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I – NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 
Apesar da leve melhoria económica e financeira do país, continua a verificar-se a existência de 
uma significativa crise social, com especial relevância a nível da estabilidade familiar, onde a falta 
de meios materiais e essencialmente a escassez de valores morais, contribuem para o agudizar 
dos problemas familiares e sociais. 
 
A insuficiência de meios financeiros, contribui para um conjunto de necessidades básicas, até 
então inexistentes, obrigando as pessoas economicamente mais vulneráveis  a recorrerem às 
Instituições de Solidariedade Social para apoio à sua sobrevivência.  
 
Por outro lado, tem-se constatado que as pessoas para além da necessidade de bens alimentares 
e materiais carecem também de intervenção de cariz psicossocial.  
 
Entendemos que as mudanças de consciências, comportamentais, melhoria dos valores cívicos e 
morais das famílias são fatores indispensáveis para uma vivência individual e social mais 
equilibrada e saudável. 
 
A preservação familiar, com especial enfoque numa melhoria mais consciente do papel dos 
elementos dos agregados familiares, poderá ajudar a prevenir a desestruturação das famílias e, 
consequentemente, contribuir para a melhoria da nossa sociedade. 
 
Esta situação, mostra-se  como mais um desafio para a reorganização das  instituições sociais que 
intervindo com pessoas e para as pessoas têm necessidade de se reinventarem para responder de 
forma mais consciente e eficaz ao tecido social mais vulnerável. 
 
Este desiderato colhe, inevitavelmente, na reorganização e reinvenção que a Voz do Amor deverá 
prosseguir. Assim, conscientes de que se mostra imprescindível caminhar  nesse sentido foram já 
executadas obras de adaptação no espaço arrendado para o efeito em Corroios/Seixal. Nesse 
espaço será instalado um espaço de intervenção comunitária que integrará diversas respostas 
sociais. 
 
A apresentação das atividades desenvolvidas e a prestação de contas aos seus associados  são 
dois pilares fundamentais e obrigatórios na vida de qualquer instituição. É neste contexto e para 
cumprimento das disposições estatutárias de informação aos associados que, a associação “A Voz 
do Amor” vem submeter à apreciação dos seus sócios, o Relatório de Atividades e as Contas 
relativas ao exercício de 2017. 
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II– INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA EM 2017 

 

 Mapa global 
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Alenquer  7 7  18 8       45  44 4    5        44  

Cascais  0 3  5  1       19  16  2    0        3 

Lisboa  12 23  35  26     3  118  88  16    14        38 

Loures e 
Odivelas  0 1  1  3       3  0  0    3        1 

 Montijo, 
Barreiro e 
Setúbal  4 16  24  43     2  46  42  9    10 2       21 

Seixal e 
Almada 321 321 329 144 6 3 137 375 29  3285 401 64 95 114   

Sintra  0 11  9 11     4  36  36  7    8        11 

TOTAL 
GERAL 

344 382 421 236 6 12 404 601 67 3285 441 66 95 114 118 

Nota(1)  No apoio Refood o valor 3285 é relativo a 9 entregas semanais de alimentos num total de aproximadamente 14.600 Kg 
de alimentos já confecionados e 500 Kg de fruta) 
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Apoio alimentar 

 

 
(Nota : Os alimentos entregues pela  Refood de Corroios só são distribuídos ás famílias e pessoas sem 
abrigo do Seixal e Almada) 
Nos meses de Abril e Maio, a Refood entregou, à Voz do Amor, 120 pizas que foram entregues a 49 famílias 
(85 adultos e 75 crianças) 
 

 

Outras intervenções 

 

 
(Nota: As consultas de Psicologia bem como as  Patologias elencadas só são asseguradas pela Psicóloga 
Voluntária no Seixal e em Almada) 
 
 

Apoio a outras Instituições 
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III – Espaço de Intervenção Comunitária em Corroios/Seixal 

 
No dia 6 de Novembro/17 foram iniciadas as obras de adaptação do imóvel arrendado para 
consubstanciar e sedimentar a intervenção da Voz do Amor no Seixal. O projeto de 
arquitetura de interiores foi elaborado e a sua execução supervisionada pela Arqª Hélia 
Duarte que , gratuitamente, prestou este apoio à Voz do Amor. Os nossos mais sinceros 
agradecimentos. 
No final de 2017 as obras foram praticamente concluídas tendo transitado para 2018  
apenas alguns acabamentos, decoração e mobiliário diverso. 
Em 2018 terá  lugar a inauguração do referido espaço. 

 

IV – Intervenções sociais diversas 

 
 Em Alenquer 

A intervenção social na área geográfica de Alenquer tem vindo a ser assegurada por  
3(três) voluntárias que se disponibilizam para representarem a Voz do Amor junto das 
famílias socialmente mais desfavorecidas e sinalizadas pelas instituições locais. 
Também em representação da Voz do Amor a Drª Carla Bettencourt participa nas 
reuniões  Comissão alargada  da CPCJ de Alenquer e outros eventos de cariz solidário. 
Um bem haja a estas três voluntárias(Carla, Lúcia e Alice) pela reiterada colaboração e 
empenho manifestados ao longo dos anos e que tão condignamente representa a linha 
solidária da Voz do Amor. 
 

Em Corroios/Seixal  
(Intervenção social e comunitária desenvolvida no armazém cedido pela sócia Noémia 

Mesquita) 
 Realizou-se  o 1º Jantar de Natal com as pessoas sem abrigo e famílias mais 

carenciadas de Corroios (vidé Eventos da Voz do Amor)  
 Realizadas  tertúlias de leitura com 26 crianças (vidé eventos da Voz do Amor);  
 A Refood entrega, neste local,  9 vezes por semana,  alimentos já confecionados; 
 Armazenamento de vestuário para crianças; 
 Armazenamento dos produtos alimentares recolhidos no Pingo Doce; 
 Apoio logístico  ás 6 pessoas sem abrigo ( tomada de algumas refeições quentes, 

depósito de toalhas e vestuário e produtos de higiene para possibilitar a estas pessoas 
sem habitação tomarem banho nos balneários do Clube Brasileiro/Rouxinol – situado 
em frente a este armazém); 

 Atendimento diário de inúmeras famílias que se deslocam ali para receberem alimentos 
da Refood e outros produtos alimentares; 

 Armazenamento e distribuição de produtos alimentares (angariados no Pingo Doce), 
roupas para criança e móveis e utensílios vários para quem deles careça. 

 Receção de produtos alimentares entregues pelos professores e alunos das escolas 
circundantes; 

Um bem haja à Drª Filomena Pereira que, diariamente, apoia de uma forma profissional e ao 
mesmo tempo solidária cerca de 473 pessoas e crianças dando-lhe alimentos e ao mesmo tempo 
encaminhando-as para formações e outras saídas profissionais. Através das suas consultas de 
Psicologia tenta também dar esperança aos jovens e demais utentes incutindo-lhes auto estima e 
confiança com vista à sua autonomização e felicidade. 
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V – Eventos organizados em 2017 

 
Almoço de Natal de confraternização dos sócios e amigos 

Em 2017  realizámos o nosso almoço de Natal, no restaurante Varanda da União, em 
Lisboa,  onde foi possível conviver com os nossos sócios e amigos. O momento de 
confraternização foi recheado de poesia, interação amistosa entre os presentes e algumas 
manifestações espontâneas e genuínas de amor e cordialidade entre os presentes.  
O resultado foi manifestamente positivo e deverá manter-se para reforçar ainda mais o 
espírito solidário da família Voz do Amor. 
 

Primeiro SEMINÁRIO D’A VOZ DO AMOR 
No dia 24 de Maio/17, teve lugar no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal, integrada no Maio Social – desenvolvimento e sustentabilidade, o seminário “ O 
abuso sexual de crianças: estratégias de intervenção primária”. Este seminário foi 
concebido e organizado pela Drª Filomena Pereira (Psicologa Voluntária da Voz do Amor). 
Estiveram presentes na sessão de abertura a Senhora Vereadora da Ação Social da Câmara 
Municipal do Seixal – Drª Manuela Calado, o Presidente da Voz do Amor – Dr João 
Carvalho e a Drª Filomena Pereira.  
A Drª Filomena Pereira fez uma apresentação “Combatendo o abuso sexual de 
menores e apresentação jogo de prevenção do abuso sexual de crianças entre os 
0 e 6 anos” 
No  debate final estiveram presentes a representante da saúde Enfª Susana Santos – 
coordenadora da UCC do Seixal e especialista em saúde infantil e pediatria, a representante 
da Comissão de Proteção de crianças e jovens do Seixal Enfª Inês Marreiros, O Chefe da 
PSP de Corroios, o representante da Educação Dr António Carvalho Diretor do 
Agrupamento de Escolas João de Barros de Corroios e a representante da Voz do Amor Drª 
Filomena Pereira – Psicóloga Comunitária e Proteção de Menores. 
Esta iniciativa teve a participação de cerca de 40 pessoas. 
O balanço deste seminário foi positivo e em 2018  perspetivamos a realização de mais 
seminários. 

 
O Dia da Criança na Voz do Amor foi no dia 1 de Julho.  

Mobilizaram-se cerca de 20 crianças e seus pais para o Parque da Marialva em Corroios. 
Com  material desportivo e didático cedido pela seção de Desporto da Câmara Municipal do 
Seixal foi possível realizar jogos e brincadeiras com as crianças e seus pais. No final foi 
entregue um presente e um lanche a cada uma das crianças presentes. As crianças e seus 
pais ficaram felizes por este evento. O balanço foi positivo e deverá repetir-se. 
 

1º Jantar de Natal com as pessoas sem abrigo e famílias  carenciadas de Corroios  
O jantar teve lugar no dia 21 de Dezembro no espaço do armazém de Corroios. Os 
alimentos e bebidas foram entregues pela Refood e alguns cozinhados foram 
confecionados pelas famílias que a Voz do Amor apoia.  
Em representação da Voz do Amor esteve o Presidente e a  Drª Filomena Pereira.  
Foi um evento de grande partilha e solidariedade entre todos. 

 
 
 



                                                          
RELATÓRIO E CONTAS 2017 

____________________________________________________________________________________________________________ 

www.avozdoamor.com 

 

8 

 
Tertúlias de leitura com 26 crianças  

Estas tertúlias forma organizadas e supervisionadas pela  Drª Filomena Pereira  com a 
colaboração do chefe Mário Antunes da FNA (Fraternidade Nuno Alvares – Escuteiros 
seniores de Corroios). O balanço foi positivo e deverá manter-se em 2018. 
 
 

VI – Candidaturas e projetos 

 
PROGRAMA APOIAR 

Foi apresentada candidatura à Fundação PT - O Programa APOIAR  -   o  Público -
Alvo eram Seniores, com idade superior a 65 anos, institucionalizados ou não,  e 
jovens-estudantes, com idades compreendidas entre os 10-16 anos, residentes na 
freguesia de Corroios, com especial incidência em Miratejo). Os beneficiários diretos 
eram 150 Pessoas (75 Seniores e 75 Jovens) e 3 Organizações Sociais e visava 
promover a coesão social, nas dimensões do envelhecimento ativo/saudável e 
intergeracionalidade, assente no Voluntariado, storytelling e mentoring; e no 
trabalho colaborativo Organizações/Comunidade. 

Esta candidatura não obteve qualquer financiamento. 
 
CENTRO COMUNITÁRIO  

O  projeto de Centro Comunitário da Voz do Amor sugerido pela Segurança 
Social foi apresentado, em 4 de Janeiro/17, à Segurança Social de Setúbal e  
aprovado, por unanimidade, em reunião plenária do CLASS (Conselho Local de Ação 
Social do Seixal) Câmara Municipal do Seixal.  
Todavia, com as  restrições legislativas estatuídas ao nível dos Programas de 
Cooperação ou seja a inexistência de respostas sociais típicas da Voz do Amor, 
inviabilizaram esta candidatura.  
Com a   publicação do Aviso Nº 1/RI/2017 (PROCOOP) foi possível apresentar uma 
candidatura em Outubro/17. 

 
O projeto ACADEMIA A VOZ DO TEJO em Corroios 

O aviso de  candidatura ( Nº 1/RI/2017) exigia que fosse  uma resposta social de 
carater inovador e daí ter surgido o projeto ACADEMIA A VOZ DO TEJO 
confinado a uma área geográfica com especificidades próprias e de um maior 
entrosamento social  entre os parceiros sociais locais.  
Esta candidatura, apresentada em 31 de Outubro/17, tem como  objetivo geral  
promover e reforçar a Coesão Social nos Territórios abrangidos, através de 
processos de Facilitação de sinergias inclusivas entre membros da Comunidade; e 
de Capacitação e empoderamento de crianças/jovens e Famílias, que atravessem 
períodos de desafio socioeconómico, familiar, cultural e profissional. 
Até à presente data ainda não houve qualquer informação/decisão da Segurança 
Social.  

 
DLBC Margens Comuns do Seixal 

Ao longo de 2017 mantivemos total disponibilidade para colaborar no projeto 
concelhio “Desenvolvimento Local de base Comunitária (DLBC) Margens 
Comuns do Seixal”. Trata-se de uma candidatura integrada  no programa 
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Portugal 2020, que foi iniciado, desenvolvido e aprovado para o concelho do Seixal. 
A Voz do Amor como parceiro do CLASS Seixal tem vindo a dar  o seu contributo , 
desde o primeiro momento,  para a concretização deste projecto concelhio. 
Aguardam-se orientações para lhe dar exequibilidade através da apresentação de 
candidaturas e, obviamente, a Voz do Amor, na altura certa, fará também a sua 
candidatura.  

 

VII – Educação 

 
Na continuação do que temos vindo a fazer em anos anteriores, procedemos à recolha das 
listas de material escolar e livros (aqueles que o SASE não contemplou solicitados pelas 
escolas), procedentes á sua aquisição. 
Apoiámos apenas 3 alunos, filhos das famílias mais necessitadas, esperando ter 
contribuído, um pouco, para a diminuição do insucesso escolar e até mesmo do abandono 
escolar. 

 

VIII  – Parcerias e apoios 

 
SIGMA Mediadora de Seguros Lda 

No dia 18 de Março 2017 foi celebrado um protocolo de cooperação entre a Voz do 
Amor e a SIGMA – Mediadora de Seguros Lda. Este  protocolo tem como principal objetivo  
disponibilizar aos associados da Voz do Amor condições especiais de aconselhamento e de 
soluções na área de seguros e de gestão de ativos financeiros. 

 
GRIIS (Gabinete de Recursos de Inovação e Intervenção social  da Santa Casa da 
Misericórdia da Amadora) 

Em 2016  a Voz do Amor decidiu levar por diante a sua reorganização  global tendo iniciado 
já uma parceria com o GRIIS (Gabinete de Recursos de Inovação e Intervenção 
social  da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito da consultoria, gestão, 
sustentabilidade organizacional e apoio em candidaturas da VdA a financiamentos nacionais 
e internacionais. 
Este projeto tem como suporte um protocolo de cooperação entre a Voz do Amor e a Santa 
Casa da Misericórdia da Amadora e apoio do consultor Dr Adriano Fernandes. O protocolo 
apesar de já estar em informalmente em vigor só será celebrado em 2018. 
 

Missionárias da Caridade Madre Teresa de Calcutá – Setúbal(apoio mensal) 
No âmbito da nossa parceria informal e, tal como vem sendo prática há alguns anos, 
continuámos a ajudar esta instituição com medicamentos, fraldas e outros bens necessários 
para o apoio às crianças portadoras de deficiências profundas. Um bem haja aos obreiros 
Escolástica, Sandra e Carlos que, mensalmente, e , ao longo de vários anos,  têm dado o 
seu contributo  apoiando esta Instituição mas com especial enfoque nestas crianças..  

 
REFOOD de Corroios 

A Refood é uma organização independente, orientada por cidadãos, 100% voluntária, uma 
comunidade de caridade eco-humanitária, que trabalha para eliminar o desperdício de 
alimentos e a fome em cada bairro. A Refood ajuda as pessoas que lutam com a 
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insegurança alimentar nas comunidades locais. A prioridade é dada aos membros mais 
vulneráveis da comunidade: crianças, idosos, deficientes.  
Estão já em curso negociações para celebração de uma parceria formal em 2018. 

 
SUPERMERCADOS PINGO DOCE 

Apesar de não haver uma parceria formal com esta cadeia de supermercados, no ano de 
2017, o departamento de Marketing dos supermercados Pingo Doce, permitiu a realização 
de  4 (quatro) ações de recolha de alimentos. 
Com esta iniciativa, para além de haver uma maior poupança nos custos da Voz do Amor, é 
possível entregar mais produtos a mais famílias carenciadas. Um bem haja à Elsa pela 
organização e coordenação destas ações anuais. 

 
CLINICA DENTÁRIA DE MIRAFLORES 

Mantém-se em vigor o protocolo já formalizado em  2013 que visa prestar  serviços 
dentários gratuitos aos jovens das famílias carenciadas apoiadas e conceder desconto de 
20% aos sócios e seus familiares.  
Em 2017 foi dada uma consulta grátis ás pessoas carenciadas e  três consultas a sócios da 
Voz do Amor com o desconto(20%) contemplado no protocolo. 

A Voz do Amor congratula-se pela parceria e deixa um bem haja ao Dr Richard Rauffus pela forma 
amistosa como acolhe e trata as nossas famílias. 

 
RSO PT- Rede Social das Organizações 

Em 2014, a Voz do Amor aderiu a esta rede composta por organizações e pessoas 
interessadas em promover a Responsabilidade Social, assumindo-se estas como parte 
integrante da solução para os problemas numa ótica de conjunto e de co-
responsabilização.  
 

Pressley Ridge Portugal 
É uma instituição americana com intervenção social, junto de famílias de bairros 
degradados em várias freguesias. A Voz do Amor integra como parceira informal, o Projeto 
Brave, no âmbito da 6ª Geração do Programa Escolhas.  
Trata-se de um projeto a 3 anos, com previsão de continuidade, cuja ação incide sobre as 
famílias do Bairro da Estrada Militar, no Alto da Damaia, e onde, ao longo de 2017, a Voz 
do Amor teve a sua intervenção social. 

 

IX – Organização e Comunicação 

 
Foram desenvolvidos  alguns procedimentos internos na reorganização de “A Voz do Amor”, com 
vista a uma melhoria significativa da nossa intervenção social nomeadamente assente num registo 
e controlo mais simplificado da atividade desenvolvida. 
Publicitámos ainda mais a intervenção social da Voz do Amor e estabelecemos contatos para 
posteriores parcerias de cooperação que serão celebradas em 2018. 
Ao longo de 2017 comunicamos com os nossos associados, para além das inúmeras comunicações 
telefónicas,  através de 2760 mensagens SMS   e 750 mensagens e-mail. 
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X– Seminários, Reuniões e Palestras 

 
 Participação das reuniões plenárias do CLASS Seixal; 
 Participação nas reuniões do DLBC Margens Comuns do Seixal; 
 Participação na reunião do 4º PDS (Plano Desenvolvimento Social do Seixal) “ A essência da 

ação”; 
 Reuniões com o Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal; 
 Reuniões com o GRIIS (Gabinete de Recursos de Inovação e Intervenção Social) Santa Casa 

da misericórdia da Amadora para articulação de resposta social da VdA; 
 Participação no Diagnóstico Social do concelho de Alenquer. 
 Participação, a convite da Fundação Luís Pereira da Mota, no ato  solene que formalizou a 

constituição do IPPPI Instituto Português de Proteção à Pessoa Idosa  
 

XI – Entidades sinalizadoras 

Junta de Freguesia de Corroios; Santa Casa da Misericórdia do Seixal;  Câmara Municipal do 
Seixal; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; CPCJ do Seixal; EMAT – Equipa Multidisciplinar de 
Apoio ao Tribunal do Seixal e Almada; Segurança Social da Amadora; CPCJ de Almada; CPCJ da 
Amadora;  Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes; Centro de Assistência Paroquial da 
Amora; Junta de Freguesia da Damaia; PSP da Damaia e CPCJ de Alenquer e Segurança Social do 
Seixal. 
 

XII - A demografia das nossas ajudas 

Seixal, Corroios, Miratejo, Torre da Marinha, Casal do Marco, Damaia,  Fernão Ferro, Lisboa, 
Alcochete, Feijó, Almada, Fogueteiro, Arrentela, Amadora, Laranjeiro, Amora, Montijo, Algueirão, 
Moita, Alenquer, Barreiro, Mem Martins, Baixa da Banheira, Paio Pires, Cruz de Pau,  Cacém, 
Paivas,  Queluz, Carregado, Reboleira, Casal de Cambra, Casal da Mira, Setúbal, Mafra e Torres 
Vedras. 
 

XIII – O movimento dos nossos sócios 

A continuação da crise económica e a falta de emprego, com reflexos negativos na vida das 
famílias, principalmente a nível financeiro, tem sido a causa principal da saída de alguns 
associados. Temos a esperança de que num futuro breve a situação se modifique para melhor. 
 

 

SÓCIOS 2016 2017 

ENTRADAS Admitidos 4 7 

 Readmitidos 
   Total 4 7 

SAÍDAS A pedido do sócio 7 2 

 Falecidos 
 

1 

 Por incumprimento 6 7 

 
Total 13 10 

Existentes 
  

155 
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XIV – As nossas contas de 2017 

 
 
Apresentam-se em seguida, as contas referentes ao exercício de 2017, bem como os respetivos 
desvios, mostrando a justificação dos mais significativos, no que se refere a Rendimentos e 
Gastos. 
 
Temos este ano um quadro sobre Investimento, que reflete as verbas que se preveem movimentar 
na preparação do novo espaço de Miratejo/Corroios. 
 

14.1  RENDIMENTOS 

     ●  Jóias 

Entraram 7 sócios, quando prevíamos apenas 5. 
 Quotas 

O desvio negativo de 9,65% deve-se à saída de alguns sócios, que apontaram como causa principal  

a dificuldade em pagarem a sua quota. 

 Donativos dos sócios 

O desvio positivo de 29,01% é consequência da generosidade de uma sócia em continuar a dar-nos 
100 euros todos os meses. Também recebemos os 1000 euros habituais que um casal de sócios nos 

dá todos os anos. 
        . Donativos dos amigos 

   Recebemos 300 euros de um amigo e 100 euros do nosso contabilista, o que explica o desvio de  

   244,44%. 
 

 

 Orçamento Real % 

Jóias 15,00 21,00 40,00 

Quotas 5.180,00 4.680,00 -9,65 

Quotas de anos anteriores 35,00 35,00 0,00 

Donativos dos sócios   3.320,00 4.283,15 29,01 

Donativos dos amigos 180,00 620,00 244,44 

Donativos em espécie 675,00 600,00 -11,11 

Jóias – Adiantamento para 2018 0,00 
 

0,00 0,00 

Quotas – adiantamento para 2018 0,00 245,00  

Donativos – adiantamento para 2018 0,00 0,00 0,00 

Proveitos Financeiros 0,00 0,00 0,00 

Compensação IRS 1.700,00 1.711,87 0,70 

TOTAL 11.105,00 12.196,02 9,82 
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14.2 – GASTOS 

 
. Combustíveis 

O desvio de 27% é resultado do aumento das deslocações para fazer face às novas 
atividades implementadas na expansão da Voz do Amor. 

. Artigos para oferta 
  Aumentámos as atividades mas também conseguimos doar um pouco mais (+ 13,01%) 

. Higiene  
  Agora temos 3 espaços. Logo, os gastos também aumentam (+20,86%) 

. Donativos concedidos 
 Como o Gabinete de Projetos da Santa Casa de Misericórdia da Amadora nos tem estado a 
apoiar na reorganização/nova forma de funcionamento da Voz do Amor, decidimos atribuir-
lhe um subsídio de que este valor faz parte. 

 
 

 Orçamento Real % 

Eletricidade 225,00 203,62 -9,50 

Combustíveis 900,00       1.143,03 27,00 

Água 310,00   272,20 -12,19 

Livros e Documentação Técnica 0,00 0,00 0,00 

Material de escritório 210,00 252,55 20,26 

Artigos para oferta 5.300,00 5.989,69 13,01 

Ferramentas e Utensílios 0,00 0,00 0,00 

Rendas e Alugueres 4.300,00 4.270,56 -0,69 

Despesas de Representação 0,00 0,00 0,00 

Comunicação 1.600,00 1.528,75 -4,45 

Transportes 0,00 0,00 0,00 

Deslocações 10,00 6,10 -39,00 

Contencioso e Notariado 0,00 0,00 0,00 

Conservação e Reparação 0,00 0,00 0,00 

Publicidade e Propaganda 0,00 0,00 0,00 

Limpeza, higiene e conforto 100,00 120,86 20,86 

Jornais e Revistas 0,00 0,00 0,00 

Outras despesas                   0,00 3,50  

Gastos Financeiros 17,00 37,78 122,24 

Trabalhos especializados 307,50 307,50 0,00 

Outros gastos e perdas 0,00 0,00 0,00 

Donativos concedidos 2.500,00 2.500,00 0,00 

TOTAL 15.779,50 16.636,14 5,43 
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14.3-INVESTIMENTOS 

 
 

 ORÇAMENTO REAL 

Edificações ligeiras 22.000,00 7.382,61 

Equipamento básico 0,00 0,00 

TOTAL 22.000,00 7.382,61 

 
Nota: Prevíamos que as obras de remodelação do espaço alugado em Miratejo para a 
expansão da Voz do Amor, ficassem concluídas em 2017. Como tal não aconteceu, a parte da 
verba que se previa gastar transita para 2018. 

 
 
 
 

14.4 - RESULTADOS 

 
As disponibilidades financeiras da Voz do Amor são as que se indicam no quadro abaixo. Como 
atrás se referiu, parte deste valor já devia ter sido utilizado, mas sê-lo-á no próximo ano de acordo 
com as necessidades. 
 

 2016 2017 

Caixa 415,16 1.211,84 

Depósitos à ordem (Millenium) 39.785,06 27.165,65 

Aplicação financeira (SantanderTotta) 35.395,12 35.397,02 

Aplicação financeira (CGD) 10.648,71 10.648,71 

Saldo  86.244,05 74.423,22 
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XV – Considerações finais 

 
É neste cenário de constrangimentos económicos e financeiros que a Voz do Amor vai começar a 
implementar a sua nova estratégia de ação em 2018 criando as condições indispensáveis para a 
implementação de uma atividade mais alargada e eficaz em termos de benefícios para as famílias 
 
Estamos conscientes de que a expansão da Voz do Amor implica, para além da procura de 
soluções para a sustentabilidade financeira e da reformulação dos métodos de trabalho, a criação 
de um staff técnico que, em articulação com os nossos voluntários, permita uma intervenção social 
mais rápida e com  melhores resultados. 
 
Estamos convictos de que o ano de 2018 será um grande desafio para vencer e concretizar ideias 
fundamentais de continuidade.  
 
Também estamos certos de que com a ajuda dos nossos associados, amigos, parceiros e 
colaboradores, vamos conseguir elevar a Voz do Amor ao seu merecido patamar de intervenção 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos com 

todos 


