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1. Introdução1. Introdução1. Introdução1. Introdução    

No cumprimento da Lei e dos Estatutos da Associação Coração Amarelo, vem a sua Direcção 
Nacional apresentar o seu Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2014, documentos 
que, a par de documentos idênticos das Direcções e Comissões Instaladoras das Delegações da 
ACA, são apresentados à Assembleia - Geral para apreciação e votação. 

As condições económicas e sociais do País não se alteraram e não se prevê a sua melhoria a curto 
prazo, competirá à ACA e a todas as entidades que consciente e generosamente a apoiam 
encontrarem o melhor caminho e as melhores soluções permitindo a prossecução dos seus 
objectivos solidários.  

Seguem as linhas orientadoras da actividade da Direcção Nacional para 2014: 

2. Objectivos gerais do Plano de Actividades2. Objectivos gerais do Plano de Actividades2. Objectivos gerais do Plano de Actividades2. Objectivos gerais do Plano de Actividades    da DNda DNda DNda DN        

- Promover a dinamização da ACA, divulgando os serviços que presta junto da 
comunidade e cimentando a reconhecida qualidade dos mesmos;     

- Reconhecer o imprescindível papel dos colaboradores permanentes e voluntários; 

- Colaborar com as Direcções das Delegações e CI’s na criação e lançamento de 
campanhas de angariação de novos associados, voluntários e utentes; 

- Prestar cada vez melhor atenção aos problemas que a solidão acarreta aos mais idosos e 
carentes; 

- Reforçar as Parcerias e Acordos existentes, procurando outros que se mostrem 
importantes para a actividade da ACA;  

- Procurar o crescimento da ACA, através do fortalecimento das Delegações e CI’s já 
existentes, dando também uma especial atenção a propostas de criação de novas 
Comissões Instaladoras, avaliando cuidadosamente a sua sustentabilidade;  

- Levar a cabo o necessário para consolidar a sua situação financeira, por forma a poder 
fazer face aos seus encargos e compromissos, apoiando as Delegações e CI’s nas suas 
actividades;  

- Tirar o maior partido possível da ligação à organização europeia Volonteurope, 
beneficiando da sua enorme experiência; 

- Manter um contacto privilegiado com entidades públicas e/ou privadas que nos têm 
honrado com a sua confiança, nomeadamente através da atribuição de donativos.  

3. Actividades previstas para 3. Actividades previstas para 3. Actividades previstas para 3. Actividades previstas para 2014201420142014    

3.1 Actividades de gestão3.1 Actividades de gestão3.1 Actividades de gestão3.1 Actividades de gestão    

- Assegurar o funcionamento corrente da estrutura da Direcção Nacional da Associação, 
controlando o seu orçamento; 

- Reunir, pelo menos uma vez, o Conselho Consultivo da Associação; 

- Assegurar a actualização permanente da sua página no site, recentemente renovado; 

- Rever os documentos de base em uso na ACA; 

- Assegurar a ligação à UDIPSS, valorizando as suas orientações; 
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- Manter contactos com as entidades que, no âmbito do programa da sua 
responsabilidade social, têm vindo a apoiar a ACA, através da sua DN: Grupo José de 
Mello /Brisa, Tena, Montepio, Cartão Solidário, BES e outras; 

- Procurar informação sobre abertura de candidaturas a Programas de formação, a 
atribuição de prémios, ou outros, da responsabilidade de entidades tais como Fundação 
Calouste Gulbenkian, Fundação EDP, Direcção Geral da Saúde, Montepio, BPI – Prémios 
Séniores, Organizações internacionais, ou outras. 

3.2 Actividad3.2 Actividad3.2 Actividad3.2 Actividades de divulgaçãoes de divulgaçãoes de divulgaçãoes de divulgação    

Envolvimento da DN da ACA através de  : 

- Difusão de informação através das redes e sites que a ACA integra, p.ex. My Social 
Project, Cartão Solidário, entre outros; 

- Participar em feiras, festas, jornadas temáticas e encontros organizadas por terceiros; 

- Participar, com eventual comparência, nos meios de Comunicação Social, sempre que 
para tal convidada; 

- Participar em reuniões com entidades oficiais ou privadas, a seu pedido, para análise e 
discussão de assuntos com interesse para a ACA e para o voluntariado, em geral. 

3.3 Contactos periódicos com3.3 Contactos periódicos com3.3 Contactos periódicos com3.3 Contactos periódicos com    Delegações, Delegações, Delegações, Delegações, CI’sCI’sCI’sCI’s    e outrase outrase outrase outras        

A DN manterá a sua disponibilidade para levar a cabo um programa de reuniões periódicas 
com as Direcções e CI’s da ACA para apreciação do seu funcionamento e discussão de 
questões pertinentes, consideradas importantes. 

A DN promoverá ainda reuniões com entidades da comunidade, Instituições ou outras, 
sempre que existam assuntos de interesse comum a debater. 

3.43.43.43.4    Actividades na Área da Formação Actividades na Área da Formação Actividades na Área da Formação Actividades na Área da Formação     

- Auscultar as Delegações e Comissões Instaladoras quanto à necessidade formação inicial 
dos candidatos a voluntários, assegurando, em colaboração com as respectivas 
Direcções, o seu planeamento, execução e avaliação, e acções de formação contínua 
para voluntários em exercício, de acordo com as necessidades detectadas. 

- Procurar conhecer programas que possibilitem o acesso a projectos de formação e 
apresentar as respectivas candidaturas. 

- Colaborar em acções de formação de outras entidades, sempre que solicitada e de 
acordo com a sua filosofia de actuação, p.ex., organizações de voluntariado, escolas, 
academias seniores, autarquias e outras. 

- Criar instrumentos de apoio ao registo de acções de formação, que permitam ter um 
conhecimento correcto da identificação dos formandos, registo de participação e 
resultados da avaliação, elaborando sempre relatórios das actividades de formação 
realizadas da responsabilidade da Direcção Nacional e seu envio a quem de direito. 
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4. Colaboração com outras entidades4. Colaboração com outras entidades4. Colaboração com outras entidades4. Colaboração com outras entidades    

A DN procurará garantir a sua presença em actividades que divulguem e prestigiem a 
Associação, nomeadamente as que tratem da problemática da solidão e do envelhecimento 
activo: 

- em congressos, jornadas de reflexão, seminários temáticos e outros; 

- em eventos de outras entidades, que permitam apresentar e divulgar a Associação em 
estruturas de educação e ensino, a vários níveis, dos Jardins-de-infância às 
Universidades; 

- no “Conselho Nacional para as politicas da Solidariedade, Voluntariado, Reabilitação, 
Família e Segurança Social” no âmbito das atribuições deste órgão do Estado; 

- nas reuniões da “Plataforma Saúde em Diálogo“. 

5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração 5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração 5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração 5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração     

Como já referido acima, a DN continuará a honrar os Protocolos e Parcerias já assinados, 
nomeadamente, desenvolvendo o necessário para que venham a ser renovados: 

- Quinta da Balaia Resort & Villas  – Projecto Quinta da Balaia IV – Férias Solidárias, 
atribuição de uma de unidade de alojamento – Apartamento 211 – do qual irá reverter 
uma percentagem de 10% do valor das estadias; 

- Programa “Victoria/Donate Milles” dos VCA’s - Voluntários com Asas, dos colaboradores 
da TAP, que consiste num aproveitamento de milhas disponíveis, oferecidas pelos 
passageiros da companhia, a serem utilizadas em viagens de utentes acompanhados por 
voluntários, que por razões familiares, de saúde ou outra, necessitem de aceder a este 
programa, caso este programa se mantenha activo e com milhas disponíveis em 2014;  

- -E-Study – Entidade com a qual foi estabelecida uma candidatura da tipologia de 
intervenção nº 6.15 “Educação para a cidadania Educação para a cidadania Educação para a cidadania Educação para a cidadania ----    projetos inovadoresprojetos inovadoresprojetos inovadoresprojetos inovadores” do eixo n.º 6 
“Cidadania, inclusão e desenvolvimento socialCidadania, inclusão e desenvolvimento socialCidadania, inclusão e desenvolvimento socialCidadania, inclusão e desenvolvimento social” do Programa Operacional Potencial Programa Operacional Potencial Programa Operacional Potencial Programa Operacional Potencial 
Humano.Humano.Humano.Humano. 

Não descurando a possibilidade de procurar outros, pois considera que só trabalhando em rede 
se poderá ir mais longe, com mais qualidade e maior segurança. 

6. Actividades de monitorização e avaliação6. Actividades de monitorização e avaliação6. Actividades de monitorização e avaliação6. Actividades de monitorização e avaliação    

A DN avaliará regularmente a sua actuação e a das Direcções e CI’s das Delegações, traduzindo 
os respectivos resultados em relatórios próprios. 

7. Projectos7. Projectos7. Projectos7. Projectos    ----    Eventos de divulgação e criação de receitasEventos de divulgação e criação de receitasEventos de divulgação e criação de receitasEventos de divulgação e criação de receitas    

- Organização de um seminário, encontro ou outra modalidade, por forma a divulgar a sua 
actividade. 

- Organização de um evento de confraternização e comemoração do 14º aniversário da 
ACA, 

- Promoção de, pelo menos, um evento social, eventualmente em colaboração com 
terceiros; 
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- Avaliação da possibilidade e oportunidade de organização de uma viagem, em território 
comunitário, para visita a uma Organização de voluntariado congénere; 

- Promover a venda dos Livros “Solidão”, “Menos Solidão”, “Envelhessomos” e 
“Singularidades”, e da Serigrafia de Maria Morais e de diversas obras de Arte que lhe 
foram oferecidas pelos autores. 

 

 

Lisboa, 20 de Outubro de 2013 

                                                                                               A Direcção Nacional da ACA  
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Associação Coração AmareloAssociação Coração AmareloAssociação Coração AmareloAssociação Coração Amarelo    
Orçamento da Direcção Nacional para 2014 

CUSTOSCUSTOSCUSTOSCUSTOS    

  1. Pessoal – Honorários do Secretariado                                  8.400 8.400 
  2. Fornecimentos e serviços externos  7.600 
      Água  200  
      Electricidade                                        800  
      Correio                                                                      100  
      Telefone e Internet                                                    1.200  
      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              2.000  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

1.500 
500 

 

      Manutenção do Site                                                                500  
      Serviços especializados                                          500  
      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 300  
  3. Deslocações em serviço                              1.800 1.800 
  4. Seguros  300 300 
  5. Rendas das instalações                                                                  2.500 2.500 
  6. Apoio a actividades das Delegações e CI’s                               2.500 2.500 
  7. Custos com Acções de Formação                                             1.500 1.500 
  8. Organização de evento social ou cultural  1.500 1.500 
  9. Organização e convocação de 2 Assembl. – Gerais                        1.000 1.000 
10. Diversos : 
      - Quota UDIPSS 
      - Quota Volonteurope 
      - O. Despesas e Imprevistos 

 
200 
200 

1.500 

 
200 
200 

1.500 
                                                               T O T A L :                                          T O T A L :                                          T O T A L :                                          T O T A L :                                                  29.00029.00029.00029.000    

 

PROVEITOSPROVEITOSPROVEITOSPROVEITOS    

1  Angariação de fundos   
    1.1 Organização de eventos:                                                                7.500 

- Eventos de índole social ou cultural                                                             7.500  
    1.2 Vendas :                                                                                            1.500 

- Artigos de divulgação/merchandising                                         - 
Venda do livro “Singularidades” (100 ex.)                                          
- Venda de serigrafias de Maria Morais (10 ex.)  
- Venda de obras de Arte da Sede                     

300 
1.000 
100 
100 

 

2. Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  10.000 10.000 
3. Receitas diversas :  
        - campanha específica do Cartão Solidário                                          

 
10.000 

 
10.000 

                                                                                                                                                                                                                                                            T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :  29292929....000000000000    
                                             Saldo      0000    

 

                 Pela Direcção Nacional 
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PLANO DE ACTIVIDADES e ORÇAMENTO 2014PLANO DE ACTIVIDADES e ORÇAMENTO 2014PLANO DE ACTIVIDADES e ORÇAMENTO 2014PLANO DE ACTIVIDADES e ORÇAMENTO 2014    

da da da da     

Comissão Instaladora de AveiroComissão Instaladora de AveiroComissão Instaladora de AveiroComissão Instaladora de Aveiro    

    

I.I.I.I. PA PA PA PA ----    PPPPlano de actividadeslano de actividadeslano de actividadeslano de actividades    

1.1.1.1. Introdução   Introdução   Introdução   Introdução                                       

    

Decorrido um ano sobre o início da implementação da Associação Coração 
Amarelo em Aveiro, esta apresenta pela primeira vez, de uma forma oficial, o 
seu Plano de Actividades. O ano que ainda decorre foi, no entanto, recheado 
de passos adiante na missão a que esta CI se propôs realizar na cidade e 
concelho de Aveiro. Estamos certos de que a ACA, com o trabalho realizado até 
aqui, se tem vindo a afirmar nesta região como uma entidade credível e em que 
as instituições e os cidadãos em geral cada vez mais acreditam e querem 
participar. Já existe menos solidão em Aveiro e, acreditamos, não estamos sós 
no seu combate. 

Temos também, e não obstante, a noção de que muito há ainda por fazer nesta 
tarefa que é praticamente interminável. Para tal contamos com o crescente 
interesse que a sociedade tem para com o problema da Solidão e tentamos, a 
par dos objectivos da Associação, juntar a sabedoria e a experiência dos mais 
velhos com a energia e a vontade de mudar dos mais jovens. É com este grupo 
de voluntários dedicados que esperamos entrar em 2014 e atravessá-lo contra 
a maré do pessimismo reinante e dar, assim, uma palavra de conforto aos que 
mais necessitam.                                                                                                                                                                                            

    

2.2.2.2. Objectivos gerais do Plano de actividades               Objectivos gerais do Plano de actividades               Objectivos gerais do Plano de actividades               Objectivos gerais do Plano de actividades                                       

O primeiro objectivo, mais geral, para 2014 é a consolidação do papel que a 
ACA tem vindo a demonstrar em Aveiro, e a sua afirmação como a principal 
associação de referência no combate à solidão nos idosos: a estas últimas 
palavras, desejamos que, imediatamente, qualquer cidadão ou entidade 
nomeie a Associação Coração Amarelo como a associação a contactar para dar 
ou pedir ajuda. 
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O segundo aspecto a considerar prende-se com o aumento do número de 
idosos (utentes em geral) que gostaríamos de ver substancialmente 
incrementado, em consonância com a quantidade de voluntários disponíveis. 
Estes aumentos dever-se-ão verificar, não somente no centro de Aveiro, mas 
também nas suas zonas rurais. 

O terceiro objectivo principal passa por manter uma direcção sólida, e que 
disponha de novos elementos para poder manter a sua continuidade no futuro, 
nomeadamente na expectativa que a nossa Comissão Instaladora passe a 
Delegação e ganhe assim ainda mais alento para continuar a sua missão. 

 

3. Actividades previstas para 3. Actividades previstas para 3. Actividades previstas para 3. Actividades previstas para 2014201420142014    

3.1 Actividades de gestão3.1 Actividades de gestão3.1 Actividades de gestão3.1 Actividades de gestão    

 

Continuação das actividades regulares administrativas, bem como: 

A. Gestão de novos sócios e voluntários 

B. Entrevistas de triagem aos voluntários, realizadas por psicólogos 

C. Entrevistas aos novos utentes 

D. Atribuição de voluntários em articulação com os psicólogos 

3.2 Actividades de divulgação3.2 Actividades de divulgação3.2 Actividades de divulgação3.2 Actividades de divulgação    

A. A par do que foi realizado em 2013, far-se-á uma divulgação (menos 
intensiva) principalmente através de flyers ao público e de cartazes para as 
entidades consideradas de mais interesse na prossecução dos nossos 
objectivos. 

B. Distribuição de informação/sensibilização de rua, tanto da Associação, 
bem como da existência do problema da solidão nos idosos, algo que muitos 
cidadãos encaram ainda como tabu e/ou inexistente. 

 

3.3 Contactos periódico3.3 Contactos periódico3.3 Contactos periódico3.3 Contactos periódicos com Direcções e Comissões Instaladoras das s com Direcções e Comissões Instaladoras das s com Direcções e Comissões Instaladoras das s com Direcções e Comissões Instaladoras das 
DelegaçõesDelegaçõesDelegaçõesDelegações    

É do nosso interesse efectuar, pelo menos, uma visita a outra Delegação da 
ACA para trocar informações e experiências. 

 

 



         

 12

3.4 Actividades na Área da Formação3.4 Actividades na Área da Formação3.4 Actividades na Área da Formação3.4 Actividades na Área da Formação    

A. Formação interna de novos voluntários. 

B. Acções de Formação na área da Gerontologia, aproveitando os 
voluntários que temos formados nesta área. Estas acções podem ser internas, 
para os voluntários e externas, para o público em geral. 

 

4. Colaboração com outras entidades4. Colaboração com outras entidades4. Colaboração com outras entidades4. Colaboração com outras entidades    

Aprofundar a colaboração com as entidades que pertencem, tal como a ACA 
Aveiro, à Rede Social de Aveiro. 

 

5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração    

A. Prosseguir e estimular a colaboração com as entidades: 

GNR, PSP, Florinhas do Vouga, Projecto Gerações às Hortas, Sorrir a ajudar 
um Idoso, Associação de Melhoramentos de Eixo; 

B. Aprofundar com:  

Centro Comunitário Vera Cruz, Hospital de Aveiro e Centros de Saúde da 
Região, Diocese de Aveiro, Santa Casa da Misericórdia. 

 

6. Actividades de monitorização e avaliação6. Actividades de monitorização e avaliação6. Actividades de monitorização e avaliação6. Actividades de monitorização e avaliação    

A. Reuniões periódicas de monitorização de voluntários (mensal) 

B. Reuniões periódicas com todos os voluntários e com os elementos da 
Direcção. 

 

7. Projectos 7. Projectos 7. Projectos 7. Projectos ––––    Eventos de divulgação e criação de receitasEventos de divulgação e criação de receitasEventos de divulgação e criação de receitasEventos de divulgação e criação de receitas    

A. Projecto “Casa Convívio” – Início do Projecto de médio prazo (1 a 2 anos) 

Linhas gerais: Criação de um espaço de convívio para idosos, dinamizado, ou 
não, pela ACA (outra perspectiva, mais proactiva, da parte do idoso, no 
combate à solidão); Identificação de casa devoluta, fazer acordo com 
proprietário para a sua cedência durante um determinado número de anos 
em troca da sua recuperação. Esta, feita por voluntários e com material 
doado por empresas do ramo. 
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B. Juntar idosos e crianças nas escolas e/ou em épocas festivas 

Objectivo: Cruzar gerações; sensibilizar as crianças (e, consequentemente, os 
pais) para o contacto com o idoso; valorização e sensibilização. 

C. Campanha de captação de novos sócios: “Um voluntário, um novo sócio”. 

D. Jantar ou outros eventos de captação de receitas. 

 

 

Aveiro, 7 de Novembro de 2013 

Pela Comissão Instaladora da ACA Aveiro (Ilídio Carreira) 
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II. II. II. II. OOOOR R R R ----    OOOOrçamentorçamentorçamentorçamento    

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    para 2014para 2014para 2014para 2014 da Comissão Instaladora da ACA de Aveiro 

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

2. Fornecimentos e serviços externos :   

Água 0 0 

Electricidade 0 0 

Correio 20 20 

Telefone e Internet 70 90 

Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene 30 120 
Artigos para oferta e divulgação/merchandising 
Produção de folhetos 

50 170 

Manutenção do Site 0 0 

Serviços especializados 0 0 

Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 50 240 

3. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos) 70 310 

4. Seguros 0 310 

5. Rendas das instalações 0 310 

6. Apoio a actividades 50 360 

7. Custos com Acções de Formação 20 380 

8. Organização de eventos de índole social ou cultural 100 480 

9. Diversos 30 510 

10. Outras Despesas (especificar se ) 0 510 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :        510510510510    

    
ProveitosProveitosProveitosProveitos    

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

1.1. Organização de eventos:   
- Eventos de índole social ou cultural 200 200 
- ….   

1.2. Vendas :   
- Artigos de divulgação/merchandising 100  
- Livros  300 
- Venda de ….   

2. Donativos / Subsídios e apoios institucionais 100 400 
3. Receitas diversas 250 650 
T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :     650650650650    

SaldoSaldoSaldoSaldo :     140140140140    

Pela Comissão Instaladora da ACA Aveiro (Ana Constança Batista): 

     ______________________________________________ 
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PLANO DE ACTIVIDADES e ORÇAMENTO 2014 

da  

Delegação do Cacém 

I. PA - Plano de atividades 

1. Introdução 

Na mesma linha de ação que tem pautado esta Delegação, continuamos a 
desenvolver a nossa atividade junto dos idosos em solidão. 

Os objetivos do Plano para 2014, vão sofrer algumas mudanças por força das 
circunstâncias: 

De natureza pessoal, pois verificamos cada vez mais que, além dos idosos que 
vivem sós, acrescem agora as dificuldades das famílias, daqueles que ainda as tem. 

De natureza institucional, pois as mudanças operadas com a situação 
económico/financeira do País e as recentes eleições autárquicas, são uma incógnita 
quanto aos apoios que esperamos para cobrir as reais necessidades dos nossos 
Idosos, com mais e melhores condições 

Contra todas as dificuldades, esta Direção está motivada para continuar o seu 
trabalho junto de todos os que nos procurarem, e que nós possamos ajudar a 
minorar as suas carências. 

2. Objetivos gerais do Plano de atividades  

Os objetivos centram-se, como já foi referido, no apoio aos idosos e aos familiares 
que nos procuram por incapacidade para o fazerem. 

O apoio até agora centrado em grande medida nas visitas e acompanhamentos, 
será alargado aos apoios de natureza alimentar, o que já vem acontecendo, e em 
alguns casos de medicação e consultas, estas últimas a cargo da Associação. A 
situação financeira de muitos Utentes é cada vez mais preocupante. 

O trabalho em parceria manter-se-á como uma das prioridades, por isso a nossa 
intervenção na Rede Social é imprescindível, respondendo assim às entidades que 
solicitam a nossa ajuda, através das Assistentes Sociais. 

Trabalhar em colaboração com essas mesmas entidades como por exemplo o 
Centro de Educação para o Cidadão Deficiente de Mira Sintra (C.E.C.D.), Juntas de 
Freguesia do Cacém e S. Marcos, Agualva e Mira Sintra e P.S.P. da Esquadra do 
Cacém, que nos referenciam casos de solidão e de abandono por eles sinalizados.  
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3. Atividades previstas para 2014 

3.1 Atividades de gestão 

Estamos a envidar esforços para conseguir melhores instalações para esta 
Delegação, com a cooperação das novas entidades da União de Freguesias que 
apreciam o nosso trabalho. 

Continuamos a promover uma reunião mensal com os Voluntários, na primeira 
segunda-feira de cada mês e uma trimestral, ao sábado, para os Voluntários que 
ainda estão no ativo. 

As reuniões de Direção ocorrem sempre que se julgue necessário. 

Esperamos poder continuar com a ajuda preciosa de um voluntário que se ocupa 
da contabilidade, para que as contas sejam divulgadas trimestralmente, como já 
tem vindo a ser feito.  

A distribuição de tarefas específicas a todos os membros da Direção, é um dos 
objetivos, os quais ficarão responsáveis por essas mesmas tarefas, embora com a 
colaboração de todos. 

3.2 Atividades de divulgação 

As atividades de divulgação e promoção da nossa Delegação passam pela: 

Distribuição dos nossos “folhetos” e a afixar “cartazes”, em todas as ocasiões 
que se apresentarem propícias. 

Realização do 3.º PIC-NIC sénior, nos moldes realizados em anos anteriores. 

Participação em feiras promovidas pela C.M.S., Juntas de Freguesia e outras 
Associações com quem mantemos Parcerias. 

Finalmente como marca da divulgação da Delegação manter um espetáculo 
anual, como foi o promovido em 2013, e realizado no Auditório António Silva, no 
Cacém, gentilmente cedido pela Câmara Municipal de Sintra; com a solidária 
atuação da Cantora Lírica YOLANDA SOARES; 

3.3 Contactos periódicos com Direções e Comissões Instaladoras das 
Delegações 

Uma das prioridades deve ser o estabelecimento de contactos regulares com a 
D.N., Delegações e C.Is., de forma a fortalecer laços de união, trocas de 
experiências e conhecimentos, que a todos beneficiará. 

3.4 Atividades na Área da Formação 

Continuação das habituais e iniciais Ações de Capacitação para voluntários, 
promovidas pelo Banco de Voluntariado de Sintra. 



         

 18

Esta Direção continuará a proceder a uma primeira entrevista a todos os novos 
candidatos a voluntários, e posteriormente o candidato irá fazer dois 
acompanhamentos com um Voluntário sénior aos domicílios dos Utentes. No final 
do processo de avaliação terá uma última entrevista com a nossa Voluntária 
formada em psicologia. 

Formação em primeiros socorros para os voluntários interessados, através dos 
Bombeiros Voluntários, Escola de Bombeiros ou Cruz Vermelha Portuguesa. 

Ao nível da Direção também procuraremos continuar a atualização de 
conhecimentos no Banco de Voluntariado de Sintra, através do “Ciclo de Gestão de 
Voluntariado”. 

4. Colaboração com outras entidades 

Na sequência das parcerias já estabelecidas ou a esta estabelecer, continuaremos a 
colaborar com os Centros de Saúde de Agualva e Olival, Grupo ASA – Apoio aos Sem 
Abrigo, PSP – Esquadra do Cacém, através do agente destacado para o 
atendimento. 

Promover reuniões com os executivos das Uniões da Juntas de Freguesia, visando a 
melhoria da colaboração. 

5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração 

Esperamos voltar a assinar contratos de “Apoio ao Associativismo” com as Uniões 
das Juntas de Freguesia do Cacém e S. Marcos e de Agualva e Mira Sintra. 

Manter e reforçar as parcerias com a Delegação de Sintra, C.E.C.D. de Mira Sintra, 
Uniões das Juntas de Freguesia já referidas, Câmara Municipal de Sintra e Acordo de 
colaboração com a Academia Sénior da ARPIAC 

Estabelecimento de eventuais novos protocolos/parcerias com algumas IPSSs e 
Associações que trabalham com idosos, visando a aquisição de novas sinergias, 
rentabilização de recursos e melhoria da articulação/colaboração. 

6. Atividades de monitorização e avaliação 

Continuaremos a estar em permanente contato com Voluntários e seus Utentes 
para avaliação do grau de satisfação de ambas as partes, sempre com a 
preocupação em relação ao bem-estar do voluntário e á empatia com o seu utente. 

Realização de, duas reuniões anuais, pelo menos, de avalização das atividades com 
os voluntários. 

7. Projetos – Eventos de divulgação e criação de receitas 

Apesar de não haver facilidades, pensamos dar seguimento ao que conseguimos 
fazer em 2013. 

Voltar a promover um espetáculo para angariação de fundos, apresentar o P.A.F.I. 
2014, à Câmara Municipal de Sintra do qual temos obtido boas receitas. 

Repetir o êxito do passeio e almoço comemorativo do aniversário da Delegação. 
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Fazer palestras sobre temas de interesse para os Utentes e população em geral 
como por exemplo o realizado em parceria com a DECO e outra sobre a diabetes 
com a participação de uma nutricionista da Fundação Ernesto Roma, todas muito 
participadas e assistidas com muito agrado. 

Comemorar o Natal com o já tradicional almoço. 

Promover e reforçar deslocações de natureza, cultural e recreativa, como idas ao 
Teatro, participar em eventos como “Sintra Viva 2013” ou a “Culturalva” que se 
revelaram importantes para a divulgação da Associação. 

Esperamos que seja neste ano de 2014 que venhamos a ter a nossa página 
disponível na Internet. Iremos envidar todos os esforços para que isso aconteça, e 
que nos traga a divulgação necessária à angariação de novos Sócios. 

 

Cacém 30 de outubro de 2013 

  Pela Direção da Delegação do Cacém da Associação Coração Amarelo 

A Presidente 

 

 

Marília Pinto 
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II. OR - Orçamento 
Associação Coração Amarelo 

Orçamento para 2014 da Delegação do Cacém 
Custos 
 (p/item) (subtotais) 

11. Pessoal – Remunerações e Honorários  0,000,000,000,00€    0,000,000,000,00    

12. Fornecimentos e serviços externos          

Água  0,000,000,000,00€        

Eletricidade 0,000,000,000,00€        

Correio 50,0050,0050,0050,00€        

Telefone e Internet 502,80502,80502,80502,80€        

Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene 150,00150,00150,00150,00€        

Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
Produção de folhetos 

350,00€        

Manutenção do Site 0,00€        

Serviços especializados 144,00€        

Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 400,00€    1596,80€    
13. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos) 200,00€        

14. Seguros 400,00€        

15. Rendas das instalações 0,00€        

16. Apoio a atividades  3.000,00€        

17. Custos com Ações de Formação 200,00€        

18. Organização de eventos de índole social ou cultural  2.500,00€        

19. Diversos 50,00€        

20. Outras Despesas (especificar se ) 0,00€    6.350,006.350,006.350,006.350,00    

      

T O T A L :     7.946,80€    
Proveitos 

 (p/item) (subtotais) 

4. Angariação de fundos   

4.1. Organização de eventos:          

- Eventos de índole social ou cultural  1.200,00€        

      1.200,001.200,001.200,001.200,00    

4.2. Vendas :          

- Artigos de divulgação/merchandising 196,80€     

- Livros 150,00€     

- Venda de ….  346,80€    

5. Donativos / Subsídios e apoios institucionais 5.500,00€     

6. Receitas diversas      

7. Quotas 900,00€ 6.300,006.300,006.300,006.300,00€    

T O T A L:     7.946,80€ 

Saldo:     0,00€ 

Cacém 30 de outubro de 2013 
Pela Direção da Delegação do Cacém da Associação Coração Amarelo       A Presidente       Marília Pinto 
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PLANO DE ACTIVIDADES e ORÇAMENTO 2014 

DA 

DELEGAÇÃO DE CASCAIS 

 

 PA - Plano de actividades 

1. Introdução 
 

Na linha de continuidade da acção que vem sendo desenvolvida pela ACA, o Plano de Acção 
para o ano de 2014, centra-se essencialmente na preocupação de bem servir as pessoas que 
beneficiam do “ exercício de voluntariado” na resolução dos problemas de solidão e 
dependência, contribuindo para a autonomia da pessoa idosa, melhorando a sua qualidade de 
vida e integração na comunidade local. 

A nossa acção tem vindo a intensificar-se no “ Estabelecer Parcerias “ com os diversos agentes 
de intervenção para responder às necessidades dos beneficiários, levada a cabo por esta 
delegação. 

2.  Objectivos Gerais do Plano de Actividades 

•••• Apoio às pessoas idosas que se encontram em situação de dependência, solidão e ou 
dependência. 

•••• Dar continuidade à promoção de parcerias com entidades que se enquadrem no âmbito 
da nossa acção de voluntariado.  

•••• Participação em seminários, encontros e actividades que contribuam para o 
aperfeiçoamento da nossa acção. 

•••• Reuniões periódicas com a Junta de Freguesia de Cascais. 

•••• Reuniões com a P.S.P.de Cascais, sempre que se verifique essa necessidade, no âmbito 
do programa “idosos em segurança”. 

•••• Reuniões com a Segurança Social de Cascais, quando as situações dos nossos 
beneficiários o justifique. 

•••• Colaboração com o Banco Local de Voluntariado de Cascais. 

•••• Dar continuidade à colaboração com as escolas locais em palestras e trabalhos de grupo 
dos alunos, cujo interesse pelo tema “Solidão e Voluntariado” se vem manifestando de 
forma continuada. 

•••• Participação em todas as acções desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Cascais, 
nomeadamente na “V SEMANA DO VOLUNTARIADO JOVEM”, a realizar durante o ano de 
2014. 

•••• Dar continuidade à nossa colaboração com o Centro de Saúde d Cascais, e no âmbito dos 
cuidados continuados. 

•••• Festa de Natal da Delegação de Cascais, permitindo um alegre convívio entre voluntários 
e os nossos beneficiários. 
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3. Actividades previstas para 2014 

3.1.- Actividades de gestão 

Tendo em conta a manutenção prevista da actual situação do funcionamento da Delegação 
de Cascais - no Centro de Dia da Areia - Rua de Sta Luzia - Areia, Cascais utilizando uma sala 
cedida pela  Junta de Freguesia de cascais, não há previsão de aquisição de bens. 

•••• Reuniões internas 

•••• A Direcção reúne semanalmente, sempre que as situações o exijam. 

•••• Reunião alargada de voluntárias. O acompanhamento de voluntárias faz-se em 
reuniões mensais para avaliação do trabalho desenvolvido junto dos nossos 
beneficiários, e problemas destes, que se apresentem irresolúveis pela Direcção, são 
encaminhados para as parcerias.  

•••• A Delegação de Cascais, integra a rede social do Concelho de Cascais e participa em 
todas as reuniões para que é convocada. 

•••• A Delegação de Cascais, pretende dar continuidade à parceria que mantém com a 
Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da formação dirigida aos voluntários.  

 
3.2.- Actividades de divulgação  

•••• No seguimento da nossa participação na “Semana de Voluntariado Jovem”,  pretende 
a Delegação de Cascais dar continuidade a este tipo de acções promovidas pelo 
Município, participando e integrando-nos na comunidade local. 

•••• Elaboração e publicação de artigos nos órgãos de comunicação social. 

•••• Realização de actividades várias, que promovam a ACA, possibilitem o aumento do 
número de sócios e de voluntários, contribuindo assim, para a angariação de fundos. 

•••• Dar continuidade à divulgação da Delegação de Cascais, através das redes sociais, na 
manutenção da nossa página no facebook, bem como a actualização e manutenção do 
nosso site.  

 
   3.3. - Contactos periódicos com as Direcções e C. Inst das Delegações 

•••• Não tem existido essa dinâmica, mas há sempre pontualmente troca de informação. 
 

   3.4.- Actividades na área da formação 

•••• Sempre que existam “acções de formação” organizadas por outras Instituições do 
Concelho de Cascais. 

 
   4.- Colaboração com outras Entidades 

A Delegação de Cascais pretende intensificar as parcerias com as seguintes entidades: 

•••• Junta de Freguesia de Cascais 

•••• Centro de Saúde de Cascais 

•••• Stª Casa da Misericórdia de Cascais 

•••• Banco Local de Voluntariado de Cascais 

•••• Associação de Idosos de Stª Iria 
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•••• Equipa de Saúde mental do Hosp. S.F.Xavier 

•••• Centro Comunitário de Carcavelos - Linha Sénior 

•••• Rede de cuidados continuados de Cascais. 
 

   5 - Protocolos - Parcerias e Acordos de Colaboração 

•••• Mantemos a parceria com a Junta de Freguesia de Cascais, na cedência de instalações, 
meios de comunicação e apoio logístico.                 

•••• Mantemos o acordo de parceria com a  Stª Casa da Misericórdia de Cascais. 

•••• Continuamos a fazer parte da Rede Social de Cascais. 

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

   Nossos beneficiários carenciados. 

•••• Mantemos a parceria com o Centro Comunitário de Carcavelos no “Projecto Linha 

   Do cidadão Sénior”, que passa por:  

•••• Garantir o apoio a pessoas em situação de isolamento social - através da identificação 
de casos e intervenção de voluntários. 

•••• Identificar e encaminhar situações de emergência para outras Entidades competentes. 

 

6- Actividades de monitorização e avaliação 

Pretende a Delegação de Cascais em 2014, reforçar a sua intervenção com vista ao 
melhoramento da nossa acção junto dos utentes. 

•••• 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. 

 

7- Projectos - Eventos de divulgação e criação de receitas 

•••• Para a Delegação de Cascais, não há ainda previsão nesta matéria. 

 

Cascais,    30 de Outubro de 2013 

 

                                                   Pela Direcção da Delegação de Cascais 
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Associação Coração AmareloAssociação Coração AmareloAssociação Coração AmareloAssociação Coração Amarelo    
Orçamento da Direcção de Cascais para 2014 

CUSTOSCUSTOSCUSTOSCUSTOS    

  1. Pessoal – Honorários    

  2. Fornecimentos e serviços externos 100  
      Água    
      Electricidade                                  
      Correio                                                                      50  
      Telefone e Internet                                                      
      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              100  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

500  

      Manutenção do Site                                                                  
      Serviços especializados                                            
      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão   
  3. Deslocações em serviço                                
  4. Seguros de pessoal                                                                         
  5. Rendas das instalações                                                                    
  6. Apoio a actividades    
  7. Custos com Acções de Formação                                                        
  8. Organização de evento social ou cultural    
9. Diversos   
10. Outros   
                                                               T O T A L :              T O T A L :              T O T A L :              T O T A L :                                                                                                                                  750750750750        

    
PROVEITOSPROVEITOSPROVEITOSPROVEITOS    
 
1  Angariação de fundos 1250  
    1.1 Organização de eventos:                                                                 

- Eventos de índole social ou cultural                                                               
    1.2 Vendas :                                                                                             

- Artigos de divulgação/merchandising                                         - 
Venda do livro  
- Venda de  
- Venda de  

100  

2. Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  100  
3. Receitas diversas :  
        -  

  

                                                                                                                                                                                                                                                            T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 1450145014501450        
                                             Saldo  700700700700        

 

Pela Direcção de Cascais 

Associação Coração Amarelo 
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I. PA - Plano de atividades 

1. Introdução 

Tendo em conta as transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, 

nomeadamente, o aumento da esperança de vida, o índice de envelhecimento, as 

alterações na estrutura familiar e o enfraquecimento das redes de vizinhança, tem 

contribuído para que a população idosa se tornasse um grupo mais vulnerável, 

potenciando a situação de solidão com implicação no seu estado de saúde e na dimensão 

social. 

A Delegação de Lisboa para o ano de 2014 procurará desenvolver relações de 

proximidade e afeto através do seu corpo de Voluntários e Equipa Multidisciplinar, 

integrando Assistente Social, Psicóloga, Animadora Sociocultural e Terapeuta 

Ocupacional. 

Nesta perspetiva criámos nova abertura às atividades dos Voluntários, não 

apenas no compromisso de visitar os nossos Beneficiários semanalmente como na 

criação de uma bolsa de Voluntários que se disponibilizam a acompanhar 

ocasionalmente os Beneficiários aos “atos médicos” (consultas, exames clínicos); outro 

grupo de Voluntários fará a manutenção do nosso site ou qualquer outro apoio 

informático (ex: redes sociais); há ainda alguns Voluntários que pontualmente nos irão 

fornecer ideias para a divulgação da nossa Delegação e colaboração em eventos de 

carácter cultural e de lazer. 

A Equipa Técnica como Resposta Social “Serviço de 

Atendimento/Acompanhamento Social” incidirá a sua intervenção junto de 

Beneficiários/famílias no encaminhamento para instituições da comunidade que possam 

dar resposta a problemas de apoio socioeconómico, ou outros, que estejam fora do 

âmbito da nossa ação. 

 

2. Objetivos gerais do Plano de Atividades  

Cumprindo os objetivos da ACA, minimizando as situações de solidão 

preferencialmente as pessoas mais Idosas e/ou em situação de dependência, vamos 

continuar a acarinhar os nossos Beneficiários não só diminuindo a sua solidão como 

tentando apoiá-los nos problemas resultantes deste tempo de emergência económica. 
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Por outro lado, vamos procurar valorar os nossos Voluntários com encontros regulares 

de formação inicial e de formação temática. Vamos incentivar o bom relacionamento 

com os nossos “Parceiros” e procurar estar presente em exposições/seminários de outras 

Instituições de forma a serem criados laços de novos compromissos para o nosso 

voluntariado. 

É de salientar que as parcerias efetuadas em 2013 que adiante trataremos, 

revelam que estudantes de universidades ou colaboradores de empresas privadas 

procuram mais o trabalho de voluntariado junto de crianças ou hospitais; a ligação ao 

Idoso é sempre considerada uma última alternativa.  

Conseguimos no final de 2013 fazer um ajustamento financeiro assegurando-nos 

planear para 2014 as atividades com maior segurança dentro do nosso orçamento 

apresentado no respetivo ponto II deste plano. 

 

Objetivos Específicos 

-   Promover a autonomia e o envelhecimento ativo; 

- Proporcionar espaços de relacionamento interpessoal e o desenvolvimento 

psicossocial; 

- Incentivar a participação; 

- Potenciar a inclusão social; 

- Estimular a promoção de saúde e adoção de comportamentos saudáveis.   

 

3. Atividades previstas para 2014 

    3.1 Atividades de gestão 

Como atividades inovadoras vamos aplicar um inquérito de satisfação aos 

Beneficiários, já elaborado (consultar anexo 1) com o apoio de Voluntários da 

Universidade Católica e da Universidade Nova. Em simultâneo será entregue a cada 

Beneficiário um dossiê com elementos informativos (folheto e historial da ACA, 

Regulamento Interno, Termo de Aceitação e Registo de apoio mensal dos Voluntários).  

As atividades que se mantêm são:  

- Reunião mensal da Direção para análise de acontecimentos correntes e decisão por 

votação dos elementos presentes, de questões de interesse relevante. 
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- Reunião mensal das Coordenadoras para atualização dos respetivos mapas de 

Beneficiários/Voluntários; discussão de casos especiais; informações gerais. 

- Reuniões trimestrais com os nossos Voluntários procurando interação entre eles e 

assegurando que estejam informados quanto à atuação da Delegação. 

- Reuniões com a Equipa Técnica para orientação e avaliação do trabalho. 

- O trabalho administrativo como suporte de todo o funcionamento da Delegação; 

receção de documentação, contatos telefónicos; atualização da base de dados; 

atendimento de Beneficiários, Voluntários, Sócios e outros. 

 No que se refere à Resposta Social Serviço de Atendimento/Acompanhamento 

Social a Equipa Técnica desenvolve diversas atividades na sua intervenção, algumas 

delas comuns aos elementos de toda a equipa e outras específicas de cada elemento, 

mantendo uma linha de continuidade para o ano de 2014. 

As atividades comuns à Equipa Técnica são as seguintes: 

� Caracterização dos Beneficiários; 

� Realização do plano de desenvolvimento individual; 

� Articulação da Equipa Técnica com Beneficiários, Voluntários, 
Coordenadoras e rede de suporte; 

� Colaboração com todos os elementos que compõem a equipa da Associação. 

� Divulgação; 

� Formação Inicial; 

� Participação em encontros, seminários, congressos e espaços de formação. 

  

De seguida apresentamos as atividades específicas de cada elemento da Equipa Técnica. 

1. Animação Sociocultural  
 
Identificação de interesses e motivações 

Identificar de forma a conhecer a situação de cada Beneficiário, a sua 
mobilidade, interesses e motivações.  
 
Apoio e acompanhamento sociocultural  

Realizado através de passeios, eventos que os nossos Beneficiários e Voluntários 
participem, bem como encontro com outras instituições e eventos sociais. 
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Planeamento de atividades de animação  

Planear e desenvolver atividades socioculturais, cujo principal objetivo é o 
combate à solidão, criando e promovendo atividades de cariz cultural e social, 
envolvendo beneficiários, voluntários, coordenadoras e equipa técnica.  
 
Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais  

Motivação na participação de passeios;  
Estimulação da mobilidade;  
Incentivo ao convívio e desenvolvimento pessoal na elaboração de trabalhos 

manuais.  
 

Para levar a cabo as atividades utiliza a seguinte metodologia: contacto telefónico e/ou 
email, acompanhamento de Beneficiários a uma determinada atividade, articulação com 
Coordenadoras, Voluntários e Equipa Técnica, registo de informação de cada atividade 
desenvolvida, trabalho em equipa, reuniões.  

Atividades a manter ao longo do ano de 2014: 

• Manutenção da página do facebook - delegação de Lisboa; 

• Elaboração de conteúdos para alimentação do site delegação de lisboa; 

• Participação nas formações iniciais de Voluntários; 

• Dinamização e organização de atividades na sala multiusos; 

• Biblioteca ACA - requisição e doação de livros. 

A planificação das atividades da animação sociocultural para o ano de 2014 

encontra-se no anexo 2. 

2. Serviço Social 
 
Atendimento social  

• Informar os objetivos da Associação a todos os novos Beneficiários. 

• Diagnosticar situações de carência social. 

• Recolher informação económica dos Beneficiários, caso seja necessário. 

Acompanhamento Social 

• Apoiar e acompanhar o Beneficiário ao longo da sua permanência na 

Associação, bem como a sua rede de apoio informal. 

• Encaminhar e sinalizar para os recursos da comunidade, do ponto de vista da 

necessidade social, de acordo com vontade expressa do Beneficiário. 
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• Informar, aconselhar e orientar sobre os direitos e recursos existentes no âmbito 

da ação social e saúde. 

Avaliação social 

• Avaliar a situação do Beneficiário no contexto biopsicossocial de forma a 

conhecer a sua situação e planear ações de mudança, colocando hipóteses e 

alternativas possíveis à situação vivida. 

Participação nos diversos grupos de trabalho: 

- Mais Voluntariado Menos Solidão; 

- Rede Social de Lisboa; 

- Comissões Sociais de Freguesia de Lisboa;   

Outras 

- Reuniões e/ou eventos que nos seja solicitada; 

- Orientação de um estagiário em Serviço Social. 

Para levar a cabo as atividades utiliza a seguinte metodologia: contacto telefónico e/ou 

email, atendimento, visitas domiciliárias, acompanhamento do Beneficiário a um 

determinado serviço, articulação, encaminhamento, sinalização, registo de informação 

nos processos individuais dos Beneficiários, trabalho em equipa, reuniões, formação, 

divulgação.  

 
3. Terapia Ocupacional 

 
• Manter as atividades de avaliação e apoio terapêutico, de aconselhamento e 

desenvolvimento de ajudas técnicas aos Beneficiários e ensinamentos pontuais a 

colaboradores (Beneficiários/Voluntários/Familiares).  

• Continuar a trabalhar com Voluntários e Familiares para a implementação de 

programas de prevenção e promoção da saúde (programa de manutenção de 

funcionalidade, programa de prevenção de quedas) 

• Para 2014 prevê-se desenvolver ações conjuntas com voluntários através de 

formações específicas para que se implementem atividades junto dos 

Beneficiários, no âmbito da promoção da saúde, nomeadamente sessões de 

movimento para idosos, ações de sensibilização para o risco de AVC, prevenção 

das doenças cardiovasculares. 
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• Colaborar com a Animadora Sociocultural na organização de atividades de 

grupo que sejam significativas para os Beneficiários e que aumentem a sua 

participação ocupacional. 

• Para levar a cabo as atividades de avaliação e apoio terapêutico irão ser 

utilizadas metodologias de avaliação das funções motoras e cognitivas; 

avaliação do perfil ocupacional, dos interesses e motivações; técnicas de 

reabilitação motora, sensorial, cognitiva; técnicas de treino e ensinamento; 

análise e adaptação de atividades; avaliação e adaptação do ambiente e 

dispositivos técnicos de apoio. Na atuação da Terapia Ocupacional serão 

transversais metodologias de trabalho em equipa, reuniões, formação, 

divulgação, colaboração e articulação, encaminhamento, sinalização, e registo de 

informação nos processos individuais dos Beneficiários. 

 
4. Psicologia 

 
A intervenção mantém-se, em linha de continuidade, com os anos anteriores, através de 

determinadas atividades:  

Referente aos voluntários 

• Recrutamento, Admissão e Atribuição de Voluntários; 

• Intervenção com os Voluntários; 

• Caracterização dos Voluntários; 

• Reforço da Bolsa de Voluntários para Acompanhamento a Atos Médicos; 

Referente aos Beneficiários 

• Avaliação de Beneficiários; 

• Psicoterapia de apoio;  

• Apoio psicopedagógico e de reabilitação; 

• Articulação com os recursos da comunidade.  

Outras 
 

• Constituição de Parcerias. 

• Orientação de uma Estagiária de Psicologia  
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Ao longo do ano de 2014 prevê-se manter a colaboração com a Ordem dos 

Psicólogos e/ou o Instituto Superior de Psicologia Aplicada no sentido de receber novo 

estagiário para apoiar e orientar. 

Para levar a cabo as atividades atrás enunciadas, utilizam-se diversos instrumentos, 

técnicas e procedimentos: pesquisa nas bolsas de Voluntários e apresentação do projeto 

da ACA a diversas instituições; entrevista individual, atribuição de Voluntários aos 

Beneficiários de acordo com o perfil de ambos; reuniões individuais com Voluntários 

para acompanhamento e apoio na prática do voluntariado; tratamento de informação 

individual dos Voluntários; visitas domiciliárias; psicoterapia de apoio; espaços 

psicopedagógicos.    

    3.2 Atividades de divulgação 

As atividades de divulgação que iremos manter são as seguintes:  

- Angariação de fundos “Chá de Reis”;  

- Dar continuidade à alimentação do site introduzindo as atividades realizadas e 
previstas; 

- Atualizar semanalmente o Facebook respondendo às questões sobre a ACA, 
partilhando atividades, fotografias e motivando para novos Voluntários (835 amigos);  

- Comunicação Social (radiotelevisão, imprensa); 

- Participação em eventos (Instituições Públicas e Privadas, Universidades, Freguesias). 

Atividades inovadoras: 

- “Caminhada Contra a Solidão”; 

- Atelier d’Arte – exposição de trabalhos realizados pelos Beneficiários.  

Continuamos a passar o nosso filme “Com Coração, Menos Solidão” em eventos e o 

promo deste está presente na plataforma youtube. Outros meios de divulgação: flyers, 

roll up, entrevistas, reuniões, brindes, testemunhos de Voluntários e Beneficiários.  

    3.3 Contactos periódicos  

Pretende-se manter os contactos estabelecidos com os seguintes elementos: 

- Direção Nacional, Delegações e Comissões Instaladoras; 

- Beneficiários, Voluntários e Sócios. 
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     3.4 Atividades na Área da Formação  

Prevê-se as seguintes formações: 

- Duas Formações Iniciais de Voluntários nas instalações da Delegação de Lisboa. 

- Continuar a colaborar com entidades parceiras na Formação Inicial de Voluntários. 

- Realização de Formação Temática em parceria com a Associação Alzheimer Portugal 

e Grupo José de Mello. 

- Os elementos que compõem a Delegação de Lisboa possam beneficiar de formação na 

área do voluntariado, cidadania e envelhecimento. 

4. Colaboração com outras entidades 

Pretendemos manter a colaboração com as seguintes entidades: Fundação 

Calouste Gulbenkian, Grupo José de Mello, Cofidis, Universidade Católica, 

Universidade Nova de Lisboa/NOVASBE, ISCSP/Núcleo de Serviço Social, Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa, Cruz Vermelha Portuguesa, Banco de Voluntariado para a 

Cidade de Lisboa/CML, IPSS’s, Pro Alcântara, Rede Social na cidade de Lisboa, 

Comissões Sociais de Freguesia, Centros Paroquiais, Unidades de Saúde Familiar, 

Hospitais, PSP, outros parceiros e entidades. 

Em 2014 prevê-se o aumento de contactos com outras entidades, que poderão ser 

originados pela pesquisa do nosso site. 

5. Protocolos, Parcerias e Acordos de colaboração  

Mantemos o Acordo Atípico de Colaboração com o Instituto de Segurança 

Social, IP.  

Manteremos os seguintes protocolos e parcerias: Câmara Municipal de Lisboa, Cruz 

Vermelha Portuguesa, Mais Voluntariado Menos Solidão, Rotary, Associação dos 

Antigos Alunos do Colégio Militar, Universidade Nova de Lisboa/NOVASBE, 

Fundação Calouste Gulbenkian/km2, EDP, Cofidis, Grupo José de Mello, Ordem dos 

Psicólogos, Voluntários com ASAS, Sic Esperança. 
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Prevê-se para o próximo ano o estabelecimento de parcerias com as seguintes 

entidades: ISPA, FITI, Universidade Europeia, Gastagus, Fundação Portuguesa de 

Cardiologia, Escolas da área envolvente. 

 
6. Atividades de monitorização e avaliação 

A Delegação de Lisboa avaliará regularmente a sua ação através dos seguintes 

instrumentos: Processo Individual do Beneficiário (registo da atividade da Equipa 

Técnica), Relatório de Atividades, Avaliação do Questionário de Satisfação, Registo de 

apoio mensal do apoio prestado pelo Voluntário ao Beneficiário, reuniões de Direção, 

Coordenação, Voluntários e Equipa Técnica. 

7. Projetos - Eventos de divulgação e criação de receitas 

Os eventos de divulgação estão descritos no ponto 3.2. 

A criação de receitas serão as seguintes: 

- Donativos; 

- Quotas; 

- Angariação de fundos “Chá de Reis”;  

- Venda de Livros, DVD’s, pin’s. 

 

 

 

Lisboa, 29 de Outubro de 2013 

Pela Direção da Delegação de Lisboa 

                                                                             da Associação Coração Amarelo 
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II. OR – Orçamento 

Associação Coração Amarelo 

Orçamento para 2014 da Delegação de Lisboa da ACA 

Custos 

 (p/item) (subtotais) 
21. Pessoal – Remunerações e Honorários  55.380,00 55.380,00 
22. Fornecimentos e serviços externos :  11.250,00 

      Água  500,00  
      Electricidade                                1.500,00  
      Correio                                                                      250,00  
      Telefone e Internet                                                    3.500,00  
      Material de escº/consumíveis/Expediente e Higiene              1.500,00  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

700,00  

      Manutenção do Site                                                                  
      Serviços especializados                                          1.400,00  
      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 500,00  

23. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)           4.800,00 4.800,00 
24. Seguros  2.000,00 2.000,00 
25. Rendas das instalações                                                                  980,00 980,00 
26. Apoio a actividades  2.000,00 2.000,00 
27. Custos com Acções de Formação                                        500,00 500,00 
28. Organização de eventos de índole social ou cultural  3.000,00 3.000,00 
29. Diversos (apoios especiais..) 1.000,00 1.000,00 
30. Outras Despesas - Imposmil -contabilidade 1.584,00 1.584,00 

T O T A L : 82.494,00 82.494,00 

Proveitos (p/item) (subtotais) 

4. Angariação de fundos   
4.1. Organização de eventos:                                                                

- Eventos de índole social ou cultural                                                               
4.2. Vendas :                                                                                            

- Artigos de divulgação/merchandising                                          70,00 
- Livros 50,00  
- Venda de pins 20,00  

5. Donativos / Subsídios e apoios institucionais  (ISS)                               80.590,15 80.590,15 
6. Receitas diversas - quotas 2.000,00 2.000,00 

T O T A L : 82.660,15 82.660,15 

Saldo : 166,15 166,15 
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PROJECTO DE ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014 
DELEGAÇÃO DE LISBOA 

MEMÓRIA DESCRITIVA 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO (ISS, IP/CENTRO DISTRITAL DE 

LISBOA) 

Os valores inscritos no presente projeto de orçamento correspondem aos montantes 

constantes do Acordo de Cooperação Atípico para o ano 2014. 

CUSTOS 

1. PESSOAL – REMUNERAÇÕES E HONORÁRIOS – importância 
correspondente aos custos com pessoal. 
 

2. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS – material de 
escritório/consumíveis/expediente e higiene – inclui pagamentos de 
consumíveis de escritório, informática, fotocopiadora, material de limpeza e 
higiene. 

- Artigos para oferta e divulgação/merchandising - inclui pagamento de artigos 
de divulgação da instituição assim como pequenas ofertas de aniversário a 
Beneficiários. 

  - Serviços especializados – inclui contrato de manutenção de informática. 

3. DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO – pagamento de combustíveis, via verde, 
pagamento de transportes de Voluntários e Beneficiários. 
 

4. SEGUROS – inclui seguros de acidentes pessoais, seguros de voluntários, 
seguros de beneficiários e seguro de viatura. 
 

5. RENDAS DAS INSTALAÇÕES – pagamento da renda das instalações da 
Delegação de Lisboa à Gebalis. 
 

6. APOIO A ATIVIDADES – inclui despesas com materiais, lanches, 
deslocações para atividades com Beneficiários. 
 

7. CUSTOS COM ACÇÕES DE FORMAÇÃO – inclui as ações de formação 
do pessoal técnico e voluntários. 
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8. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE ÍNDOLE SOCIAL OU 
CULTURAL – inclui as atividades efetuadas com os utentes tais como; 
almoço de Natal, ida a Fátima e outros. 

 
9. DIVERSOS - inclui apoios especiais aos Beneficiários, despesas extras 

(arranjos, medicamentos…), pagamento de pequenas despesas que não 
estejam contempladas nas restantes rubricas. 

 
10. OUTRAS DESPESAS – pagamento ao gabinete de contabilidade (Imposmil), 

responsável pela organização da contabilidade da Delegação de Lisboa da 
ACA. 

PROVEITOS 

No ponto 2 – donativos/subsídios e apoios institucionais – inclui a verba do 
Acordo Atípico com o Instituto de Segurança Social, IP. 

No ponto 3 – receitas diversas – inclui as quotas recebidas dos nossos 
associados. 
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ANEXO I 

Inquérito de Satisfação 

Por forma a melhorar a nossa missão no apoio ao combate à solidão a sua opinião é 
importante e contribui para a nossa melhoria. Por favor responda às seguintes questões 
marcando com um X no quadrado que, no seu ponto de vista, mais se adequa ao nível 
de satisfação atingido. As respostas são anónimas e confidenciais. Muito obrigado pela 
sua colaboração! 

 

Questão 

Sim 

 

Não 

 

N/Sabe 

N/Responde 

 

1. Está satisfeito com o atendimento do secretariado?    

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

3. Está satisfeito com o acompanhamento do voluntário?    

4. Está satisfeito com o acompanhamento da coordenadora?    

5. Está satisfeito com o acompanhamento da equipa técnica? 

Ana Filipa Nunes 

Ana Paula Baptista 

Maria Helena T. Almeida 

Marisa Galante 

   

   

   

   

   

6. Tem conhecimento das atividades realizadas?    

7. Costuma participar nas atividades realizadas?    

8. Quais gostou mais? 

 

 

 

9. No geral está satisfeito com a Associação?    

10. Recomendaria a Associação a outra pessoa?    

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

Associação na sua vida?) 
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ANEXO II 

Planificação de atividades 2014 

Animação sociocultural 

Calendarização Objetivos gerais Atividade 
Recursos 
Humanos 

População 
Alvo 

Janeiro 

 
- Angariação de Fundos 
 
- Convívio intergeracional 
 
-Desenvolvimento de 
redes de proximidade- 
visita guiada ao museu  
Fundação Calouste 
Gulbenkian 
 

-Chá de Reis 
 
 
-“Vamos cantar as 
Janeiras” 
 
 
-“O Nosso Km2”
  

Equipa técnica 
Coordenadoras 
Voluntários 
 

 
Sócios 
Beneficiários 
Alunos do 2º e 
3º ciclo 
 

Fevereiro 

 
- Celebração do Dia dos 
Namorados 
 
- Promover o convívio e 
partilha de conhecimentos 
através da visualização de 
filmes; leitura de pequenos 
textos, etc) 
 
-Desenvolvimento de 
redes de proximidade- 
visita guiada ao museu da 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 

-Passeio São 
Valentim 
 
- Tarde de Cinema 
(delegação de 
Lisboa) 
 
 
 
 
“O Nosso Km2”
  
 

Animadora 
Cultural 
Coordenadoras 
Voluntários 

Beneficiários 

Março 

 
-Estimular o 
autoconhecimento e a 
dinâmica de grupo, na 
integração de um grupo de 
trabalho 
 
-Desenvolver trabalhos 
manuais para futura 
doação e exposição 
 
- Convívio Intergeracional 
através da leitura de contos 
tradicionais 

 
- Atelier D´Arte 
(elaboração de 
trabalhos manuais 
Ex: Tricot; malha; 
pintura, etc) 
 
 
 
- “Cantinho dos 
avós” 
 
 
 

Animadora 
Cultural 
Coordenadoras 
Voluntários 

Beneficiários  
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- Criar momentos de 
partilha e saberes entre 
gerações 
 
-Desenvolvimento de 
redes de proximidade- 
visita guiada ao museu da 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 

 
 
“O Nosso Km2”
  

Abril 

 
- Celebração da Páscoa 
 
 
-Desenvolver trabalhos 
manuais para futura 
doação e exposição 
 

- Convívio Páscoa 
(lanche de 
convívio) 
 
 
 
-Atelier d´Arte 

Equipa técnica 
Coordenadoras 
Voluntários 

Beneficiários 

Maio 

 
-Promover o 
desenvolvimento mental, 
físico, e afetivo 
 
- Estimular a prática de 
exercício físico para a 
saúde e bem-estar  
 
-Implementar hábitos de 
vida saudável, tendo em 
vista o bem-estar físico 
 
- Promover o convívio e 
partilha de conhecimentos 
através da visualização de 
filmes; leitura de pequenos 
textos, etc) 
 

Chegou a 
Primavera 
(atividade ao ar 
livre - Quinta das 
Conchas) 
 
 
 
 
- Tarde de Cinema 
(delegação de 
Lisboa) 

(Atividade 
desenvolvida 
com a 
Terapeuta 
Ocupacional) 
 
 
 
 
Equipa técnica 
Coordenadoras 
Voluntários  
 
 

Beneficiários 
Voluntários 

Junho 

 
-Desenvolver trabalhos 
manuais para futura 
doação e exposição 
 
 

 
-Atelier d´Arte 
 

Animadora 
Cultural 
Coordenadoras 
Voluntários 

 

Julho 

 
-Estimular o convívio 
entre voluntários e 
familiares 

 
IV Encontro de 
Voluntários 
“Caminhada com o 

 
 
 
Equipa técnica 

 
Voluntários e 
Familiares 
Sócios  
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- Exposição dos trabalhos 
realizados no Atelier 
d´Arte 
 
-Celebração do dia dos 
Avós  
- Estimular o convívio e 
confraternização com 
diferentes gerações 

Coração” 
 
Exposição Atelier 
d´ Arte 
 
Dia dos Avós 
Cofidis (convívio 
entre Beneficiários 
e colaboradores da 
Cofidis) 

Coordenadoras 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beneficiários 
Colaboradores 
Cofidis 

Setembro 

 
- Proporcionar momentos 
de devoção 
 
- Promover o convívio e 
partilha de conhecimentos 
através da visualização de 
filmes; leitura de pequenos 
textos, etc) 
 

-Atividade 
religiosa, passeio a 
Fátima 
 
- Tarde de Cinema 
(delegação de 
Lisboa) 

Equipa técnica 
Coordenadoras 
Voluntários 
 

Beneficiários  

Outubro 

 
-Celebração Dia do Idoso 
(Promover o convívio e 
partilha de conhecimentos 
através de um passeio pela 
cidade de Lisboa) 
 

-Dia do Idoso 
Passeio por Lisboa 
(Autocarro Anfíbio 
de Lisboa) 
 

Animadora 
Cultural 
Voluntários  

Beneficiários  

Novembro 

 
-Celebração Magusto  
- Estimular o convívio e 
confraternização 

- Magusto Lanche 
de convívio  

Equipa técnica 
Voluntários 

Beneficiários 

Dezembro 

 
-Celebrar a época natalícia 
-Apoiar beneficiários com 
mais necessidades de bens 
essenciais (cabazes de 
Natal) 
 
 

- Recolha de bens 
essenciais; 
-Distribuição de 
cabazes de Natal; 
- Almoço de Natal 

Equipa técnica 
Coordenadoras 
Voluntários 
 
 

Beneficiários  

 
 

 

 

 



         

 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES e ORÇAMENTO 2014 
da  

Delegação de OEIRAS  
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1. Introdução 
Uma nova esperança, num mundo em mudança. 

Analisando as transformações sociais ocorridas nos últimos anos, verificamos o 
aumento de esperança de vida (obtido através do conhecimento),as 
alterações na célula familiar, o enfraquecimento no apoio dos vizinhos e a 
crise económica e afetiva na nossa sociedade contemporânea. 

A população idosa é cada vez mais numerosa, vulnerável, carente de afetos e 
de meios; tendo todos estes parâmetros implicações no seu estado de saúde 
física e mental – tornando-a MAIS SÓ. 

Perante esta realidade urge ter uma resposta esclarecedora, eficaz, direta e 
solidária.  

Para tal é necessário “cativar” voluntários, dando-lhes Formação e 
Conhecimentos Práticos, de forma a realizarem um bom trabalho junto desta 
população e sentirem realização pessoal e reconhecimento da sociedade 

Levar carinhos cheios de ternura, tranquilidade, quebrar o isolamento, construir 
a segurança interior, a cidadania são a finalidade do nosso projeto de 
COMBATE À SOLIDÃO  

Certamente que este trabalho não poderá ser feito isoladamente, por isso a 
importância do apoio da Direção Nacional da ACA, dos Órgãos Autárquicos, 
das Comissões de Freguesia, das Escolas, das Empresas, das Instituições, dos 
Comerciantes, dos membros da comunidade, privilegiando protocolos e/ou 
parcerias com Entidades, numa envolvência catalisadora de energia atuante. 

Pelo reconhecimento que temos tido, pelo nosso trabalho, e pelo carinho 
recebido ao longo dos anos, desejamos em cada momento VIVER e dar o 
MELHOR. 

É este o nosso compromisso para 2014! 

 

2. Objetivos gerais do Plano de Atividades  
� Minimizar o isolamento e a Solidão 

� Dinamizar e desenvolver o apoio a pessoas idosas, dependentes e 
isoladas 

� Incentivar o respeito, cidadania e inclusão da Pessoa Idosa 

� Contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

� Criar ou partilhar novos projetos de solidariedade intergeracional 

� Promover a autonomia e o envelhecimento ativo  
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� Incentivar a participação e a partilha, através de eventos 

�  Estimular a promoção da saúde, através  de comportamentos 
saudáveis 

�  Obter apoio para pessoas mais frágeis financeiramente junto de 
Instituições com essa finalidade 

� Divulgar a Associação Coração Amarelo no Concelho e a nível 
Nacional, através de eventos, feiras, campanhas, entrevistas e artigos 
nos Órgãos de Comunicação locais e nacionais 

� Promover protocolos ou parcerias com Órgãos Autárquicos, Instituições, 
Empresas Privadas, Fundações, que queiram colaborar ou apoiar a 
nossa área de intervenção social 

� Angariar fundos promovendo Vendas (primavera e outono), Mostras 
(Gastronómica e Doçaria), Lançamento de livros de voluntários / 
utentes e dinamizando a adesão de novos Sócios 

 

3. Atividades previstas para 2014 

    3.1 Atividades de gestão 

A Delegação de Oeiras tem a sua sede no Centro de Juventude de Oeiras – 
Rua Monsenhor Ferreira de Melo, Oeiras – cedida por protocolo, pela Câmara 
Municipal de Oeiras. Usufrui de uma sala e apoio logístico (telefone, e sala 
multiusos para reuniões). 

Por alteração da orgânica da CMO, o Centro da Juventude em 2013 passou a 
ter nas suas instalações o departamento de Desporto, tornando o espaço 
completamente lotado. Perante o fato o executivo camarário após diversas 
reuniões com a Direção procurou encontrar outras instalações para a 
Associação Coração Amarelo, sendo que até à presente data nada se 
concretizou 

O aumento de Voluntários e Utentes assim como a dinâmica da Delegação, 
justificam uma ajuda administrativa, a part-time, contudo e por motivos 
financeiros iremos continuar a utilizar os apoios esporádicos dos voluntários. 

Com a dinamização do SITE ,será possível realizar uma maior e melhor 
informação junto dos Sócios, dos Voluntários e da População. 

 

Reuniões de Direção 

A Direção continuará a reunir mensalmente (ultima terça feira do mês),para 
programar e avaliar projetos e eventos, analisar formas de atuação e 
valorização dos voluntários e decidir sobre ações esporádicas 
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Apreciar e aprovar o ingresso de Sócios, Voluntários e Utentes 

 

Reuniões de Voluntários 

Os Voluntários continuaram a reunir mensalmente (primeira terça feira do 
mês), de forma a obterem informação e formação concreta para a 
realização do seu voluntariado 

Realizar-se-ão outras, se assim se justificar 

   3.2 Atividades de divulgação  

Para 2014, estão programadas as seguintes ações: 

� Concertos 

� Concerto de Outono  

Outubro - mês do Voluntariado – Orquestra de Câmara de Cascais e 
Oeiras 

Auditório do COSFA / IASFA - Oeiras 

� Tertúlias 

� “ Não Desistas” – Sala do COSFA/IASFA 

Janeiro a maio – segunda 3ª feira de cada mês 

� Vendas 

� Feiras Sociais* 

� Feira de Bairro 

� Agrupamento de Freguesias de Oeiras/ Paço de 
Arcos/Caxias  

            - Centro Comercial Oeiras Parque 

março 

� Agrupamento de Freguesias de Oeiras/ Paço de 
Arcos /Caxias  

            - Jardim de Paço de Arcos 

abril/maio 

� Agrupamento de Freguesias de Algés/Cruz 
Quebrada/ Linda-a-Velha – Parque Urbano de 
Miraflores 

setembro 

� Junta de Freguesia de Barcarena  
            – Centro Jovem Queluz Baixo 
 

maio 
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             – Moradores de Nova Oeiras                                               maio e outubro 
 

* Devido às alterações das Juntas de Freguesia, as datas e os locais poderão 
ser alterados 

� Festas Concelhias 

 
� Festa do Concelho 

             – Parque Municipal de Oeiras 
 

junho 

� Festa de Nosso Senhor dos Navegantes  
             – Jardim de Paço de Arcos 

agosto/setembro 

 

� Comunicação Social 

Procurar ter mais visibilidade nos órgãos de comunicação social concelhio, 
através de artigos e entrevistas, de forma a tornar a Delegação de Oeiras do 
Coração Amarelo mais conhecida 

 

    3.3 Contactos periódicos  

Reuniões Externas 

As reuniões externas podem realizar-se a pedido de Órgãos Autárquicos, 
Direção Nacional da Associação Coração Amarelo, Instituições, ou a pedido 
da Delegação. 

Sendo a Delegação membro de vários Órgãos Concelhios, deverá reunir 
periodicamente com: 

� CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS 

� Para entregar documentação “Plano de Atividades e Orçamento 
2014”, em novembro de 2013; “Relatório de Atividades e Contas 2013”, 
em março de 2014, ao Presidente da CMO, ou ao Vereador responsável 
pelo Pelouro Social 

� Apresentar eventos, formações, ou outras iniciativas que visem a 
melhoria de vida dos idosos no Concelho 

 

� PROGRAMA DE REDE SOCIAL NO CONCELHO DE OEIRAS 

� Reunirá mensalmente ou quando para tal for convocada com os 
membros das Comissões Sociais das novas Freguesias (CSF) de Oeiras 
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Paço de Arcos e Caxias; Algés Cruz Quebrada Linda-a-Velha; 
Carnaxide Queijas; Barcarena 

� JUNTAS 

� Para apresentar documentação ”Plano de Atividades e Orçamento 
2014” em Novembro de 2013;”Relatório e Contas de 2013” em Março 
de 2014 ao Presidente da Junta de Freguesia ou Presidente do 
Agrupamento de Freguesias ou ao Membro do Executivo responsável 
pelo pelouro. 

� Reuniões de estratégia social da Freguesia 

� Preparação de grandes eventos a realizar em conjunto  

� INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

� Reunirá periodicamente com Centros de Dia e de Convívio do 
Concelho, para adequar em conjunto estratégias de apoios aos 
Utentes, atividades a desenvolver ou a melhorar. 

� ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR MAIS 

� Reunirá trimestralmente para elaborar ou avaliar eventos a realizar em 
conjunto ou com outras Instituições concelhias. 

�  
� EMPRESAS, FUNDAÇÕES, CLUBES 

� Reunirá sempre que lhe seja solicitado. 

 

    3.4 Atividades na Área da Formação  

 

Formação Inicial 

 
A realizar pela Direção Nacional da Associação Coração Amarelo, dirigida 
aos novos Voluntários – Semestral ou anual, conforme a necessidade  

 

Formação Contínua 

A realizar pela Delegação, dirigida a todos os Voluntários, sobre temas por eles 
sugeridos, ministrados por Técnicos Superiores – Trimestral. 
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Outras Formações 

Sempre que existam Formações organizadas por outras Instituições, os 
Voluntários deverão ser avisados antecipadamente. Normalmente, somos 
convidados pelas seguintes instituições: 
 

o Direção Nacional da Associação Coração Amarelo 

o CMO-Departamento Assuntos Sociais e Cultura 

o CMO-Plano de Saúde Municipal 

o CMO-Banco Local de Voluntariado de Oeras – BLVO 

o Entidades de Saúde – Centros de saúde - ACES 

o Banco Alimentar (Entre Ajuda) 

 

    3.5 Outras Atividades  

Atividades a Realizar 

A Delegação de Oeiras, tem programada as atividades que irá efetuar, 

contudo está disponível para colaborar em eventos de outras Entidades que a 

convidem, desde que sirvam os interesses dos seus utentes.  

Atividades com os Utentes 

� Qualificar e intensificar quando necessário as visitas domiciliárias 

semanais 

� Acompanhar sempre que possível o Utente ao médico, tratamentos 

e hospital 

� Esclarecer sobre os direitos da Pessoa Idosa e/ou deficiente 

� Apoiar a criação dos Direitos do Idoso 

� Telefonar semanalmente aos utentes doentes ou carentes, através 

da Delegação 

� Enviar cartões de felicitações pelo Aniversário, Natal e Páscoa 

� Realizar passeios ou visitas a locais de interesse cultural ou de lazer 

� Intensificar o convívio entre Utentes e Utentes/Voluntários, através de 

lanches ou outros eventos (leitura, jogos...) 
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� Convidar os Familiares dos utentes para as Festas de Natal e outras 

que se justifique 

� Realizar Colónias de Férias, nos meses de verão, sendo uma delas 

intergeracional 

� Levar ofertas personalizadas no Natal e Páscoa  

� Fomentar Projetos intergeracionais com outras Instituições 

 

Atividades com os Voluntários 

� Promover Convívios (almoço ou jantar) com os Voluntários e Familiares 

� Realizar reuniões mensais, precedidas de convívio (café e bolos) 

� Efetuar concursos para Voluntários, Utentes e Familiares 

� Enviar cartões de felicitações aos Voluntários, quando do seu 

aniversário 

� Telefonar semanalmente aos Voluntários doentes e/ou com problemas 

� Apoiar os Voluntários que adoeçam ou que precisem de ajuda 

� Utilizar processos diversificados para aumentar a união e a amizade 

entre Voluntários 

 

4. Colaboração com outras entidades 
 

� CENTRO NUNO BELMAR DA COSTA 

Continuação do apoio por parte de Voluntários da Delegação (6), no 
acompanhamento a refeições, aulas, passeios, tertúlias. 

� CENTROS DE DIA E CONVÍVIOS CONCELHIOS 

Continuação do apoio em eventos comuns e formação a Voluntários 

� ASSOCIAÇÃO JUVENIL PROATLÂNTICO / JUNTOS MAIS 

Organização de eventos (Natal, carnaval, colónias de férias) 

� ESCOLAS, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS 

Disponibilidade para integrar pedidos de estágios de alunos do ensino 
secundário e superior, preferencialmente das áreas sociais 
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� ACADEMIAS E UNIVERSIDADES SENIORES 

Colaboração em aulas de três estabelecimentos de ensino (Oeiras, 
Carcavelos e Lisboa). 

� MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Aceitação e acompanhamento de indivíduos com cumprimento de penas na 
área do Voluntariado. 

� CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS – BANCO DE VOLUNTARIADO 

Por parceria realizada com a CMO, daremos o nosso contributo nas 
Formações de Voluntários e Instituições a realizar em 2014  

� EMPRESAS 

Intercâmbio de voluntários através de protocolos ou parcerias a realizar  

� CENTRO DE EMPREGO DE CASCAIS 

Dinamização junto deste centro de formas de obtenção de Voluntários e 
acompanhamento de desempregados 

 

5. Protocolos, Parcerias e Acordos de 
colaboração  

 

PARCERIAS 

� 2004-SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OEIRAS 

Acordo de Parceria de 10 de novembro de 2004, encaminhamento de casos 
para Apoio Domiciliário e Clínico, Centros de Dia. 

� 2006-ASSOCIAÇÃO PROATLÂNTICO 

Acordo de Parceria de 8 de setembro de 2006, realização de eventos. 

PROTOCOLOS 

� CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS 

Protocolo nº 89/2004, de 6 de setembro de 2004, cedência de instalações, e 
apoio logístico. 



         

 55

� COMISSÕES SOCIAIS DE FREGUESIA 

Ao abrigo da Constituição do Projeto de Trabalho de Rede Social, de que a 
CMO é a dinamizadora e onde a Delegação de Oeiras é membro a nível 
Concelhio (CLAS) 2008 e a nível de Freguesias. 

� 2005 - Junta de Freguesia de Oeiras 

 

� 2007 - Junta de Freguesia de Paço de Arcos 

� 2008 - Junta de Freguesia de Algés 

� 2010 - Junta de Freguesia de Carnaxide 

� 2011 – Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras 

� FUNDAÇÂO CASA DE MACAU 

                         2012 (novembro ) 

� CONFORT KEEPERS 

 2013 (fevereiro) 

� FUNDAÇÂO MARQUÊS DE POMBAL 

                         2013 (janeiro) 

 Parceria ou Protocolo (em Apreciação) 

 

� Residencial Madre Maria Clara 

� Associação Rock Sénior 

� COSFA/IASFA 

 

6. Atividades de monitorização e avaliação 
A avaliação de desempenho do trabalho efetuado na Delegação de Oeiras 
será periodicamente realizada através de: 

� Reuniões mensais de Direção 

� Reuniões mensais de Voluntários 
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� Relatórios trimestrais de acompanhamento ao Utente 

� Relatório anual de Avaliação 

� Reuniões específicas com Voluntários para avaliação do grau de 
realização 

� Avaliação junto dos Utentes do apoio recebido (visitas e telefonemas 
semanais) 

 

7. Projetos - Eventos de divulgação e criação de 
receitas 
 

Os subsídios fixos têm vindo a diminuir, não sendo previsível o que se passará 
em 2014 

� Câmara Municipal de Oeiras 

� Juntas de Freguesia (com a passagem de 10 para 5 Juntas de 

Freguesia),desconhecemos o que irá acontecer 

Os restantes serão obtidos através de. 

� Quotas dos Sócios 

� Vendas e Feiras 

� Eventos culturais / Concerto de Outono 

� Apoios de Empresas e individuais 

 

� NOVOS PROJETOS 

� Apoio aos utentes mais frágeis em géneros e transportes 

� Testemunhos intergeracionais (pequeno livro) 

� Memórias de vida (registos de episódios ,histórias, poemas, fotos) 

� Mostra “ Encantos do chocolate”  

 
Nota final relativa a previsão de sócios, voluntários e utentes: 
 

Dadas as circunstâncias em que o país se encontra, com uma taxa de 
desemprego elevado, aumentos de impostos e diminuição das pensões, não 
se pode prever o numero de futuros sócios nem de voluntários. 
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Quanto aos utentes, é previsível que aumentem. 

 Vive-se mais, sem companhia e com carência de afetos ,portanto as 
associações que prestam apoio a idosos são cada vez mais solicitadas 

Lisboa 30 outubro 2013 

 

 

Pela Direção da Delegação de OEIRAS 
da Associação Coração Amarelo 
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Associação Coração Amarelo 
 

Orçamento para 2014 da Delegação de Oeiras 
Custos 

 (p/item) (subtotais) 

31. Pessoal – Remunerações e Honorários  0  

32. Fornecimentos e serviços externos : 2.350  
      Água  0  
      Eletricidade                                0  
      Correio                                                                      150  
      Telefone e Internet                                                    0  
      Material de escº/consumíveis/Expediente e 
Higiene              

1050  

      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

0  

      Manutenção do Site                                                               0  
      Serviços especializados        (Contabilidade)                                
  

600  

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão 550  
33. Deslocações em serviço (incl. combustível de 

veículos)           
0  

34. Seguros  2.500  
35. Rendas das instalações                                                                 0  
36. Apoio a atividades  (lanches, transportes, outros) 8.300  
37. Custos com Ações de Formação                                       250  
38. Organização de eventos de índole social ou cultural  0  
39. Diversos 500  
40. Outras Despesas (apoio a utentes) 1.800  

T O T A L : 15.700  
Proveitos 

 (p/item) (subtotais) 
8. Angariação de fundos 2.750  

8.1. Organização de eventos:                                                                
- Eventos de índole social ou cultural                                                             2.750  
-    

8.2. Vendas :                                                                                          12.950  
- Artigos de divulgação/merchandising                                         300  
- Livros   
- Vendas Outono e Primavera 5.000  

9. Donativos / Subsídios e apoios institucionais/Quotas                              7.550  
10. Receitas diversas 100  

T O T A L : 15.700  

Saldo : 0  

A Direção 
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Plano de Actividades e Orçamento 2014 

 

 

Delegação do Porto 
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Associação Coração Amarelo 
 
Delegação do Porto 
 
Programa de Actividades 2014 
 
1. Desenvolvimento e aprofundamento do programa de gestão de voluntários, 
reforçando a formação inicial e continua. 
 
2. Recrutamento, selecção e formação de novos voluntários. 
 
3. Aprofundamento / implementação dos protocolos com a Universidade 
Católica, 
 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, Junta da UF de Cedofeita, Sto. Ildefonso, 
S. Nicolau, Sé, Vitória e Miragaia e com a EDP, Delta-cafés, Grupo Mello 
Saúde e Fundação Amélia de Mello. 
 
4. Implementação de protocolo com a Junta de Freguesia de Ramalde. 
 
5. Celebração de novos protocolos e continuação de colaboração com IPSS e 
outras entidades, nomeadamente PSP – Serviço de Proximidade. 
 
6. Participação na Rede Social da Câmara Municipal do Porto e Banco de 
Voluntariado. 
 
7. Articulação com os meios de comunicação social. 
 
8. Angariação de novos patrocinadores, individuais e empresas. 
 
9. Proporcionar aos nossos beneficiários, acompanhados pelos nossos 
voluntários,um espectáculo um natalício. 
 
10. Continuação de elaboração de folha de informativa mensal a enviar a 
voluntários, sócios e simpatizantes. 
 
 
Porto, 11.11.2013 
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ASSOC. CORAÇÃO AMARELOASSOC. CORAÇÃO AMARELOASSOC. CORAÇÃO AMARELOASSOC. CORAÇÃO AMARELO        
Delegação do PortoDelegação do PortoDelegação do PortoDelegação do Porto    

 

Orçamento para 2014Orçamento para 2014Orçamento para 2014Orçamento para 2014 
 

Receitas Receitas Receitas Receitas                             Valor Valor Valor Valor         Despesas Despesas Despesas Despesas                                                                         ValorValorValorValor    
    
Quotas de sócios      696,00 €   Seguros                   374,00 € 
Donativos       250,00 €   Comunicações                  300,00 € 
      Imposmil - Contabilidade   144,00 € 

Totais Receitas Totais Receitas Totais Receitas Totais Receitas                             946,00 € 946,00 € 946,00 € 946,00 €                         Totais Despesas                       818,00 €Totais Despesas                       818,00 €Totais Despesas                       818,00 €Totais Despesas                       818,00 €    
    
                                    Saldo Saldo Saldo Saldo 128,00 €128,00 €128,00 €128,00 € 
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Plano de Actividades e Orçamento 2014 

 

 

Comissão Instaladora de 

Porto de Mós/Bouceiros 
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PLANO DE ACTIVIDADES 

2014 

 
Delegação de Porto de Mós – Comissão Instaladora 

 

2-Orçamento para actividades 

− Divulgar a ACA e angariar sócios (todo o ano);200.00 euros 

− Recrutar e formar voluntários (todo o ano); 200.00 euros 

− Apoiar as pessoas idosas em situação de dependência, solidão ou isolamento (todo o 

ano);500.00 

− Intercâmbio com outras delegações da ACA 100 .00 euros 

− Formação de voluntários em São Bento (Janeiro) (já existe um grupo 

interessado).50.00 

− Formação de Voluntários (data a definir) em Porto de Mós (também já existe uma 

lista)50.00 

− Promover uma atividade de rua (caminhada) (Maio);250.00 

− Divulgação da ACA na Feira das Festas de São Pedro (Junho);250.00 

− Dia aberto (Agosto);50.00 

− Colaboração com a Rede Social nas atividades culturais e recreativas para os idosos do 

concelho.(Outubro); 

− Magusto (Novembro);100.00 

− Convívio solidário (Dezembro)200.00 

− Estabelecer uma parceria com UCC D. Fuas Roupinho (Unidade de Cuidados na 

Comunidade) para apoiar idosos em situação de solidão . 

− Total de previsão de gastos-1.950 euros 
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PLANO DE ACÇÃO 2014 
 

 

 

 

 

Delegação de Sintra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 65

Outubro de 2013 

 

ÍNDICE  

I.PA- Plano de atividades 

1. Introdução 3 

 

2. Objetivos Gerais do Plano de Atividades 

4 

 

3. Atividades previstas para 2014 

 

5 

3.1. Atividades de gestão 5 

3.2. Atividades de divulgação 8 

3.3.Contactos periódicos com Direções e Comissões Instaladoras 

das Delegações 
8 

     3.4. Atividades na Área da Formação  8 

 4. Colaboração com outras entidades 
9 

9 

5. Protocolos, parcerias e Acordos de colaboração 

  

6. Projetos-Eventos de divulgação e criação de receitas 

9 

 

7.Atividades de Monitorização e Avaliação 
    10 

II .OR –Orçamento 

 



         

 66

 

PLANO DE ACÇÃO PARA 2014 

1. INTRODUÇÃO 

Conforme instituído pelos seus Estatutos, a Associação Coração Amarelo (ACA), 

Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, dotada de 

personalidade jurídica e declarada Pessoa Colectiva de Utilidade Pública prossegue 

os seguintes objectivos:   

a) Promover iniciativas que visem apoiar pessoas em situação de solidão e/ou 

dependência, preferencialmente as mais idosas; 

b) Promover, junto das entidades responsáveis, iniciativas tendentes à sua 

sensibilização para a necessidade de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas nas situações referidas na alínea anterior, incluindo a implementação 

e desenvolvimento nas comunidades de um serviço de apoio domiciliário 

integrado e de qualidade, em articulação com os serviços de saúde e de acção 

social; 

c) Promover um espírito de solidariedade e cooperação entre os familiares, 

vizinhos e amigos dos beneficiários, através de pessoas voluntárias que 

possam oferecer o seu tempo e o seu saber. 

A Delegação de Sintra tem vindo a contribuir activamente para o cumprimento destes 

objectivos, pretendendo continuar a alargar a sua actividade para abranger um cada 

vez maior número de pessoas beneficiárias, de voluntários e de sócios na sua área de 

intervenção geográfica. 

A intervenção da Delegação baseia-se nos valores da participação social e da 

cidadania activa, valorizando a crescente importância de respostas e serviços de 

proximidade inovadores e adaptados às novas e diversas realidades sócio-culturais e 

às diferentes necessidades das pessoas idosas e/ou dependentes, procurando uma 

abordagem holística de intervenção integrada na comunidade e dinamizando um 

voluntariado responsável e devidamente enquadrado e qualificado. 
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A dinâmica de implementação da Delegação iniciou-se em 2008 e 2009, tendo durante 

os anos seguintes apostado na dinamização de parcerias e da intervenção local, 

reforçando a sua acção.  

Pretende-se em 2014 continuar a consolidar um papel activo e de proximidade, nas 

vertentes social, cultural e recreativa, para além do reforço crescente do trabalho 

integrado e em rede através das sinergias comunitárias fortificando a Delegação no 

meio local com parcerias estabelecidas com entidades como a Cruz Vermelha 

Portuguesa, os Lyons, a Câmara Municipal de Sintra, Juntas de Freguesias e as 

empresas Resiquimica, Delta e Montepio. 

Com a União das Freguesias de Sintra- Stª Maria e S. Miguel, S. Martinho e S. Pedro 

de Penaferrim manter-se - à  a estreita colaboração estabelecida desde o início.  

 

2. OBJECTIVOS GERAIS DO PLANO DE ATIVIDADES 

O presente Plano é reflexo da visão estratégica da Delegação, de acordo com a sua 

missão estatutária e pretende operacionalizar a intervenção prevista para 2014 de 

acordo com os seguintes objectivos: 

 Assegurar o funcionamento da Delegação de acordo com os objectivos 

estatutários da ACA e com as necessidades locais;  

 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. 
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  3. ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2014   

3.1.Atividades de Gestão 

   3.1.1. 

 Manutenção da sede da Delegação; 

 Elaboração de candidaturas a Programas de Apoio Financeiro a Instituições 

sem Fins Lucrativos; 

 Angariação de sócios, com vista à consolidação do tecido associativo da 

Delegação; 

 Angariação de receitas; 

 Realização de Reuniões periódicas de Direcção; 

 Realização de reuniões com entidades e parceiros. 

 

 3.1.2 Desenvolvimento do apoio junto das pessoas idosas e/ou dependentes em 

situação de solidão 

 Registo e análise dos pedidos de apoio (tipo de pedido, situação sócio familiar 

e outras), com definição de prioridades no atendimento; 

 Manutenção e atualização do ficheiro de beneficiários; 

 Apoio e acompanhamento aos beneficiários com base num Plano de 

Desenvolvimento Pessoal /Plano de ajuda individualizado, de acordo com 

necessidades específicas dos pedidos de apoio. 

            Acompanhamento de beneficiários quando solicitado por outras entidades e 

instituições, de acordo com os critérios de apoio definidos; 

 Fazer rastreio de Saúde 

            Encaminhamento de situações para outras entidades, quando assim se 

justificar 

 Desenvolvimento de atividades de carácter recreativo de acordo com as 

expectativas, interesses e capacidades individuais ou de grupo das pessoas 

apoiadas; 

 Dinamização de espaços de debate e/ou discussão de temas que interessem 

às pessoas apoiadas; 
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 Organização do Ciclo de Conferências “ VIVER BEM O PRESENTE 

PREPARAR O FUTURO”. 

3.1.3. Atividades do Clube Sénior +  

A dinamização do Clube Sénior + em articulação com a Delegação de Sintra da 

Cruz Vermelha Portuguesa, em cujas instalações funciona, abrange um conjunto 

de atividades integradas no desenvolvimento da área social, cultural e recreativa 

da intervenção da ACA, tais como: 

 Organização de atividades complementares junto dos beneficiários apoiados, 

no domicílio, com acompanhamento ao exterior, passeios diversos, 

lanches/almoços e momentos de convívio; 

 Fazer Rastreios de saúde 

 Organização de chás-Raposa mensais, abrangendo, em cada, cerca de 10 

beneficiários, visando comemorar os respectivos aniversários; 

 Organização de Festa de Natal para todos os beneficiários e voluntários da 

Delegação, prevendo-se cerca de 100 pessoas; 

 Participação em Convívio Intergeracional de Carnaval, prevendo-se abranger 

80 beneficiários; 

 Organização de Passeios culturais vários, prevendo-se abranger no total 

aproximadamente 200 beneficiários; 

 Organização de colónia de férias, prevendo-se abranger 5 beneficiários; 

 Dinamização da IV Edição do Mega Pic nic de Verão, com a participação de 

idosos de todo o Concelho, em articulação com as Juntas de Freguesia e com 

diversos apoios de organizações e empresas; 

 Organização de Encontro Gastronómico, com elaboração de livro de receitas 

propostas por beneficiários; 

 Visitas a museus; 

 Dinamização de Ateliers vários 

   Ikebana 

   Exposição de Bonecas, etc. 
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3.1.4. Desenvolvimento de novos projetos 

 Projeto “Bago de Arroz” – Organização de uma rede de estabelecimentos de 

restauração que disponibilize uma a duas refeições gratuitas diárias a idosos 

carenciados sinalizados pela ACA; 

 Projeto “Conversas ao Entardecer” – Organização de 3 Tertúlias destinadas ao 

público em geral, a realizar em Casas de Chá na Vila de Sintra; 

 Projeto “Reviver o Passado Aprendendo” - Organização de passeio e visitas 

culturais aos locais de origem dos beneficiários 

       3.1.5. Recursos 

 Recursos Humanos 

- Voluntários da Direção da Delegação; 

- Voluntários de acompanhamento a beneficiários. 

 Recursos Logísticos 

- Utilização de sala equipada com mesas e cadeira, com linha telefónica e acesso 

à Internet, disponibilizada pela União das de Freguesia de Sintra Santa Maria e S. 

Miguel, S. Martinho, e S. Pedro de Penaferrim 

 Recursos Financeiros 

- Quotas dos Sócios; 

- Angariação de fundos. 

3.2. Atividades de Divulgação 

 Realização de campanhas de sensibilização e informação junto de órgãos da 

comunicação social local sobre a actividade da ACA e da Delegação de Sintra 

em particular; 

 Divulgação da ACA junto da população em geral, serviços e comércio local; 

 Realização de encontros e reuniões com parceiros da comunidade, entre os 

quais, Juntas de Freguesia, Centros de Saúde, Esquadras da Polícia de 

Segurança Pública, Centro Sociais e Comunitários, com vista a divulgar os 

objectivos da Associação e a intervenção da Delegação; 

 Articulação com a Rede Social Local; 
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3.3. CONTACTOS PERIÒDICOS COM DIREÇÔES E COMISSÔES INSTALADORAS 

DAS DELEGAÇÔES 

       Realização de reuniões e contactos periódicos com algumas Delegações e 

Direção Nacional com vistas a um melhor funcionamento ou organização de 

atividades conjuntas. 

3.4. ATIVIDADES NA ÀREA DA FORMAÇÂO 

 Formação dos voluntários, com colaboração com a Direcção Nacional, e 

estruturas locais; 

 Continuação da colaboração com o Banco de Voluntariado de Sintra; 

 Organização de reuniões mensais de voluntários para informação, formação e 

avaliação das intervenções efetuadas. 

 

4 e 5. PROTOCOLOS, PARCERIAS E ACORDOS DE COLABORAÇÂO 

Dinamização e/ou formalização de Parcerias com as seguintes entidades: 

 Câmara Municipal de Sintra; 

 União das Freguesias de Sintra – Santa Maria e S. Miguel, S Martinho e S. 

Pedro de Penaferrim 

 Centro “Ciência Viva”; 

 Banco de Voluntariado de Sintra; 

 Cruz Vermelha – Delegação de Sintra; 

 Escola de Hotelaria e Turismo; 

 Centro Equestre de Sintra; 

 Vila Alda, CMSintra 

 Liga dos Amigos “Os Avós”; 

 Fábrica da Igreja de Santa Maria e S. Miguel; 

 Centro de Saúde de Sintra; 

 Lyons Clube de Sintra Romântica; 

 Academia de Terceira Idade de Sintra; 

 Exército de Salvação 

 Resiquimica 

 Delta Cafés 

 Restaurantes e Comércio Local 
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 Outras a definir. 

 

6. PROJETOS- EVENTOS DE DIVULGAÇÂO E CRIAÇÂO DE RECEITAS 

 Organização de eventos para angariação de fundos; 

    Ikebana 

    Exposição de Bonecas 

 Organização em Maio do “CHÀ da TULIPA” 

 Venda dos livros “Solidão”, “Menos Solidão ”, “Singularidades ”, Serigrafia de 

Maria de Morais, garrafas de vinho com logótipo da ACA e outros artigos. 

 

7. ATIVIDADES DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO   

Paralelamente à implementação do Plano de Ação de 2014, propõe-se a constante 

monitorização e o registo das actividades desenvolvidas, tendo em vista o 

aperfeiçoamento de toda a intervenção e por sua vez a definição de novos desafios de 

acordo com um permanente diagnóstico de necessidades e potencialidades. 

 

 

A Presidente da Delegação 

 

…………………………………………………. 

(Rosa Maria Pimenta Araújo) 
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OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    para 2014para 2014para 2014para 2014 da Delegação de Sintrada Delegação de Sintrada Delegação de Sintrada Delegação de Sintra    

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

2. Fornecimentos e serviços externos:   

      Água  250  

      Eletricidade e Gás                               350  

      Correio                                                                      40  

      Telefone e Internet                                                    ----  

      Material de esc./Consumíveis/Expediente e Higiene              230  
      Artigos para oferta e divulgação/merchandising   
      Produção de folhetos                              

300  

      Manutenção do Site                                                                ----  

      Serviços especializados                                          …..  

      Fotocópias /Trabalhos gráficos/Impressão ------ 1170 

3. Deslocações em serviço (incl. combustível de veículos)                                      250 250 

4. Seguros  400 400 

5. Rendas das instalações                                                                  -----  
6. Apoio a atividades 
1. Passeio de Comboio 
2. Passeio de Elétrico 
3. Pic-nic de Verão  
4. Colónia de Férias 
5. Passeios a Setúbal e Nazaré 
6. Lanches de Aniversário 
7. Festa de Natal 
8. Convívio Intergeracional de Carnaval 
9. Encontro Gastronómico 
10. Ikebana 
11. Aquisição de Materiais para ateliers 
12. Projeto Bago de Arroz 

100 
100 

1000 
250 

1800 
500 

1000 
500 
300 
160 
500 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6410 
7. Custos com Ações de Formação                                        200 200 

8. Organização de eventos de índole social ou cultural  130 130 

9. Diversos   

10. Outras Despesas (especificar se )   

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    85608560856085608560856085608560    8560856085608560    

ProveitosProveitosProveitosProveitos    
 (p/item) (subtotais) 

1. Angariação de fundos   
1.1. Organização de eventos:                                                                 

- Eventos de índole social ou cultural                                                                                        1400  
- ….   

1.2. Vendas:                                                                                             
- Artigos de divulgação/merchandising                                          150  
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- Livros 400  
- Venda de  artigos 150  

2. Donativos / Subsídios e apoios institucionais                                  4310  
3. Receitas diversas 2150  

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L : 8560856085608560    8560856085608560    

SaldoSaldoSaldoSaldo : 0000    0000    

 

 

Pela Presidente da Direção da Delegação de Sintra 

Rosa Maria Araújo 

 

 


