RELATÓRIO DE GESTÃO
E CONTAS - 2017

Entroncamento, 9 de janeiro de 2018

Relatório de Gestão e Contas
de 2017

Exercício de 2017

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 2017. 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 373 atendimentos, sendo 104 respeitantes à prestação de

informação geral sobre o voluntariado, ajuda técnica, receção de candidaturas,
integração e acompanhamento de voluntários; e 269 respeitantes a assuntos de

âmbito associativo e geral.
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Registaram-se 10 inscrições para voluntários, 6 admissões e 4 não admissões.

Em 2017 foram duas, as Entidades que enquadraram voluntários inscritos no BLVE.

A Avasocial (18) e o CERE (2). No final de 2017, o total de voluntários inscritos, era

de 400; e o total de entidades inscritas, era de 4.

O serviço do BLVE foi assegurado por 7 voluntários, que contribuíram com 874 horas
de trabalho, cujo valor económico estimado, é de 2.893 euros.

2. Voluntariado externo

O trabalho voluntário realizado pelas voluntárias colocadas no CERE, correspondeu
aproximadamente a 176 horas, cujo valor económico estimado, é de 583 euros.

3. Ação Social

No âmbito da Campanha DA – Direito à Alimentação, em 2017, foram recolhidas 900

refeições doadas por dois restaurantes (Garça Dourada + Frango Real) que se
entregaram a 9 famílias beneficiárias. Considerando que os restaurantes atribuíram

o valor de 5 euros a cada refeição, o valor total das refeições recolhidas / entregues,
foi de 4.500 euros.

Registaram-se 4 inscrições e 3 desistências, de famílias beneficiárias. A um de janeiro

p.p., são 6, o número de famílias que se encontram a beneficiar da campanha.

A operacionalização da Campanha, foi assegurada por 3 voluntários, que

contribuíram com 313 horas de trabalho, cujo valor económico estimado, é de 1.036

euros.
No

âmbito

da

Atividade

Voluntária

na

Comunidade,

realizaram-se

2

acompanhamentos de cidadãos a consultas a Lisboa, 4 visitas domiciliárias e 2
encaminhamentos para a RLIS, com a colaboração de 3 voluntários que contribuíram

com 64 horas de trabalho, cujo valor económico se estima em 212 euros.
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4. Eventos ocasionais

No âmbito do Centro de Cultura e Desporto, realizou-se o Convívio de Reis com 26
participações, o Passeio à Serra d’Aire com 32 participações, o Convívio do Dia do Pai

com 17 participações, o Passeio da Primavera / Almortão com 50 participações, o
Passeio Musical Amália com 34 participações, o Passeio a Fátima com 25
participações e o Passeio de Avós / Sintra com 32 participações.

No âmbito do Banco de Voluntariado, realizaram-se as conferências, “O Voluntariado
e o Emprego” com Helena Pinto, vereadora da Câmara Municipal de Torres Novas e

30 participações; e “Agora a Pobreza” com Aníbal Vieira, Vigário Geral da Diocese de
Santarém e 32 participações; e realizou-se uma sessão evocativa do Dia
Internacional dos Voluntários”, com o presidente do CERE e a Diretora da Escola
Profissional Gustave Eiffel e 23 participações.

Total de eventos: 10. Total de participações: 301.

5. Movimento de Associados

Em 2017 inscreveram-se 70 associados (10 voluntários + 60 beneficiários). A 31 de

dezembro de 2017, a Associação era constituída por 1017 associados (382 ativos +
635 inativos).

6. Representação

A associação participou em diversas iniciativas, promovidas, por exemplo, pela Rede
Social do Entroncamento, pela Federação Nacional de Voluntariado em Saúde, pelo
Conselho da Comunidade do ACES Médio Tejo, pela RLIS – Rede Local de Intervenção
Social e pelo GAT / Mais Participação, Melhor Saúde.
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7. Protocolos, parcerias e similares

Renegociaram-se e recelebraram-se protocolos de colaboração, com a Cooptécnica

Gustave Eiffel, no âmbito do Programa Qualifica; e com o CERE – Centro de Educação
e Recuperação do Entroncamento no âmbito do Banco de Voluntariado /
Voluntariado na Deficiência.

Subscreveu-se a Carta para a Participação Pública em Saúde, iniciativa da

responsabilidade do GAT – Grupo de Ativistas em Tratamento / Mais Participação,
Melhor Saúde

8. Promoção, Comunicação e Divulgação

Atualizaram-se os folhetos, o site e a página do facebook, 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

digital, nomeadamente nos jornais, Notícias do Entroncamento e Entroncamento OnLine, e na Rádio Voz do Entroncamento, com um apontamento semanal sobre o
voluntariado.

9. Atividade Estatutária

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

10.

Contas

Em anexo.
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Nota final:

As atividades que se programaram foram realizadas com eficácia e sucesso – objetivos

atingidos, resultando da adaptação do Plano de Atividades aprovado na reunião da
Assembleia-geral de 7 de janeiro de 2017, às realidades emergentes.

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, aos associados e aos voluntários, a Direção expressa o

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

Entroncamento, 9 de janeiro de 2018
A Direção

_______________________________________

João António Pereira, presidente da Direção

Página 5 de 5

RELATÓRIO DA ATIVIDADE
2017

Entroncamento, 9 de janeiro de 2018

RELATÓRIO DA ATIVIDADE
2017

Introdução

Este Relatório destina-se a informar os destinatários sobre a atividade em 2017, do
Banco Local de Voluntariado do Entroncamento.

Realizaram-se 104 atendimentos a cidadãos e entidades, que incluíram, a prestação de

informação geral sobre o voluntariado, ajuda técnica, receção de candidaturas,
integração de voluntários em Entidades de Enquadramento, e acompanhamento de
voluntários e entidades.

Registaram-se 10 inscrições para voluntários. Seis foram admitidos e 4 não foram
admitidos. Total de voluntários inscritos em 31 de dezembro de 2017: 400.

Foi renegociado e recelebrado protocolo com uma Organização Promotora de
Voluntariado – o CERE. Total de Organizações inscritas / protocoladas em 31 de
dezembro de 2017: 4.

Em termos de promoção e divulgação, atualizaram-se os folhetos e o site. E emitiram-se
notas à comunicação social. O BLVE e a sua atividade, foram objeto de publicação de

peças jornalísticas em Órgãos da Comunicação Social, impressa, áudio, vídeo e digital,

nomeadamente nos jornais, Notícias do Entroncamento e Entroncamento On-Line. A

Rádio Voz do Entroncamento também emitiu apontamento semanal sobre o
voluntariado.
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No âmbito da sensibilização e da promoção do voluntariado, realizaram-se as

Conferências, “O Voluntariado e o Emprego” com Helena Pinto, vereadora da Câmara
Municipal de Torres Novas e 30 participações e “E agora a Pobreza” com Aníbal Vieira,

Vigário-geral da Diocese de Santarém e 32 participações. Realizou-se “Sessão evocativa
do Dia Internacional dos Voluntários” com o presidente do CERE, a diretora da Escola
Profissional Gustave Eiffel e 23 participações. Total de participações – 85.

O serviço do BLVE foi assegurado por 7 voluntários que contribuíram com 874 horas de
trabalho, cujo valor económico estimado, é de 2.893 euros.

Registou-se o apoio e a colaboração de diversas entidades públicas e privadas,
nomeadamente a Federação Nacional de Voluntariado em Saúde, o Centro Europe Direct

de Santarém, o Município do Entroncamento, a Junta da Freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, a Junta de Freguesia de S. João Batista, a Rádio Voz do Entroncamento, o jornal

Notícias do Entroncamento, o jornal Entroncamento Online, a Câmara Municipal de
Torres Novas e a Diocese de Santarém.

Entroncamento, 9 de janeiro de 2018

O Coordenador
_____________________________________
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