RELATÓRIO DE GESTÃO
E CONTAS - 2018

Entroncamento, 10 de janeiro de 2019

Relatório de Gestão e Contas
de 2018

Exercício de 2018

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 2018. 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 591 atendimentos, sendo 72 respeitantes à prestação de

informação geral sobre o voluntariado, ajuda técnica, receção de candidaturas,
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integração e acompanhamento de voluntários; e 519 respeitantes a assuntos de

âmbito associativo e geral.

Registaram-se 14 inscrições para voluntários, 7 admissões e 7 não admissões.

Em 2018 foram duas, as Entidades que enquadraram voluntários inscritos no BLVE

(para além da AVASOCIAL). O CERE (1) e a CME (4). No final de 2018, o total de

voluntários inscritos, era de 36 que manifestaram querer manter-se inscritos em
2019. O total de entidades inscritas / protocoladas, era de 4.

O serviço do BLVE foi assegurado por 7 voluntários, que contribuíram com 993 horas
de trabalho, cujo valor económico estimado, é de 3.425 euros.

2. Voluntariado externo

O trabalho voluntário realizado pelas voluntárias colocadas no CERE e na CME,

correspondeu aproximadamente a 379 horas, cujo valor económico estimado, é de

1.307 euros.

3. Ação Social

No âmbito da Campanha DA – Direito à Alimentação, em 2018, foram recolhidas

1.226 refeições doadas por dois restaurantes (Garça Dourada + Frango Real) que se

entregaram a 9 famílias beneficiárias. Considerando que os restaurantes têm vindo a

atribuir o valor de 5 euros a cada refeição, o valor total das refeições recolhidas /

entregues, foi de 6.130 euros.

Registaram-se 4 inscrições e 3 desistências, de famílias beneficiárias. A 31 de
dezembro p.p., eram 9, o número de famílias que se encontravam inscritas e / ou a

beneficiar da Campanha.

A operacionalização da Campanha, foi assegurada por 5 voluntários, que

contribuíram com 314 horas de trabalho, cujo valor económico estimado, é de 1.084

euros.
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No

âmbito

da

Atividade

Voluntária

na

Comunidade,

realizou-se

um

acompanhamento de um cidadão a consulta a Lisboa, e 2 encaminhamentos para a
RLIS, com a colaboração de 1 voluntário que contribuiu com 10 horas de trabalho,
cujo valor económico se estimou em 33 euros.

4. Eventos ocasionais

No âmbito da Cultura, do Recreio e do Lazer, realizou-se o Convívio de Reis com 28

participações, o Convívio da Mulher, com 35 participações, o Passeio da Primavera /

Romaria da Senhora do Almortão com 54 participações, o Passeio à Festa da Cereja /
Alcongosta / Fundão, com 50 participações, o Passeio de Avós / Romaria Sra. da

Agonia / Viana do Castelo, com 50 participações, O Passeio de Aniversário / Festa

das Vindimas / Bucelas, com 50 participações, O Passeio de Natal / Presidência da

República / Lisboa, com 50 participações.

No âmbito do Banco de Voluntariado, realizou-se a Sessão de Apresentação do

Projeto Mais Participação Melhor Saúde, com 26 participações; a Ação de Formação

para Voluntários Inscritos do BLVE, com 12 participações; e o Colóquio “O
Voluntariado… Faz Sentido?”, com 36 participações.
Total de eventos: 10. Total de participações: 391.

5. Programa “Viver + Ativo”

Em 2018 / 2019, inscreveu-se um participante.

6. Movimento de Associados

Em 2018 inscreveram-se 59 associados (14 voluntários + 45 beneficiários). A 31 de

dezembro, a Associação era constituída por 363 associados ativos = 98 efetivos + 36
voluntários + 227 beneficiários + 2 doadores; e 727 inativos. Total: 1090.
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7. Representação

A Associação participou em diversas iniciativas, de promoção conjunta ou unilateral,

nomeadamente, com / pela, Câmara Municipal do Entroncamento (CME), pelo
Conselho Local de Ação Social do Entroncamento / Rede Social do Entroncamento

(CLASE), pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS); pela Federação Nacional de

Voluntariado em Saúde (FNVS), pelo Conselho da Comunidade do ACES Médio Tejo

(ACES/MT), pela Rede Local de Intervenção Social (RLIS) dos concelhos do
Entroncamento, Constância e Vila Nova da Barquinha, pela Cooptécnica / Escola

Profissional Gustave Eiffel, pelo Grupo de Ativistas em Tratamento / Mais

Participação Melhor Saúde (GAT), pela Fundação Eugénio de Almeida / Banco de
Voluntariado de Évora, pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social

(CASES), pela Associação de Desenvolvimento da Economia Social (UNITATE) e pela

Câmara Municipal da Amadora / Banco Local de Voluntariado da Amadora
(CMA/BLVA) e pela Fundação Museu Nacional Ferroviário (FMNF).

8. Protocolos, parcerias e similares

Estabeleceram-se parcerias pontuais com a Câmara Municipal de Loures (CML), com

a Câmara Municipal de Tomar (CMT), com o Grupo de Ativistas em Tratamento /
Mais Participação Melhor Saúde (GAT), e com a Liga de Amigos do Hospital do

Espírito Santo de Évora; tendo-se também iniciado contactos e negociações com
entidades no sentido da diversificação das fontes de financiamento da Associação.

Iniciaram-se os processos, de registo da Associação e do Banco de Voluntariado, na

Plataforma “Portugal Voluntário”, de alteração de regras, documentos e práticas, no
sentido da harmonização com o Regulamento Geral da Proteção de Dados pessoais; e

de produção, negociação, aprovação e celebração do Protocolo de Colaboração para a

instalação, enquadramento, gestão e funcionamento do Banco Local de Voluntariado
do Entroncamento celebrado entre a Associação Voluntariado e Ação Social do

Entroncamento e o Município do Entroncamento, para substituir o que se encontra
em vigor.
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9. Promoção, Comunicação e Divulgação

Atualizaram-se os folhetos, o site e a página do facebook, e emitiram-se notas à
comunicação social, nomeadamente por ocasião do Dia Internacional dos

Voluntários. 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 On-Line; e

na Rádio Voz do Entroncamento, com um apontamento semanal sobre o
voluntariado.

10.

Atividade Estatutária

Realizou-se uma reunião da Assembleia-geral e 8 da Direção, onde foram tratados,
entre outros, os assuntos constantes do presente Relatório.

11.

Contas

Em anexo.

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 13 de janeiro de 2018, 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.
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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, 10 de janeiro de 2019
A Direção

_______________________________________

João António Pereira, presidente da Direção
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RELATÓRIO DA ATIVIDADE
2018

Entroncamento, 10 de janeiro de 2019

RELATÓRIO DA ATIVIDADE
2018
1. Introdução

Este Relatório destina-se a informar os destinatários sobre a atividade em 2018, do
Banco Local de Voluntariado do Entroncamento (BLVE).

A atuação e o funcionamento do BLVE seguem as orientações do “Guia para a Criação

de Bancos Locais de Voluntariado” ( 1), o clausulado no “Protocolo de Colaboração que

estabelece a forma de instalação do BLVE, a gestão e moldes de funcionamento; e a

relação de parceria entre as partes”, celebrado entre a Associação Voluntariado e
Ação Social do Entroncamento (AVASOCIAL) e o Município do Entroncamento (ME),

a 25 de outubro de 2006, as recomendações da tutela e as deliberações tomadas em
sede de reunião da Comissão de Acompanhamento.

2. Descrição

Realizaram-se 72 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 14 inscrições para voluntários. Sete admissões e 7 não admissões.

Total de voluntários inscritos em 31 de dezembro de 2018 e que manifestaram a sua
vontade em continuar inscritos em 2019: 36.

1

Guia para a Criação de Bancos Locais de Voluntariado (Versão Preliminar), maio de 2004, Instituto de
Solidariedade e Segurança Social, Lisboa
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Total de Organizações inscritas / protocoladas em 31 de dezembro de 2018: 4. Duas

Organizações ( 2) receberam 4 voluntários (CERE – 1 / CME – 3). Número de horas:
379. Valor: 1.307 euros (aproximadamente).

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 o Entroncamento On-Line. A Rádio Voz do

Entroncamento também emitiu apontamento semanal sobre o voluntariado.

No âmbito da sensibilização e da promoção do voluntariado; e da formação de

voluntários, realizou-se: a 22 de maio uma Sessão de Apresentação Pública do

“Projeto Mais Participação, Melhor Saúde”, cuja oradora foi a Dra. Sofia Crisóstomo,

co-coordenadora do projeto no GAT Portugal – Grupo de Ativistas em Tratamento,

com 26 participações; a 31 de julho, uma “Ação de Formação inicial para Voluntários”
inscritos no Banco de Voluntariado, dirigida pelo respetivo Coordenador, com 12

participações; a 25 de outubro, no âmbito do 12.º aniversário do BLVE, o Colóquio “O

Voluntariado… faz sentido?”, cujas oradoras foram, a Dra. Filipa Fernandes, vereadora

da Câmara Municipal de Tomar e a Dra. Eliana Severino, coordenadora do Banco
Local de Voluntariado de Loures, com 32 participações. Total de participações: 70.

O serviço do BLVE foi assegurado por 9 voluntários que contribuíram com 993 horas
de trabalho, cujo valor económico estimado, é de 2.625 euros.

A atividade do BLVE foi suportada financeiramente pelo o Orçamento da Associação
(que inclui o apoio financeiro da CME) e pelos contributos em espécie, de diferentes
entidades parceiras.

Registou-se o apoio e a colaboração de diversas entidades públicas e privadas,
nomeadamente 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 Entroncamento Online, as Câmaras Municipais, de Loures e
2

Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento (CERE) e Câmara Municipal do Entroncamento (CME).
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de Tomar, a Rádio Jornal Cidade de Tomar, o GAT-Portugal / Grupo de Ativistas em
Tratamento; e a CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

3. Conclusão

A Coordenação do BLVE agradece o apoio e estímulo, recebido da parte de todos os
voluntários, personalidades, entidades e cidadãos. De outro modo, não teria sido
possível atingir os objetivos traçados.

O presente Relatório apreciado e aprovado nas sedes próprias, integra o Relatório de

Gestão e Contas de 2018, da Associação Voluntariado e Ação Social do
Entroncamento. Vai ser presente à Câmara Municipal do Entroncamento e à
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

Entroncamento, 10 de janeiro de 2019
O Coordenador
_____________________________________
João António Pereira
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