceitasProveitos/Receitas (p/item) (subtotais) 
12 Angariação de fundos   

12.1. Organização de eventos:   
4.205,79 

- Eventos de índole social ou cultural  4.205,79 
12.2. Vendas:   

2131,75 

- Artigos de divulgação (merchandising) da A.C.A. 1.541,23 

- Livros  

- Outros artigos e produtos 590,52 

- ....  
13 Quotas  2.287,50 2.287,50 
14 Donativos 3.223,07 3.223,07 
15  Subsídios e Apoios Institucionais (Crt. Solid.)   
16  Receitas Diversas (discriminar se relevante): 
 

2.394,73 2.394,73 
  

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 14.242,8414.242,8414.242,8414.242,84    14.242,8414.242,8414.242,8414.242,84    
Saldo    

(Proveitos/Receitas - Custos/Despesas)     ----    1970,251970,251970,251970,25    
A Direcção da Delegação de Oeiras 

       ________________________ 
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Resultado : - 1.970,25 € 

Saldo Caixa: 55,00 € 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

50.118,17 € 

2.000,00 € 

BES 

€ 

CGD 

992,52 € 
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EXERCÍCIO DE 2015 

*** 

Delegação do Porto 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
DA DELEGAÇÃO do Porto 

 
~ Exercício de 2015 ~ 

 

INDICE: 

1. Introdução 

2. Objectivo do Relatório 

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

 3.1 Actividades de Gestão 

 3.2 Actividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo 

 3.3 Actividades de divulgação 

 3.4 Actividades de participação no âmbito de parcerias 

 3.5 Actividades de Formação 

 3.6 Outras actividades 

4. Caracterização dos utentes  

5. Caracterização dos voluntários 

6. Conclusões 

ANEXOS: 

- Contas do exercício 
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1. Introdução 

ACA-DP, associação sem fins lucrativos, tem como principal missão o apoio de 

pessoas que vivem na solidão. 

De acordo com os estatutos os sócios pagam uma quota anual de 24 Eu. Para 

satisfazermos os nossos compromissos, seguro obrigatório dos sócios 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 

Dra. Alice Montenegro Gouveia – Vogal 

Flávio de Castro Silva - Vogal 

António Sarsfield – Suplente 

Dra. Adriana Dihl Moraes – Suplente (substituiu a Dra. Judite Pimenta que se 

encontrava doente há mais de um ano) 

2. Objectivo do Relatório 

Cumprimento estatutário e percepção/avaliação 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 sócios voluntários por parte de todos os 

elementos da Direcção da Delegação Porto. 

Coordenação e priorização das ajudas de solidariedade abrangidas e subsidiadas 

pelo programa de Emergência Social “Porto Solidário” da Câmara Municipal do 

Porto, concedido à ACA-DP. Ao abrigo deste programa foi-nos disponibilizada a 

verba de 15.000,00 EU, distribuída em três tranches: duas já entregues em 2015, 

no valor de 12.750,00 EU e, uma terceira, de 2.250,00 EU, a receber em 2016.  

3.2 Actividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo 

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

aos nossos Beneficiários. 

No âmbito da execução do projecto Emergência Social foi possível desenvolver uma 

grande actividade de apoio directo, quer através dos nossos sócios voluntários,  
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quer com a colaboração dos Serviços Sociais das Juntas de Freguesia do Porto, 

conforme se constata no relatório anexo. 

Realização de festa de Natal, em colaboração com a Junta de Freguesia de Ramalde 

e da Associação dos Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 

em que foi apresentado um livro de poesia da autoria de uma nossa beneficiária. 

3.3 Actividades de divulgação 

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

Simpatizantes e diversas entidades públicas e privadas. 

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. 

Celebração de parceria com a Junta de Freguesia de Ramalde. 

Celebração de parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 

decorrente de necessidades curriculares desta Faculdade e que se traduz no apoio a 

estágios de estudantes. 

Celebração de parceria com a Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto. 

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 Universidade Católica do Porto que se traduziu na realização de cursos de 

formação de voluntários. 

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 por diversas entidades. 

3.6 Outras actividades 

Continuação de aulas de Tai-Chi proporcionadas gratuitamente por um nosso 

voluntário nas instalações das Freguesias de S. Nicolau. 

4. Caracterização dos utentes: 

Presentemente a ACA-DP tem 45 Beneficiários. 

5. Caracterização dos voluntários:  

Presentemente a ACA-DP tem os seguintes grupos de Voluntários: 

36 Sócios voluntários (base normal da Associação) 
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09 Voluntários pertencentes ao Grupo José de Mello  

18 Voluntários pertencentes à Delta-Cafés 

03 Voluntários alunos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto  

09 Voluntários membros da Associação da Faculdade de Direito da Univ. do Porto 

6. Conclusões 

O número de Beneficiários aumentou, relativamente ao ano transacto, tendo o 

número de Voluntários acompanhado esse aumento. Notamos o facto de alguns dos 

voluntários serem alunos da UP e, para os de Medicina, esta actividade ser 

curricular. 

De acordo com o planeado conseguimos cumprir, satisfatoriamente, os objectivos a 

que nos propusemos para 2015, 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 ao projecto Emergência 

Social, conseguiu-se melhorar a qualidade de vida de muitos dos nossos utentes.   
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Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2014 
da Delegação do Porto 

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 
Pessoal – Remunerações e Honorários  0 0 

Fornecimentos e serviços externos:  495,23 

      Água  0  

      Electricidade                                0  

      Correio                                                                      40,75  

      Telefone e Internet                                                    273,58  

      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 36,90  

Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           135,50 135,50 

Seguros  480,03 480,03 

Rendas das instalações                                                                  0 0 

Apoio a actividades (programa Porto Solidário) 8096,14 8096,14 

Custos com Acções de Formação                                        0 0 

Organização de eventos de índole social ou cultural  0 0 

Diversos (despesas bancárias) 12,50 24,90 

Outras Despesas  50,98 35,58 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        9270927092709270,38,38,38,38    

 
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

 (p/item) (subtotais) 
Angariação de fundos  0,00 
Organização de eventos:                                                               0,00  
- Eventos de índole social ou cultural                                                              0,00  
- ….   
Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                          0,00 0,00 
- Livros 0,00  
- Venda de ….   
Donativos / Subsídios e apoios institucionais  (2)                                267,00 267,00 
Receitas diversas (3) 13286,00 13286,00 
T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :     13553,0013553,0013553,0013553,00    

SaldoSaldoSaldoSaldo:     4282,624282,624282,624282,62    

    
Notas: Notas: Notas: Notas:     
(1) Pagamento à Imposmil  

(2) Donativos 267,00 

(3) Rec. Diversas: 13286,00 

Quotas 536,00 
Transferência bancária da ACA-DN 0,00 
Programa Porto Solidário 12750,00 

 

A Direcção da Delegação Porto 

 



         

 

 

81

 

Resultado : 4 285,52€ 

Saldo Caixa: 143,70€ 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

7 465,75€ 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 
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EXERCÍCIO DE 2015  

*** 

Delegação de Sintra 
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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 2015, 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, e a preocupação na expansão do voluntariado.  

2. Objetivo do Relatório 

Constituíram objetivos do Plano de Acão da Delegação para o ano de 2015:  

  Consolidar a constituição e o funcionamento da Delegação;   

  Divulgar a Associação junto dos meios de comunicação social e de entidades 

públicas e privadas da comunidade;  

  Desenvolver o apoio às pessoas mais idosas em situação de dependência, solidão 

e/ou isolamento;  

  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 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  
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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, ao Orçamento Participativo e  

ao Programa de Apoio ao Associativismo da União das Freguesias de Sintra,à 

Fundação Delta, e à Fundação Montepio e ao Programa do LIDL” Mais Para Todos” 

tendo  sido concedido alguns subsídios, 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  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 periodicas com o grupo de 

voluntários 

Mantiveram-se atualizados os ficheiros dos sócios , beneficiários e voluntários.  

Com os esforços desenvolvidos para aumentar o número de sócios e recuperar 

pagamentos em atraso, obtiveram alguns resultados.Verificou-se um ligeiro 

aumento de  quotas em 2015. Continuaremos a desenvolver esforços nestas áreas. 

Foram angariados e selecionados voluntários, em articulação com o Banco de 

Voluntariado, e de acordo com o perfil definido pela delegação. Também nos 

voluntários se tem verificado alguma mobilidade. 

Presentemente temos 30 voluntários distribuídos pelas seguintes funções: 

Voluntariado de apoio directo 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 com caracter mais regular tem aumentado 

progressivamente havendo cada vez maior adesão as nossas atividades. Pelas 

características regionais, meio essencialmente rural, a população tem preferido o 

apoio que possibilita a interação social, ao contacto individual. 

3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do apoio directo 

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  
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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 2015 cerca de 2600 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.  

O CLUB + criado em 2012  em parceria com a Cruz Vermelha continua a funcionar 

nas mesmas  instalações cedidas no espaço da Cruz Vermelha,  desenvolvendo 

vários ateliers nas áreas recreativa, cultural ou formativa, informatica, e culinária, 

artesanato,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 

possivel ao aproveitamento de desperdício; Realizaram-se Ainda sessões de 

Meditação.  

Organizaram-se atividades culinárias e fez-se uma recolha de receitas tradicionais 

de culinária que foram integradas em livro que foi editado em 2015; 

Realizaram-se festas de aniversário. 

O magusto de S.Martinho, contou com a animação com caracter científico  do 

Museu da Ciência Viva de Sintra e com  patrocínio em géneros da União das 

Freguesias de Sintra, sendo mais  uma excelente tarde de convivio. 

Em todas estas actividades participaram cerca de150 pessoas. 

Das atividades no âmbito cultural, ocupacional e recreativo destacaram-se visitas 

culturais aos Museus da Ciência Viva,  aos parques naturais de Sintra e passeios 

Culturais na Vila de Sintra. Participaram cerca de 55 pessoas. 

O Convivio Intergeracional de Carnaval que já tem tradição abrangeu cerca de 80 

pessoas (Crianças e idosos) e decorreu no salão, cedido gratuitamente, pela Casa  
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de Saúde do Telhal, com um programa muito animado que integrou teatro, grupos 

de danças infantis e lanche permitindo um alegre e saudável convívio. Contou com 

o apoio de transportes da União das Freguesias de Sintra 

Continuaram a realizaram-se passeios às zonas de origem das pessoas que 

apoiámos, nomeadamente a Evora e à Nazaré  cujo o regresso foi feito junto á 

costa.  Estas actividades abrangeram um grupo de 110 pessoas. 

Organizamos pela primeira vez uma Colonia de  férias Fechadas ,na Praia Azul  

durante uma semana, para um grupo de 12 pessoas, foi uma experiência inovadora 

para o grupo .Adoraram a experiência .  

Foi realizado a festa convívio de Natal, que abrangeu cerca de 75 participantes e 

mais uma vez  pudemos presentear os beneficiários com uma lembrança de natal. 

Foi dinamizado o V Mega Piquenique Interfreguesias e de nível concelhio, que 

contou com cerca de 300 participantes.Este ano, apesar da óptima animação, pois 

contamos com um grupo de acordionista e grupo de cantares Ajentejano, o número 

de participantes foi ligeiramente inferior devido ao mau tempo que se fez sentir 

nessa semana. Decorreu na Quinta da Riba Fria. Esta Actividade teve o patrocinio 

da Câmara Municipal, de Juntas de Freguesias, de Empresas nomeadamente a 

Resiquimica ,a   Delta , Horácio Patrão,e pastelaria Periquita. 

Foram organizados “Chás de Aniversário", e um passeio  ao Parque dos Poetas em 

Oeiras . 

Organizamos um convivio com o patrocinio  grupo musical “ Diamantes Negros” e 

da Sociedade União Sintrense que noe cedeu gentilmente as suas instalações.  

Participamos ainda em vários ateliers  sobre yoga, pintura, encontro de coros de 

Sintra e teatro.Nestas actividades participaram cerca de 40 pessoas. 

Participamos  uma venda-exposição de artigos no Bazar de Natal,organizada pela 

Câmara, na feira do artesanato ,no Estoril. 

Para a realização de todas estas atividades, é de destacar o apoio e patrocínio das 

seguintes entidades:União das Juntas de Freguesia (de Santa Maria e São 

Miguel,São Martinho,e São Pedro de Penaferrim);Freguesia de Algueirão e Men 

Martins, Câmara Munical de Sintra, através de varios serviços; Museu Ciência Viva; 

Monte da Lua – Parques de Sintra;Bombeiros Voluntários, Fundação Delta; 

Fundação Montepio; Restaurante Orixás; Sociedades União Sintrense ,Grupo 

Diamantes Negros, 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 da zona de Lisboa, etc. 
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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 e Boletins informativos das Juntas de Freguesia.  

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, na feira “ O Reino do Natal” organizado pela 

Câmara Municipal de Sintra com venda de artigos e distribuição de informação 

sobre a ACA. 

Participamos num encontro de IPSS e Ong (s) integrado na Feira do Artesanato do 

Estoril, através de uma venda dos produtos confecionados no Clube +e distribuição 

de informação sobre a ACA. 

Foi realizado o” Chá das Margaridas”, para divulgação e angariação de fundos, no 

Hotel Tivoli de Sintra.   

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) 

Foi celebrado um protocolo tripartido entre esta Delegação a Cruz Vermelha e Clube 

Lyons  

Manteve-se a participação da Delegação no Grupo de Instituições da àrea 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. 

Tivemos ainda o apoio dos serviços públicos, nomeadamente vários Serviços 

Camarários, Juntas de Freguesia, Saúde, Bombeiros e Autoridades de Segurança 

Pública.  
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3.5- Atividades de Formação 

Foram angariados e selecionados voluntários, em articulação com o Banco de 

Voluntariado, de acordo com o perfil definido;  

Os voluntários participaram ainda em ações de Capacitação dinamizada pelo Banco 

de Voluntariado   

Realizaram-se reuniões de análise e estudo e diagnóstico de situações sociais. 

4- Caracterização dos utentes 

Ao longo do ano de 2015, verificou alguma mobilidade na população atendida. 

Assim 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 2015 esta Delegação contou com a colaboração de30  

voluntários, dos quais: 3,34% mulher3,34% homem dos 18 aos 25 anos;16,7% 

mulheres e 10% homens no grupo etário dos 26 aos 40 anos; 40% mulheres e 

13,34% homens dos 41 aos 65 anos;6,7% mulheres dos 66 aos 80 anos;6,7% 

mulheres com mais de 81 anos. 

Quanto ao estado civil dos voluntários: 20%solteiros, 33,3% casados, 

33,4divorciados e 13,3% viúvos. 
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Quanto ao nível de escolaridade temos 3.3% mulher com ensino básico; 33,4% 

mulheres e 20% homens com ensino secundário; 40% mulheres e 3.3% homem 

com ensino superior.  

Situação profissional: 40% mulheres e 6.6% homens reformados, 6.6% mulheres e 

3,3% homem em situação de desemprego, e 29,7% mulheres e 13,8% 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, 46,6% mulheres e 10% homens deram apoio 

regular; 33,4% mulheres e 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 2016.  

 

Anexos 

Contas do exercício 
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Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015Demonstração de resultados até 31 de Dezembro 2015    
Da Delegação de SDa Delegação de SDa Delegação de SDa Delegação de Sintraintraintraintra    

CustosCustosCustosCustos    
 (p/item) (subtotais) 

1. Pessoal – Remunerações e Honorários  0 0 

2. Fornecimentos e serviços externos:   

      Água  0  

      Eletricidade                                0  

      Correio                                                                      9,35  

      Telefone e Internet                                                    0  

      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene                

      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)                                  107,53  

4. Seguros  0  

5. Rendas das instalações                                                                  0  

6. Apoio a actividades  4951.35  

7. Custos com Acções de Formação                                                                          0  

8. Organização de eventos de índole social ou cultural  668,40  

9. Diversos 194,35  

10. Outras Despesas -edição de livro 724,74  

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :                                                    6655,726655,726655,726655,72        
    

ProveitosProveitosProveitosProveitos    
 (p/item) (subtotais) 

17 Angariação de fundos   

17.1. Organização de eventos:                                                                 

- Eventos de índole social ou cultural                                                                                  1280,00                                                                                                      

- …. 0  

17.2. Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                            

- Livros     240,00                    

- Venda de ….venda de natal ,passeios ,etc. 261.16  

18 Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  3565,00  

19 Receitas diversas,quotas, saldos,etc 5758,09  

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 11120.0911120.0911120.0911120.09        

SaldoSaldoSaldoSaldo: 4448.534448.534448.534448.53        

 

        Pel’ A Direcção de Sintra………. 

        Rosa Maria Araújo 
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Resultado : 4448.53 

Saldo Caixa: 1678,23 

Saldo 
Bancos: 

BCP 

€ 

MONTEPIO 

2770,30 

BES 

€ 

OUTRO 

€ 
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RELATÓRIO 

E 

CONTAS 

 
EXERCÍCIO DE 2015 

  

*** 

Comissão Instaladora de 
Bouceiros (Porto de Mós 
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Relatório de actividades da 

C.I.Bouceiros/Alqueidão da Serra da Serra/Porto de Mós 

 

Durante o ano de 2015 para além dos acompanhamentos individuais ,foram 

realizadas as seguintes actividades: 

-Colaboração com Rede Social ,como parceira nos plenários. 

-Reunião mensal com todas as IPSSs do concelho de Porto de Mós para 

planeamento de actividades para os nossos idosos de todo o concelho. Neste 

âmbito tivemos acções de janeiro a dezembro. Desde Janeiras,Carnaval dos 

Idosos,Chá da Primavera,Concurso do Folar,Pinic dos avós,Festival Viver Porto 

de Mós em que fizemos um logotipo  em conjunto,foi um sucesso. 

-Participação no Diagnóstico Social ,indentificando a solidão como problema 

importante no concelho e freguesia de Alqueidão da Serra.Queremos  fazer parte 

das  soluções . 

Realização em todas as IPSSs do concelho de sessões de Saúde mental no sentido 

de identificar pessoas idosas em solidão ou em risco de depressão. 

Organização de um passeio a Mafra com idosos de várias IPSSs.Coube-nos o 

planeamento da acção,a animação e o conforto e bem estar de todos os 

intervenientes. 

Colaboração nas actividades do mês do idoso com as IPSSs do concelho. 

Natal do Idosos em que fizemos parte integrante desde o planeamento, 

organização,festa no Cine-teatro de Porto de Mós com idosos e crianças do 

concelho num convívio intergeracional. 

A Dra.Susana Lopes criou objectos decorativos de Natal que ajudaram à realização 

das nossas actividades. 

Renovação da nossa equipe com entrada da Dra.Susana Lopes ,assistente social e 

marido militar na reserva ,mas perito em contas. 

Durante o ano de 2015 não movimentamos a nossa conta bancária.O dinheiro das 

nossas quotas e a boa vontade de todos os colaborantes foram o suficiente para 

realizar toda a nossa acção.Queremos no entanto aperfeiçoarmo-nos e daí termos 

planeado todo o ano 2016 de forma diferente para que à semelhança das outras 

Delegações possámos apresentar as nossas contas e actividades . 

 

Filomena de Morais Sarmento e restantes membros da nossa C.I.local 

 

Porto de Mós ,28 de Março de 2016 

 


