
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

PLANO DE 
ATIVIDADES E 

ORÇAMENTO 
 

 

 

2016 
 

 

 

 

 
             

 
 



PLANO DE ACTIVIDADES 2016 
A VOZ DO AMOR  

_______________________________________________________________________________________ 

www.avozdoamor.com  
 

2 

Índice 
1     INTRODUÇÃO ....................................................................................... 3 

2    ESTRATÉGIA GLOBAL DE AÇÃO        4        

     

3    PLANO DE ATIVIDADES (Áreas de Intervenção)                4 

 

Ação Social ........................................................................................ 4/5 

Formações parentais e valores humanos fundamentais 
Projeto “Sopa para todos” 
Crianças e jovens em risco 
Institucionalização de crianças portadoras de deficiência 
Apoio a jovens grávidas 
Apoio a jovens difíceis 
Intervenção social no bairro da Cucena (Paio Pires) 

Educação ........................................................................................... 6 

Material escolar e livros 

Saúde ................................................................................................. 6 

Saúde oral (clínica dentária de Miraflores) 
Pediatria/Clínica Geral 

Apoio/consultas de Psicologia ......................................................... 6 

Ajudas materiais ............................................................................... 6 

Produtos alimentares/Cabaz SOS  
Cabaz de Natal 

Recolha produtos alimentares.......................................................... 6 

Comunicação ..................................................................................... 7 

Ações promocionais  ......................................................................... 7 

Protocolos e Parcerias ...................................................................... 7  

Santa Casa da Misericórdia da Amadora (GRIIS) 
Clinica Dentária Miraflores  
Rede Social de Responsabilidade Social das Organizações (RSOPT) 
Santa casa da Misericórdia do Seixal 
Apoio a utentes de outros Parceiros (sinalizações diversas) 

Projetos e candidaturas…………………………………………………….8 

Programa Escolhas 

Candidaturas nacionais e internacionais 

Extensão geográfica da Voz do Amor ............................................... 9  

Delegação em Miratejo (Seixal)  
Em Alenquer  

Angariação de sócios ........................................................................ 9 

Mapa das ajudas e objetivos previstos                9/10 

        
4  ORÇAMENTO  ........................................................................................... 11 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 13 

 



PLANO DE ACTIVIDADES 2016 
A VOZ DO AMOR  

_______________________________________________________________________________________ 

www.avozdoamor.com  
 

3 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 
Portugal, a par de outros países europeus, enfrenta hoje uma crise económica e social, 
com reflexos negativos de vária ordem, situação que se pensa vir a estender para o ano 

de 2016 e seguintes.  
 
O efeito da conjuntura económica, nacional e internacional, sobre as populações, está a 

traduzir-se num aumento da pobreza, o que origina um movimento de procura de ajuda 
junto das instituições oficiais que, por falta de capacidade de resposta, se vêm obrigadas 
a solicitar o apoio das associações particulares de solidariedade social.  
 

Ao longo destes 15 anos de existência, a Voz do Amor  fez o que pôde, limitada sempre e 
principalmente, pelas disponibilidade dos seus voluntários para as ações no terreno. 
 

Queremos fazer mais, melhor e de uma forma sustentada. 
 
A perceção de que a curto prazo alguns constrangimentos nos podem dificultar a ação, 

nomeadamente a dificuldade em angariar e mobilizar mais voluntários e a capacidade 
financeira para  suporte da atividade ( hoje temos como recursos apenas as quotas e os 
donativos dos nossos associados), leva-nos a pensar em modificarmos, em parte, a 

estrutura de funcionamento e a passarmos a concorrer a projetos financiados pelas 
instituições nacionais e internacionais, o que nos permitirá alargar e intensificar a função 
que nos cabe de apoio às famílias carenciadas. 

Esta transformação está em estudo, podendo já haver algum efeito em 2016. 
 
Porque as indefinições ainda são muitas, o Plano de Atividades e o Orçamento que agora 

se apresentam para 2016, foram elaborados considerando não só  a atividade normal da 
Voz do Amor bem como projetando, de algum modo, um caminho de sustentabilidade 
organizacional e económica que urge, desde já, elencar.   

 
Conscientes de que o futuro nos vai continuar a trazer dificuldades, que no fundo são 
desafios, a Voz do Amor tentará responder cabalmente  com as suas respostas sociais às 

sinalizações que forem chegando, cumprindo, assim, com a sua quota parte na 
intervenção social e solidária através da distribuição de bens, das formações parentais, do 
apoio psicológico  bem como  na sensibilização aos valores fundamentais a todos os 

elementos dos agregados familiares, contribuindo, desta forma, para uma maior 
estabilidade familiar e consciência moral do ser humano. 
 
Registamos ainda que a  atividade da Voz do Amor tem dependido, até à presente data, 

essencialmente de fatores exógenos, ou seja do número de famílias e idosos sinalizados 
pelas entidades oficiais e particulares com quem temos relações de  cooperação bem 
como do apoio exclusivo de voluntários. 

Todavia, é nossa intenção, após  um estudo sério, coordenado e equilibrado dotar a Voz 
do Amor do seu próprio staff técnico intervindo proactivamente junto das famílias 
passando a atividade dos voluntários a ser apenas complementar.  

 
.  
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2 – ESTRATÉGIA GLOBAL DE AÇÃO 

 

 Estudo global de crescimento e sustentabilidade organizacional. 

 Reorganização Interna. 

 Angariação/manutenção de sócios. 

 Projeção da imagem da Voz do Amor. 

 Angariação de patrocínios, parcerias e celebração de novos 

protocolos. 

 Reestruturação  das ações formativas  e intervenção junto das 

famílias. 

 Manutenção do equilíbrio financeiro. 

 Candidaturas a financiamento nacional e internacional de projetos 

para desenvolvimento, melhoramento e apoio ás atividades e  

estratégias de intervenção. 

 

3 – PLANO DE ACTIVIDADES  

 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL 

 
Formações parentais e valores humanos fundamentais 

Dada a sua importância, vamos continuar a ministrar  as formações 
parentais/sociais às famílias, jovens e idosos que delas careçam pautando-se as 
mesmas de uma forma cada vez mais clara e de exequibilidade prática. Para isso 

entendemos ser importante alterar, duma forma gradual, deixando que as mesmas 
sejam ministradas em casa das famílias e passem a ser efetuadas em sala. 
Com esta alteração pretendemos abranger, cada vez mais, um  maior número de 

elementos dos agregados familiares.  
A nossa intervenção pretende ser um contributo na alteração/consciencialização 
comportamental, com vista à melhoria das relações familiares e preservação 

familiar. 
Projeto “Sopa para Todos” 

Este  projeto foi iniciado em 2014 e foi criado para responder ás necessidades 

básicas alimentares das famílias mais carenciadas. Consubstancia-se na recolha de 
pão junto da Real Bolo da Sobreda da Caparica, de alimentos confecionados em 3 
restaurantes de Santa marta do Pinhal-Corroios. O pão é distribuído três vezes por 
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semana e os alimentos confecionados sempre que aqueles restaurantes os 
disponibilizam. 

É um projeto que se manterá ao longo de 2016 
 

Crianças e jovens em risco 

Vamos continuar a estar atentos a todas as situações em que o tratamento das 
crianças por parte dos progenitores não seja o mais humano. Vamos tentar 
contribuir, junto das famílias, para que os comportamentos sejam os mais 

apropriados. Caso se constate que o comportamento não se altera, sinalizaremos 
o caso à CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco) da área de 
residência das crianças, que tomará as providências adequadas.   

 
Institucionalização de crianças portadoras de deficiência 

Tem sido considerada prioritária, a institucionalização deste tipo de crianças em 
instituições, sempre que se verifique não existirem no agregado familiar as 

condições mínimas indispensáveis, do apoio a que têm direito. 
 Todavia, sempre que a Voz do Amor medeie uma institucionalização tudo faremos 
para responsabilizar os pais a efetuarem visitas assíduas aos filhos, de forma a 

manterem a ligação afetiva. 
Previsão 2016: Institucionalizar 2 crianças 

Apoio a jovens grávidas 

Em caso de gravidez indesejada e  quando as jovens são mães 
adolescentes/solteiras,  surge desequilíbrio e todo o apoio é necessário. Assim, 
tentaremos o apoio moral, tão importante para o equilíbrio psíquico, e estaremos 

prontos para apoiar a jovem disponibilizando coisas materiais fundamentais à 
receção do novo ser. 
Atualmente temos  a colaboração voluntária de uma médica pediatra, sócia da Voz 

do Amor que, sempre que necessário,  integra as equipas nas visitas domiciliárias. 
Para além do apoio a estas jovens, tem vindo a prestar também ajuda a mulheres 
na fase pós-parto.  

Com o precioso apoio desta médica pediatra  podemos continuar a garantir o 
nosso apoio ao longo de 2016.  

 

Apoio a jovens difíceis 
Continuaremos atentos à recuperação deste tipo de jovens, sempre nos sejam 
sinalizados e solicitada  a nossa colaboração seja  pelos pais, escolas ou outras 

entidades. O nosso objectivo será sempre, interiorizar-lhe os valores morais 
indispensáveis, para que amanhã sejam  cidadãos exemplares.  

 

Intervenção social no bairro da Cucena (Paio Pires/Seixal) 
A convite da Santa Casa da Misericórdia do Seixal/Câmara Municipal do Seixal 
integramos um grupo de trabalho para intervir duma forma concertada no Bairro 

da Cucena em Paio Pires. 
A Voz do Amor participará ao longo de 2016 com as suas valências e apoio  por 
forma a ajudar a minimizar os problemas sociais/humanos ali existentes. 
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EDUCAÇÃO 
 

Material escolar e livros 
De forma idêntica ao que temos vindo a fazer, no início do ano letivo, vamos 
proceder à recolha das listas do material escolar e livros (aqueles que o SASE não 

contemplar) solicitados pelas escolas aos alunos das famílias carenciadas que 
apoiamos, e que não têm capacidade económica para adquirir estes produtos. 
Pretendemos com esta ação, para além da ajuda aos pais, evitar que estes jovens 

abandonem a escola e venham a ter uma melhor preparação para a sua vida 
ativa/cívica. 

Esta iniciativa será levada a cabo no 4º Trimestre de 2016 

 
 

SAÚDE 
Saúde Oral 

Como tem vindo a ser praticado, a Clinica Dentária de Miraflores continuará, ao 
longo de 2016, a realizar tratamentos dentários urgentes ás famílias carenciadas 
nomeadamente crianças e jovens sinalizados pela Voz do Amor. 

 
Pediatria e Clínica Geral 

As profissionais de saúde voluntárias continuarão a assegurar, ao longo de 2016, o 

seu apoio técnico domiciliário ás famílias e idosos que dele careçam. 
 
 

APOIO/CONSULTAS DE PSICOLOGIA 
É nosso propósito continuarmos em 2016 com as consultas  de Psicologia, no 
concelho do Seixal, contando com a colaboração de uma psicóloga voluntária que 

se disponibiliza para de forma gratuita ajudar não só as pessoas sinalizadas por 
outras instituições mas também pessoas identificadas pela Voz do Amor que 
carecem  de apoio psicológico. 

 
 

AJUDAS MATERIAIS 

Produtos alimentares/Cabaz SOS  
Nos dias de hoje, são cada vez mais as necessidades de produtos alimentares e de 
outros bens pelas mais diversas causas, principalmente devido à dificuldade de 

empregos, prevendo-se que a situação se mantenha em 2016.  
Nas visitas às famílias, levaremos sempre o leite e os cereais para as crianças, 
para além de outros produtos. 

Continuaremos a dar resposta, através do cabaz SOS, às situações pontuais e 
urgentes que se nos deparem. 
 Quanto aos idosos, tentaremos apoiá-los também em necessidades pontuais 

Prevê-se entregar 325 cabazes SOS  ao longo de  2016 
 
 Cabaz de Natal  

Tencionamos continuar a oferecer este tipo de cabaz especial de produtos 

alimentares a idosos e famílias mais carenciadas, levando um pouco mais de 
consolo ao seu coração, na época natalícia. 
A executar no 4º trimestre de 2016. 
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RECOLHA DE BENS ALIMENTARES 
Angariação de produtos alimentares em espaços comerciais 

Esta iniciativa  nas lojas Pingo Doce iniciou-se  em 2011 e manter-se-á enquanto 
tal nos for permitida. 
Este tipo de ações carecem de autorização junto dos serviços centrais do Pingo 

Doce mas, é nosso entendimento, que são de primordial importância pois 
permitem-nos  minimizar um pouco mais as carências básicas das famílias e idosos 
que procuram apoio na Voz do Amor. 

Estas iniciativas, de periodicidade bimestral / trimestral, estarão condicionadas a 
autorização do Pingo  Doce. 

Em 2016 prevemos realizar 5 ações 

 
 

COMUNICAÇÃO 
Vamos continuar a divulgar, ao longo de 2016, junto dos nossos associados, as 

iniciativas que vierem a ser realizadas, utilizando o correio eletrónico (email), 
mensagens SMS via telemóvel e outras.  

 

 
AÇÕES PROMOCIONAIS 

Utilização do site para publicitar campanhas de angariação de fundos; 

Participação em eventos de Solidariedade; 
Utilização de Roll up para publicitar A Voz do Amor em eventos; 
Utilização da banca da Voz do Amor, aquando da recolha de alimentos em 

superfícies comerciais; 
Iniciar em 2016 a realização de eventos, workshops, seminários e palestras para 
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal dos voluntários e população alvo da 

Voz do Amor. 
 

PROTOCOLOS E PARCERIAS 

A Voz do Amor continuará a manter contactos para a celebração de acordos de 
cooperação com Empresas e Instituições com vista à angariação de mais e  
melhores meios económicos bem como outros meios que facilitem, cada vez mais, 

o apoio às pessoas mais desfavorecidas. 
 

Clínica Dentária de Miraflores  

Foi celebrado, formalmente,  em 2013, um protocolo de cooperação entre a Voz 
do Amor e a Clínica Dentária de Miraflores em Algés .O referido protocolo não só 
contempla descontos aliciantes para os sócios da Voz do Amor como também, no 

âmbito da responsabilidade social, garante, há já alguns anos, tratamentos 
dentários urgentes ás famílias carenciadas sinalizadas à Voz do Amor. 

Ao longo de 2016 manter-se-ão as condições fixadas no referido protocolo 

 
Santa Casa da Misericórdia do Seixal 

Por via da parceria celebrada A Voz do Amor  e a Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal têm trabalhado duma forma muito profícua tendo vindo a aumentar e 

manter-se-á também em 2016.  
No âmbito do PROGRAMA ESCOLHAS a Santa Casa da Misericórdia do Seixal 
convidou a Voz do Amor para, em conjunto, apresentarem duas candidaturas para 

os bairros da Cucena e Santa Marta do Pinhal em Corroios. O resultado será 
conhecido em Janeiro/Fevereiro de 2016. 
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Rede Nacional de Responsabilidade Social das Organizações (RSOPT) 
No final de 2014, a Voz do Amor aderiu à Rede Social das Organizações REDE 

RSOPT pretende contribuir de forma significativa e real para a implementação de 
políticas e práticas sustentadas na gestão das organizações, independentemente 
do ramo de atividade, dimensão ou localização.  

Esta REDE promove as diversas dimensões da Responsabilidade Social, 
sustentadas nos seus três pilares: o  Social, o Económico e o Ambiental. A Voz do 
Amor alocou um elemento da Direção na área social (educação e formação) 

Ao longo de 2016 daremos conta das iniciativas realizadas. 
 
 

PROJETOS E CANDIDATURAS 
Em 2016 está já prevista  a celebração de um protocolo de parceria, no âmbito da 
consultoria/sustentabilidade organizacional, com a Santa Casa da Misericórdia da 
Amadora (Gabinete de Recursos de Inovação e Intervenção) 

Este protocolo prevê o apoio à Voz do Amor nas áreas da consultoria, gestão de 
projetos e sustentabilidade organizacional. 
Para 2016 estão previstas diversas candidaturas da Voz do Amor a financiamento  

nacional e internacional; 
 
Programa Escolhas 

A Santa Casa da Misericórdia do Seixal convidou a Voz do Amor para, em 
conjunto, apresentarem duas candidaturas uma para o bairro da Cucena e outra 
para Santa Marta do Pinhal em Corroios. O resultado será conhecido em 

Janeiro/Fevereiro de 2016. 
O consórcio AD SUMUS- Associação de Imigrantes de Almada e a Associação 
dinamizadora do CLAII Laranjeiro convidaram também a Voz do Amor para 

integrar o seu projeto programa Escolhas. O resultado também será conhecido em 
Janeiro/Fevereiro de 2016. 
 

Apoio a utentes de outros Parceiros (sinalizações diversas) 
Vamos continuar a apoiar, em 2016, com as nossas valências todas as instituições 
com quem hoje estamos a colaborar, nomeadamente:  

 Junta de Freguesia de Corroios 
 Câmara Municipal do Seixal 
 Santa Casa da Misericórdia do Seixal 
 EMAT – Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Tribunal do Seixal 
 CPCJ do Seixal 
 Centro Comunitário da Arrentela 
 União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
 Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Fernão Ferro 
 CPCJ de Almada 
 Segurança Social do Seixal 
 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;  
 Segurança Social da Amadora;  
 Cruz Vermelha Portuguesa (núcleo de Alcochete);      
 Centro de Assistência Paroquial da Amora 
 CPCJ de Alenquer 
 Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital Garcia da Horta em Almada 
 Gabinete de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica  
 Pressley Ridge Portugal 
 ATL Satisfaz Bastante 
 Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Fátima (S. João do Estoril)  
 Casa Abrigo Nova Esperança 
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 Junta de Freguesia da Damaia 
 Polícia de Segurança Pública da Damaia 
 Missionárias da Caridade Madre Teresa de Calcutá – Setúbal (apoio mensal) 

 
 

EXPANSÃO GEOGRÁFICA DA VOZ DO AMOR 

Delegação em Miratejo(Seixal) 
A Voz do Amor pela sua intervenção social no concelho do Seixal necessita 
urgentemente  resolver o seu problema de instalações próprias para aí criar a sua 

delegação e poder expandir e afirmar-se como uma IPSS de pleno direito.  
Temos sido confrontados, amiudadas vezes, pelas Instituições Públicas e restantes 
parceiros do Seixal sobre a localização de instalações da Voz do Amor no Seixal. A 

intervenção social realizada e a projeção da imagem da nossa instituição exigem 
que tenhamos um espaço para reunir com os nossos parceiros bem como iniciar 
projetos já elencados e outros que  urge levar a cabo. 

Prevê-se  que em 2016 possamos dar exequibilidade a esta premente necessidade. 
 
Em  Alenquer 

A  Voz do Amor irá continuar, ao longo de 2016,  a colaborar com os parceiros da 
Rede Social de Alenquer. A voluntária da Voz do Amor , nomeada para a Comissão 
Alargada da CPCJ de Alenquer, manter-se-á em funções também em 2016. 

Ao longo de 2016 as três voluntárias continuarão a responder , com as valências 
da Voz do Amor, ás sinalizações das Instituições locais 

 

 
ANGARIAÇÃO DE SÓCIOS 

Os sócios e os amigos da Voz do Amor, têm sido o suporte da própria Voz do 

Amor. Quanto maior for esta família, mais acções de ajuda podemos realizar. 
Assim, iremos apelar aos que já pertencem a este grupo, para que tragam mais 
um amigo. 

Para 2016 prevemos  8  novos sócios 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



PLANO DE ACTIVIDADES 2016 
A VOZ DO AMOR  

_______________________________________________________________________________________ 

www.avozdoamor.com  
 

10 

Mapa das Ajudas e Objetivos previstos 
  

Famílias 

Ajudas Estimativa para 2015 Previsão para 2016 

Material 65 80 

Higiene 12 20 

Nutrição 10 15 

Planeamento familiar 4 8 

Educação dos filhos 30 40 

Lutar pela vida 7 12 

Outras 435 500 

Total 563 675 

 
Idosos 

 Estimativa para 2015 Previsão para 2016 

Número de idosos 8 10 

Número de visitas 98 120 

 
Pessoas indiferenciadas 

Outras ajudas Estimativa para 2015 Previsão para 2016 

Apoio ao estudo 347 0 

Apoio psicológico 105 120 

Distribuição de bolos 1000 1200 

Encaminhamentos 8 15 

 

Cabaz de Natal 

 Estimativa para 2015 Previsão para 2016 

Famílias 50 60 

Idosos 2 4 

 

Cabaz SOS 

 Estimativa para 2015 Previsão para 2016 

Famílias 290 320 

Idosos 2 5 

 

Material escolar 

 Estimativa para 2015 Previsão para 2016 

Número de alunos 7 10 
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4 – ORÇAMENTO 

 

As estimativas de receitas e despesas para 2016, assentam em critérios indispensáveis 
para a continuação da sustentabilidade da Voz do Amor. 

 

A elaboração do orçamento, teve como base a informação contabilística de 

realização até Outubro de 2015, projetada até ao final do ano, bem como os 
rendimentos e os  gastos previstos para o próximo exercício. 

  

Apresentamos este orçamento comparando-o com o do ano de 2015, bem 
como a correspondente variação percentual, rubrica a rubrica. 
 
. 

4.1 – RENDIMENTOS 
 
 

 2015 (E) 2016 % 

Jóias 24,00 27,00 1,25 

Quotas 5.250,00 5.565,00 6,00 

Quotas de anos anteriores (1) 550,00 1.050,00 90,91 

Donativos dos sócios        (2)  2.775,00 3.500,00 26,13 

Donativos dos amigos        450,00 500,00 11,11 

Jóias - adiantamento  
Quotas - adiantamento 

Donativos - adiantamento 
Subsídios 
Juros                               

Compensação IRS                      

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

88,00 

1.600,00      

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

        88,00 

1.500,00 

   
 

 
 

 

-6,25 

    

Total 1  10.737,00 12.230,00 13,91 

 

(1) Face à quotização em atraso, é de supor que uma parte (cerca de 1050 euros) só 
seja regularizada em 2016. 
 
 (2) O desvio de 26,13% reflete a esperança que temos na melhoria desta rubrica no 
próximo ano 

 

4.2 – GASTOS 
 

 2015 (E) 2016 % 

Eletricidade                                     (1) 260,00 300,00 15,38 

Combustíveis                                   (2) 250,00 1400,00 460,00 

Água                                              (1) 280,00 360,00 28,57 

Livros e Documentação Técnica    

Material de escritório                        (1) 250,00 300,00 20,00 

Artigos para oferta  6.050,00 6.500,00 20,00 
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Rendas e Alugueres 680,00 680,00  

Comunicação                                   1.800,00 2.000,00 11,11 

Transportes    

Deslocações                                    (3)  50,00  

Conservação e Reparação                 (1) 10,00 18,00 80,00 

Ferramentas e utensílios                   (1) 50,00 100,00 100,00 

Publicidade e Propaganda    

Limpeza, higiene e conforto              (1) 80,00 100,00 25,00 

Jornais e Revistas    

Outras despesas    

Gastos Financeiros 18,00 22,00           22,22 

Trabalhos especializados 357,50 307,50  

Total 1  10.085,50 12.137,50 20,35 

 
 
(1) Os desvios registados nas rubricas; Eletricidade, Água, Material de escritório, Conservação e 

reparação, Ferramentas e utensílios e Limpeza higiene e conforto, resultam de gastos previstos 
para o funcionamento do armazém de Miratejo, emprestado por uma nossa associada 

 
(2) O aumento de 460%, resulta de passarmos a pagar a alguns colaboradores, o combustível  
     gasto pelas suas viaturas nas deslocações às famílias. São colaboradores desempregados. 
 
 (3) Valor reservado para possíveis gastos em transportes coletivos, pelos voluntários. 
 
 

4.3 – RESULTADOS 
 

 2015(E) 2016 

Saldo Inicial 59.151,59 59.803,09 

Rendimentos 10.737,00 12.234,50 

Gastos 10.085,50 12.137,50 

Saldo 1    (1) 59.803,09 59.900,09 

 
(1)  Nestes valores estão incluídos 10.000,00 euros que temos vindo a considerar como 

suscetíveis de utilização apenas em caso de extrema necessidade, por representarem o 
suporte financeiro da Voz do Amor.  
 
Estes resultados são consequência das recolhas de alimentos que temos feito, o que nos 
tem permitido poupar dinheiro. Esperamos que em 2016 possamos continuar com estas 
campanhas. 
 
A disponibilidade desta verba vai permitir o arrendamento de um espaço em 
Miratejo(Seixal) e realizar obras de adaptação com vista  ás transformações estruturais 
previstas na nova metodologia de funcionamento da Voz do Amor.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Apesar das dificuldades previstas e do que vier a acontecer em termos económicos e 
sociais em 2016, tudo faremos para dignificar a Voz do Amor, aumentando, cada vez 

mais, a nossa intervenção social.  
 
A tarefa não é fácil e o cumprimento dos objetivos  só será possível com uma participação 
ativa  de todos os que se identificam com tão nobre projeto, dando um pouco de si em 

prol dos mais carenciados, sem a exigência de qualquer recompensa. Resta apenas a 
satisfação do dever cumprido. 
 

É imbuídos deste espírito, que se apela a todos os que estão ligados e se identifiquem 
com a Voz do Amor, para que o seu contributo e colaboração se  mantenha, por forma a 
podermos continuar a  manter e aumentar a nossa ajuda junto daqueles que dela 

carecem. 

 
CONTAMOS COM TODOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rua de Ovar Lote 548 - 1º E 

1950-214 LISBOA 
Telf: 218593300 

Telemóvel  968032850 
e-mail: vozdoamor@mail.telepac.pt 

vozdoamor2000@gmail.com 
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