RELATÓRIO DE GESTÃO
E CONTAS ‐ 2021
(apresentação conforme o Decreto-Lei 36A de 2011)

Entroncamento, 23 de fevereiro de 2022

Relatório de Gestão e Contas
de 2021

Exercício de 2021
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 2021. 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.”
No âmbito do voluntariado em Portugal, a Associação é uma “organização promotora de

ações de voluntariado ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 389/99, de 30
de setembro ሺ…ሻ e reúne condições para integrar voluntários/as e coordenar o exercício
da sua atividade”.
Ainda no campo do voluntariado, a Associação, é “a entidade instaladora /

enquadradora” e gestora do Banco Local de Voluntariado do Entroncamento ሺBLVEሻ,
ainda que com parceria firmada com o Município do Entroncamento ሺMEሻ - entidade
parceira estratégica.
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1. Banco Local de Voluntariado
O Banco Local de Voluntariado funcionou de acordo com o previsto no Plano de
Atividades, adaptado à realidade da Pandemia COVID-19. Realizaram-se 61
atendimentos, sendo 21 respeitantes à prestação de informação geral sobre o
voluntariado e receção de candidaturas, para voluntários; e 40 respeitantes a
assuntos de âmbito associativo e geral.
Houve integração de Voluntários em uma Entidade. Reduziu-se o atendimento
presencial não agendado, escolheu-se o atendimento agendado; e em grande medida,
disponibilizou-se o atendimento não presencial, telefónico e digital.
Registaram-se 7 inscrições para voluntários. Colocaram-se 3 e encaminhou-se 1.
Quatro, por razões de disponibilidade pessoal, aguardam ocasião propícia para
serem colocados.
Total de voluntários inscritos em 31 de dezembro de 2021: 35.
Total de Organizações inscritas / protocoladas em 31 de dezembro de 2021: 4
ሺCERE, AECE, ALF e CMEሻ.
O trabalho voluntário afeto ao BLVE foi realizado em 146 horas, cujo valor
económico se estima em 639,48 euros.
Não se promoveu o programa “Voluntariado nas Férias”, por se considerar não fazer
sentido, uma vez que a Câmara Municipal do Entroncamento ሺCMEሻ promove o
programa Voluntariado Jovem, de sua autoria, com objetivos semelhantes e a mesma
população-alvo.

2. Voluntariado externo
Apesar da situação pandémica, colocaram-se 3 voluntários no CERE, que
contribuíram com 205 horas de trabalho voluntário, cujo valor económico se estima
em 634,13 euros.
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3. Ação Social
Registaram-se 30 pedidos de acompanhamento, que aconteceram, a consultas e
exames médicos, a vários hospitais e clínicas, cuja despesa efetiva se cifrou em
932,14 euros. O trabalho voluntário realizou-se em 213 horas, cujo valor económico
se estima em 134,10 euros. Igualmente se registaram 8 pedidos de ajuda social, que
se encaminharam para o SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.
Entregaram-se a 9 famílias, bens de primeira necessidade, recebidos de vereadores
da CME.

4. Eventos ocasionais / pontuais
No âmbito da Cultura, do Recreio e do Lazer, realizou-se o projeto não presencial

“Quadras à Solta pelo S. João”, com 65 participações; e publicaram-se, em suporte
físico e rádio, no sítio institucional e na página Facebook da Associação, mensagens
por ocasião do Dia Mundial do Doente, do Dia Internacional das Mulheres, do Dia do
Pai, do Dia dos Avós, do Aniversário da Associação e das Festas Natalícias.
Total – eventos: 1

Total de participações: 65.

No âmbito do Banco de Voluntariado, realizaram-se, em regime misto, as
conferências, “O Voluntariado em Tempo de COVID”, com 61 participações; e a “O

Voluntariado e a Coesão Social”, com 47 participações; e em suporte digital e via
rádio, o projeto “O Voluntário está na Rádio”, com emissão semanal na Rádio Voz do
Entroncamento e publicação simultânea na página Facebook, da Associação, dos 35
apontamentos produzidos. O projeto foi apresentado publicamente, em regime não
presencial, via rádio e em vídeo com acesso restrito, publicado na página Facebook
da Associação, com 12 participações registadas.
Total de eventos: 4

Total de participações: 110.
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5. Programa “Viver  Ativo”
Em 2021, não se registaram inscrições.

6. Movimento de Associados
Em 2021 inscreveram-se 2 associados ሺefetivos / ordináriosሻ. A 31 de dezembro, a
Associação era constituída por 255 associados ativos ൌ 31 efetivos ሺiሻ  17
voluntários  160 beneficiários  0 doador  47 cuja tipologia não se encontra
identificável no módulo de gestão.
Antes e durante o exercício de 2021, em virtude de falecimentos, de ausência
continuada do pagamento da cota, de manifestação de vontade de desvinculação e
ausência de manifestação de vontade em pertencer à Associação, 921 associados
passaram à condição de “inativo”, sendo que 319 se encontram efetivamente
demitidos e 602 aguardam que sejam ainda desvinculados, mantendo-se na condição
de “suspensão” do exercício dos direitos de associado.
Segundo o que consta no Módulo de Gestão, o número total de associados registados,
é de 1176 ሺativos ൌ 255  inativos ൌ 921ሻ.

7. Representação
A Associação participou em diversas iniciativas, de promoção conjunta ou unilateral,
nomeadamente, com / pela, Câmara Municipal do Entroncamento ሺCMEሻ, pelo
Conselho Local de Ação Social do Entroncamento / Rede Social do Entroncamento
ሺCLASEሻ, pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social ሺCASESሻ; pela
Confederação Portuguesa do Voluntariado ሺCPVሻ; pelo Conselho da Comunidade do
Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo; Paróquia do Campo Grande,
Lisboa; Associação Nacional de Estudantes de Engenharia Biomédica ሺANEEBሻ; e
outras. De todas elas, houve 18 situações de representação ሺ5 reuniões CASES  6
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reuniões CME  5 reuniões outras entidadesሻ cuja despesa efetiva se cifrou em
197,10 euros. O tempo despendido foi de 45 horas, cujo valor económico se estima
em 139,20 euros.

8. Protocolos, parcerias e outros
Celebrou-se o “Protocolo de Colaboração para a Promoção e o Desenvolvimento da

Atividade do Banco Local de Voluntariado do Entroncamento”, com a Cooperativa
António Sérgio para a Economia Social ሺCASESሻ e o Município do Entroncamento
ሺMEሻ.
Integrou-se parceria com o CERE – Centro de Ensino e Recuperação do
Entroncamento, no âmbito da submissão da candidatura ao Programa Cidadãos
Ativos, conforme a Declaração de Compromisso de Parceria.
Registou-se a Associação na Plataforma dos Serviços Online da Câmara Municipal do
Entroncamento, em http://servicosonline.cm-entroncamento.pt/
Aceitou-se colaborar com a CME, no âmbito do Programa Viver  Ativo, no
seguimento da colaboração pré-existente.
Aceitou-se colaborar com o Instituto Vaz Serra, de Cernache do Bonjardim, no
âmbito do seu Centro Qualifica, com a disponibilização dos recursos digitais de
informação e comunicação da Associação.
Denunciou-se o contrato com a Altice, no âmbito do fornecimento dos serviços de
telecomunicações.

9. 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
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digital, nomeadamente nos jornais, Notícias do Entroncamento e Entroncamento OnLine; e na Rádio Voz do Entroncamento, com um apontamento semanal sobre o
voluntariado.
Participou-se na 1.ª Feira Digital Social, promovida pelo NERSANT - Núcleo
Empresarial da Região de Santarém; e em iniciativas naquela integradas.
A Associação foi incluída na “plataforma digital https://compronoribatejo.pt que dá a

possibilidade de visualizar produtos e serviços de empresas da região, e solicitar
propostas diretamente ao fornecedor.”

10.

Atividade Estatutária e similar

Realizou-se uma reunião da Assembleia-geral e 9 da Direção, onde foram tratados,
entre outros, os assuntos constantes do presente Relatório.
Procedeu-se à aprovação do Regulamento das Reuniões Não Presenciais, da
Assembleia-geral, bem como à alteração do Regulamento Geral Interno e do
Regulamento Eleitoral.
Apresentou-se à Câmara Municipal do Entroncamento ሺCMEሻ, a Candidatura aos
Apoios Municipais, para 2022.
Realizaram-se as obrigações legais e fiscais, a que a Associação se encontra obrigada.

11.

Contas

Em anexo, Mapa de Recebimentos e Pagamentos, Mapa de Património Fixo, Mapa de
Direitos e Compromissos Futuros; e Mapa de Balanço.
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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 15 de setembro de 2021, às realidades emergentes, nomeadamente
a respeitante à Pandemia COVID-19. Aos beneficiários daquelas, agradece-se a
preferência e o contributo à qualidade das mesmas.
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, aos voluntários e aos amigos, a Direção
expressa o seu agradecimento pelo modo profissional e dedicado como desempenharam
as missões e as tarefas atribuídas ou solicitadas.

Entroncamento, 23 de fevereiro de 2022
A Direção

_______________________________________
João António Pereira, presidente da Direção

Página 7 de 8

i

Destes, 14 correspondem aos membros dos Órgãos Sociais, acumulando também por isso, a condição de
voluntário. Daí, em rigor, o total de voluntários integrados ou que aguardam integração na Associação, acaba
por ser de 31.
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