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I – NOTA INTRODUTÓRIA

A Associação A Voz do Amor continuou, em 2018, a desenvolver a sua atividade sustentada nos
valores e princípios que estiveram na sua origem.
Quase a completar 19 anos, e fazendo uma retrospectiva sobre o nascimento, crescimento e
desenvolvimento do seu trabalho pode-se afirmar que o “servir” desta Instituição teve sempre
como principal impulso a satisfação das necessidades do Indivíduo, enquanto membro de uma
família, de uma comunidade.
Ao longo da sua existência, A Voz do Amor esteve sempre atenta às novas exigências e
necessidades da Comunidade, com a mesma vitalidade, e dedicação de todos os colaboradores
que têm contribuído, com o seu trabalho diário, para o seu engrandecimento.
É cada vez mais premente e temos constatado no terreno que as pessoas para além da
necessidade de bens alimentares carecem também de intervenção de cariz psicossocial.
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 d’A Voz do Amor que
intervindo com pessoas e para as pessoas tem necessidade de se reinventar e ajustar, cada vez
mais, ás novas metodologias de intervenção social para responder de forma mais consciente e
eficaz ao tecido social mais vulnerável.
Para cumprir tal desiderato, em 2018, foram dados passos importantes na concretização de uma
resposta social – Centro Comunitário em Corroios – que vai congregar todo o trabalho executado.
Esta resposta social só poderá funcionar após licenciamento junto da Segurança Social.
No inicio de 2019 vai ser efectuado o respectivo pedido e ainda no 1º semestre obteremos o
parecer da Segurança Social.
A partir daí estão criadas todas as condições para candidaturas de apoio financeiro impulsionando,
assim, toda a intervenção social e comunitária d’A Voz do Amor.
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 2018.
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II– INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA EM 2018
Mapa global
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Famílias (escalões etários)
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(Nota: As consultas de Psicologia constantes deste gráfico só são asseguradas, nesta fase, pelo Gabinete
de Psicologia a funcionar em Corroios/Seixal)
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DESPENSA ALIMENTAR E OUTROS BENS
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APOIO ANUAL ás Missionárias da Caridade
da Madre Teresa de Calcutá Setúbal
Fraldas doadas(Unid)

Deslocações a Setúbal

Medicamentos doados (Unid)

5773

12

180

III – 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.
 Em Seixal/Almada (Intervenção social e comunitária)
 Workshop de olaria, com 15 alunos do Agrupamento de Escolas João de Barros, nas
instalações d’A Voz do Amor:
 Realizadas, nas instalações d’A Voz do Amor, duas (2) tertúlias de leitura com 12
jovens nas férias da Páscoa e de Verão;
 A Refood de Corroios entregou n’A Voz do Amor, doze (12) vezes por semana,
alimentos já confeccionados;
 Ao longo de 2018 foram recepcionadas, manuseadas e armazenadas cerca de 500
peças de roupa e outros bens;
 Apoio logístico seis( 6) pessoas sem abrigo ( tomada de algumas refeições quentes).
 Atendimento diário de inúmeras famílias que se deslocam ao espaço I (armazém) 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 pela Century 21 e Escola Karaté Marco
Silva na época natalícia;
 Disponibilizados 50 sacos de roupa à Nova Etapa;
 Pintura e reorganização do Espaço I com apoio dos escuteiros Fraternidade Nun’Alvares
núcleo Dom Manuel Martins do Seixal;
 Mobilização de jovens, acompanhados pela Voz do Amor, para participarem no
Workshop do Tás na Mira (Programa Escolhas) Miratejo/Corroios.
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 Restantes áreas geográficas (Cascais, Lisboa, Loures e Odivelas, Montijo, Barreiro, Setúbal

e Sintra)

Os colaboradores d’A Voz do Amor têm vindo a desenvolver a sua intervenção social (vidé
mapa global) de acordo com as sinalizações recebidas das diversas instituições.
Um bem haja a todos os voluntários pela reiterada colaboração e empenho manifestados
ao longo dos anos.

IV – Eventos em 2018
 11º Encontro Intercultural de Saberes e Sabores
Realizou-se entre 11 e 15 de Abril no Pavilhão Municipal do alto do Moinho em Corroios.
A Câmara Municipal do Seixal convidou A Voz do Amor para estar presente e ser a
Instituição apoiada com a venda de café. Para isso foram mobilizados voluntários que
garantiram a venda de café como ainda procedessem à venda de rifas com bens entretanto
doados pelos sócios e amigos.
Por fim foi seleccionada pela organização do Encontro uma criança integrada numa família
apoiada pela Voz do Amor que recebeu um urso gigante.
O balanço da participação d’A Voz do Amor foi positiva não só pelo valor pecuniário
conseguido mas essencialmente pela projecção da imagem da nossa Associação.
 Almoço de Natal
O almoço de Natal d’A Voz do Amor teve lugar pela primeira vez nas instalações
gentilmente cedidas e a título gratuito da AURPIM Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Miratejo/Corroios.
Estiveram presentes 90 pessoas (sócios, parceiros e famílias apoiadas na área geográfica
do Seixal/Almada). Os produtos alimentares que serviram de base a este almoço foram na
sua maioria fornecidos pela Refood de Corroios sendo as restantes despesas partilhadas
pelos sócios através de um donativo espontâneo e consciente. A confecção foi
integralmente assegurada pelas pessoas voluntárias (também estas apoiadas pela Voz do
Amor) e os sócios contribuíram com donativos, sobremesas e produtos de higiene pessoal
e para o lar.
O resultado foi manifestamente positivo e deverá manter-se para reforçar ainda mais o
espírito solidário da família Voz do Amor.
 Terapia Ocupacional
No âmbito das consultas e acompanhamento psicológico foi constituído, em Novembro de
2018, um grupo de 8 mulheres que, duas vezes por semana, sob a supervisão da Drª
Filomena Pereira e orientação da nossa colaboradora Alice Amorim, desenvolvem diversos
trabalhos manuais.
 Tertúlias de leitura
Estas tertúlias, supervisionadas pela Drª Filomena Pereira, realizaram-se nas férias da
Páscoa e nas férias de Verão e teve a participação de 12 jovens. O balanço foi positivo e
deverão manter-se em 2019.

V – Candidaturas e projetos
 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.
_____________________________________
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As obras no imóvel foram já executadas em articulação com o Centro Distrital da
Segurança Social de Setúbal e emitido o respectivo parecer favorável pela Diretora Drª
Natividade Coelho.
A inexistência de licenciamento de funcionamento inviabilizaria a intervenção social e
comunitária d’A Voz do Amor mas afastaria também a possibilidade de candidatura a
fundos do PROCOOP e outros.
Assim, foi já iniciado, em finais de 2018, o processo de licenciamento para funcionamento
desta resposta social e o mesmo será apresentado ainda no 1º trimestre de 2019.
 ACADEMIA A VOZ DO TEJO em Corroios (candidatura)
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.
Em Outubro de 2018 obteve-se, junto do Procoop, informação de que a Candidatura não
havia sido aprovada, na medida em que não preenchia o critério de Inovação.
Questionados os serviços sobre quais os critérios de inovação foi respondido "algo que
nunca tenha existido". Fomos ainda informados que esta Candidatura estava bem
elaborada, era forte, apenas não ganhando por não ter preencher o critério (?!)
de inovadora.
Perante tal decisão, é nosso entendimento que todo o trabalho desenvolvido nesta
candidatura seja aproveitado para otimizar o futuro Centro Comunitário d’A Voz do Amor.

VI – 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.

VII – Parcerias e apoios
 ENTRAJUDA (Banco de Bens Doados)
No âmbito da parceria com esta Instituição de Apoio a Instituições de Solidariedade Social
foram doados à Voz do amor todo o mobiliário de escritório (computadores, retroprojector,
secretárias, mesas, cadeiras, espelho, bengaleiro, balcão de atendimento, produtos de
higiene e outros) para o espaço d’A Voz do Amor em Corroios( futuro Centro Comunitário).
Com este precioso apoio foi possível apetrechar o nosso espaço sem custos.
 Associação AJUDA DE MÃE
Em Setembro de 2018 foi formalizado o protocolo de cooperação entre a Voz do Amor
e a Ajuda de Mãe no qual ambas se propunham colaborar no âmbito de apoio a grávidas,
mães e famílias através da abertura dum Gabinete de Atendimento.
Em Outubro/2018 a Ajuda de Mãe iniciou a sua actividade num gabinete cedido , uma vez
por semana, nas instalações d’A Voz do Amor em Corroios.
Do relatório elaborado pela Ajuda de Mãe resultou apurado que entre Outubro e
Dezembro/18 foram acompanhadas 28 mães( sendo 21 mães do concelho de Almada e 7
mães do concelho do Seixal) o que resultou na efectivação de 61 atendimentos presenciais.
_____________________________________
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O balanço desta parceria é positivo e em 2019 temos a certeza que este Gabinete terá
maior projecção e procura no atendimento direto, apoio psicológico e formação das
grávidas e mães.
PAPELARIA A2 Corroios
Na sequência da alteração da atividade comercial o Senhor José Sampaio Laranjeira,
gerente deste estabelecimento, doou-nos material escolar e brindes diversos (681) no valor
comercial de 1.122,20 euros.
A Voz do Amor agradece a doação.
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 objectivo
disponibilizar aos associados da Voz do Amor condições especiais de aconselhamento e de
soluções na área de seguros e de gestão de activos 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, a celebrar no 1º semestre de
2019, entre A Voz do Amor e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora.
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 Voz do Amor receciona, diariamente, em Corroios,
alimentos já confeccionados para posterior entrega ás pessoas na condição de sem abrigo
e ás famílias mais vulneráveis da comunidade.
Associação ACRESCER
Esta associação está a dinamizar em espaços diversificados da comunidade do Seixal, com
acesso gratuito, com grupos de pais, avós e outros que se reúnem com a sua crianças,
bissemanalmente, para participarem em actividades educativas e lúdicas orientadas por
monitores com formação apropriada.
Nesta medida, a Voz do Amor é parceira d’Acrescer e, ao longo de 2018, disponibilizou as
suas instalações em Corroios para o funcionamento grupo de crianças de Corroios.
Em 2019 será formalizada a respectiva parceria.
Missionárias da Caridade Madre Teresa de Calcutá – Setúbal(apoio mensal)
No âmbito da nossa parceria informal e, tal como vem sendo prática há já 19 anos,
continuámos a ajudar esta instituição com medicamentos, fraldas e outros bens necessários
para o apoio às crianças portadoras de deficiências profundas(Vidé gráfico pág 7)).
SUPERMERCADOS PINGO DOCE
Apesar de não haver uma parceria formal com esta cadeia de supermercados, no ano de
2018, 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.

_____________________________________
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 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.
A Voz do Amor congratula-se pela parceria e deixa um bem haja ao Dr Richard Rauffus
pela forma amistosa como acolhe e trata os nossos associados e as famílias socialmente
mais desprotegidas.
 RSO PT- Rede Social das Organizações
Desde 2014 que A Voz do Amor , através da nossa sócia Iris Arriscado, tem vindo a marcar
presença nesta 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 integrou como parceira informal, o
Projeto Brave, no âmbito da 5ª Geração do Programa Escolhas.
Foi um projeto a 3 anos, com previsão de continuidade ainda por definir no final do ano,
cuja ação incidiu sobre as famílias do Bairro da Estrada Militar, no Alto da Damaia, e onde,
ao longo de 2018, a Voz do Amor colaborou dentro das suas capacidades.

VIII – 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 2019.
O longo de 2018 comunicamos com os nossos associados, para além das inúmeras comunicações
telefónicas, através de 2500 mensagens SMS e 650 mensagens e-mail.
Em 2018 houve maior intervenção no facebook fixando-se em várias centenas os comentários e
reacções ás noticias publicadas pel’A Voz do Amor. Em 2018 aderiram 200 seguidores á nossa
página de Facebook.

IX– Seminários, Reuniões e Palestras










Participação das reuniões plenárias do CLASS Seixal;
Participação das reuniões plenárias do CLASA Alenquer;
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;
Presença no dia do 37º aniversário da CNIS (Confederação Nacional das Instituições de
solidariedade) que teve lugar em Fátima;
Participação no I Encontro de Unidades de Saúde Pública da Península de Setúbal –
Plano Local de Saúde Comunicação, Participação e Compromisso que teve lugar em
Setúbal:
Participação no Encontro – Equidade no acesso á saúde: o certo e o seu contrário – que
teve lugar em Almada;
Participação nas Jornadas de Saúde Mental que teve lugar na Câmara Municipal do Seixal:

_____________________________________
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 Frequência de acção de Formação na ENTRAJUDA sobre o Novo Regulamento de Proteção
de Dados em Lisboa.
 Participação no Encontro Distrital das IPSS com respostas para Crianças e Jovens em
situação de Risco/Perigo em Setúbal;
 Participação em reuniões da RSOPT em Lisboa;
 Participação da Conferência de Lançamento dos Grupos Aprender, Brincar, Crescer
promovida pela Associação Acrescer no Auditório da Câmara Municipal do Seixal no Seixal.

X - A demografia das nossas ajudas
Miratejo, Corroios, Seixal, Amora, Damaia, Lisboa, Alcochete, Feijó, Almada, Amadora,
Laranjeiro, Montijo, Algueirão, Moita, Alenquer, Barreiro, Mem Martins, Baixa da Banheira, Queluz,
Carregado, Reboleira, Casal de Cambra, Casal da Mira, Setúbal, Mafra, Lourinhã, Loures e Torres
Vedras.

XI – 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.
Biénio 2017/2018
SÓCIOS

2017

2018

Admitidos
Readmitidos
Total

7

2

7

2

A pedido do sócio
Falecidos
Por incumprimento
Total

2
1
7
10

4
1
1
6

155

151

ENTRADAS

SAÍDAS

Existentes

_____________________________________
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XII – As nossas contas de 2018
Nos quadros que se seguem, apresentam-se as contas referentes ao exercício de 2018, bem como
os respetivos desvios, mostrando-se a justificação dos mais significativos.
Foi um ano de preparação das novas instalações, para as atividades a desenvolver, tendo-se
procedido à realização das respetivas obras, cujo custo está expresso nas rúbricas “Obras na
delegação” e em ”Outras despesas
14.1 RENDIMENTOS
. Quotas
O desvio negativo de 13,51% deve-se ao facto de alguns sócios não terem pago a sua quota até ao
final do ano, apesar das várias mensagens de SMS que lhe foram enviadas no decorrer do exercício.
. Donativos dos sócios
O desvio positivo de 68,48% é essencialmente consequência da generosidade de uma sócia em
continuar a dar-nos 100 euros todos os meses. Recebemos ainda os 1000 euros habituais que um
casal de sócios nos dá todos os anos, para além de pequenos valores mensais que outros sócios se
comprometeram a doar.
. Donativos dos amigos
O recebimento de 300 euros de um amigo, 100 euros do nosso Contabilista e 300 euros no almoço
de Natal, explica este desvio positivo 124,88%.

Orçamento
Jóias
Quotas

3,00
5.180,00

Quotas de anos anteriores
Donativos dos sócios

Real
6,00
4.480,00

%
100
-13,51

385,00
3.265,00

5.500,71

68,48

Donativos dos amigos

670,00

1.506,67

124,88

Donativos em espécie

600,00

600,00

0,00

Donativos particulares (em géneros)
Jóias – Adiantamento para 2019
Quotas – adiantamento para 2019
Donativos – adiantamento para 2019
Proveitos Financeiros
Compensação IRS
Crédito EDP
Crédito Auto Norgomes
TOTAL

_____________________________________

1.500,13
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1.900,00

210,00
0,00
0,00
1.948,66
59,72
43,49
16.240,38

11.618,00

0,00
0,00
0,00
2,56

39,79

_______________________________________
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14.2 – GASTOS
Os valores registados refletem o aumento da atividade, sendo os gastos mais significativos os que
se referem à remodelação do novo espaço.
Orçamento
Real
%
Electricidade
Combustíveis
Água
Livros e Documentação Técnica
Material de escritório
Artigos para oferta
Ferramentas e Utensílios
Rendas e Alugueres
Despesas de Representação
Comunicação
Transportes
Deslocações
Contencioso e Notariado
Conservação e Reparação
Publicidade e Propaganda
Limpeza, higiene e conforto
Jornais e Revistas
Seguros
Outras despesas
Gastos Financeiros
Amortiz. de edificações ligeiras
Formação
Forn, de trabalhos especializados
Obras na delegação
TOTAL

780,00
2 100,00
350,00
0,00
200,00
6.300,00
0,00
4.270,00
0,00
1.380,00
0,00
275,00
0,00
250,00
0,00
130,00
0,00
500,00
13,00
1 400,00
500,00
307,50
14 000
32.935,50

755,17
2.198,57
329,28
0,00
240,88
6.781,72
180,00
4.270,56
0,00
1.413,22
73,60
269,57
0,00
223,13
0,00
123,84
0,00
79,85
1.375,64
33,24
1.400,00
500,00
327,50
14.042,93
34.618,70

-3,18
4,69
-5,92
0,00
20,44
7,65
0,01
0,00
2,41
-1,97
0,00
-10,75
0,00
-4,74
0,00
175,13
155,69
0,00
0,00
6,50
0,00
5,11

14.3-INVESTIMENTO

Edificações ligeiras
Equipamento básico
TOTAL

_____________________________________

ORÇAMENTO
14.000,00
0,00
14.000,00

REAL
14.042,93
0,00
14.042,93

_______________________________________
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14.4 - RESULTADOS
As disponibilidades financeiras da Voz do Amor são as que se indicam no quadro abaixo. Este valor
é de grande importância para a Associação, uma vez que será a fonte onde iremos buscar a verba
necessária para suportar o seu funcionamento neste período em que o Rendimento ainda é
inferior aos Gastos.
2017
2018
Caixa
Depósitos à ordem (Millenium)
Aplicação financeira (SantanderTotta)
Aplicação financeira (CGD)
Saldo

_____________________________________

1 211,84
27.165,65

1.325,94
10.073,23

35.397,02
10.648,71
74.423,22

35.397,02
10.648,71
57.444,90

_______________________________________
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