RELATÓRIO DE GESTÃO
E CONTAS - 2016

Entroncamento, 5 de janeiro de 2017

Relatório de Gestão e Contas
de 2016

Exercício de 2016

Nos termos da Lei e dos Estatutos da Associação Voluntariado e Ação Social do

Entroncamento, apresenta-se de seguida o Relatório de Gestão e Contas, relativamente

ao exercício de 2016. Importa referir que não se verificaram factos dignos de registo,

após o termo do exercício e até à presente data.
Evolução da atividade da Associação

A Associação Voluntariado e Ação Social do Entroncamento, é uma Pessoa Coletiva de

Direito Privado na forma de associação, sem fins lucrativos, iniciativa de particulares.
Tem por objeto o exercício de “atividades de âmbito cultural, o exercício do voluntariado

social, a animação das relações interpessoais e a promoção de hábitos e estilos

saudáveis de vida.”

1. Banco Local de Voluntariado

O Banco Local de Voluntariado funcionou de acordo com o previsto no Plano de
Atividades. Realizaram-se 468 atendimentos, sendo 95 respeitantes à prestação de

informação geral sobre o voluntariado, ajuda técnica, receção de candidaturas,

integração e acompanhamento de voluntários; e 373 respeitantes a assuntos de
âmbito associativo e geral.
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Registaram-se 19 inscrições para voluntários, 14 iniciaram atividade, 5 não iniciaram
e 2 terminaram-na. Total de voluntários inscritos em 31 de dezembro de 2016: 330.

Em 2016, as Entidades que enquadraram voluntários inscritos no BLVE foram duas.
A Avasocial (31 voluntários), o CERE (uma voluntária) e a CME (uma voluntária).

O serviço do BLVE, atendimento e apoio geral, foi assegurado por 12 voluntários da

Avasocial (incluindo técnicos), um beneficiário RSI/ASU e um prestador de trabalho

comunitário / DGPSP/MJ, que contribuíram com 1008 horas de trabalho, cujo valor
económico será aproximadamente de 3.024 euros.

2. Voluntariado externo

O trabalho voluntário realizado pela voluntária colocada na CME, correspondeu

aproximadamente a 10,5 horas, cujo valor económico se estima em 31,50 euros. O

realizado no CERE correspondeu aproximadamente a 200 horas, cujo valor
económico se estima em 600 euros.

3. Ação Social

No âmbito da Campanha DA – Direito à Alimentação, em 2016, foram recolhidas 877

refeições doadas por um restaurante (Garça Dourada) que se entregaram a 11

famílias beneficiárias. Considerando que o restaurante atribuiu o valor de 5 euros a
cada refeição, o valor total das refeições recolhidas / entregues, foi de 4.385 euros.

A operacionalização da Campanha, foi assegurada por 6 colaboradores (5
voluntários e 1 beneficiário RSI / ASU), resultando em 532 horas de trabalho, com o
valor aproximado de 1.596 euros.
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acompanhamentos de cidadãos a consultas a Lisboa, num total de 12 horas de
trabalho voluntário, cujo valor económico se estima em 36 euros.

4. Eventos ocasionais

No âmbito do Centro de Cultura e Desporto, realizou-se o Convívio de Reis com 45
participações, o Passeio de Mulheres com 35 participações, o Passeio da Primavera /
Almortão, com 50 participações, o Passeio de Maio / Fátima, com 35 participações, o

Passeio de Avós, com 30 participações e o Passeio de Natal / MAAT, com 60

participações.

No âmbito do Banco de Voluntariado, realizaram-se as seguintes Conferências: a 29

de janeiro, “O Voluntariado e o Desenvolvimento” com o Professor Doutor Mauro

Serapioni / Centro de Estudos Sociais / Coimbra, com 38 participações; a 17 de maio,
“Gestão de Voluntários” com a Dra. Inês Soares / Câmara Municipal de Lisboa, com

32 participações; e a 30 de novembro, “O Voluntariado e o Emprego”, com a Dra.
Helena Pinto / Câmara Municipal de Torres Novas, com 30 participações.
Total de eventos: 9. Total de participações: 385.

5. Movimento de Associados

Em 2016 inscreveram-se 54 associados. A 31 de dezembro de 2016, o total de

inscritos era de 943.
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6. Promoção, Comunicação e Divulgação

Atualizou-se o folheto e o site, e emitiram-se notas à comunicação social. A

Associação e a sua atividade, foram objeto de publicação de peças jornalísticas em

Órgãos da Comunicação Social, impressa, áudio, vídeo e eletrónica, nomeadamente

nos jornais, Notícias do Entroncamento e Entroncamento On-Line, e na Rádio Voz do
Entroncamento, com um apontamento semanal sobre o voluntariado.

7. Representação

A associação participou em diversas iniciativas, promovidas, por exemplo, pela Rede
Social do Entroncamento e pela Federação Nacional de Voluntariado em Saúde.

8. Atividade Estatutária

Realizou-se uma reunião da Assembleia-geral e nove da Direção, onde foram
tratados, entre outros, os assuntos constantes do presente Relatório.

9. Contas

Em anexo.

Nota final:

As atividades que se programaram foram realizadas com eficácia e sucesso – objetivos
realizados, resultando da adaptação do Plano de Atividades aprovado na reunião da
Assembleia-geral de 8 de julho de 2016, às realidades emergentes.
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Agradece-se às Entidades públicas e privadas que depositaram a sua confiança, e
preferencialmente colaboraram e honraram a Associação Voluntariado e Ação Social do

Entroncamento, tendo constituído importante incentivo e compensação pelos esforços
empreendidos.

Aos membros dos Órgãos Sociais e aos outros voluntários, a Direção expressa o seu

agradecimento pelo modo profissional e dedicado como desempenharam as missões e
as tarefas atribuídas ou solicitadas.

Entroncamento, 5 de janeiro de 2017
A Direção

_______________________________________

João António Pereira, presidente da Direção
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