Relatório de Atividades
e Contas 2014

Caminhar - Associação Cristã de Apoio Social
Ponte de Sor, 10 de março de 2015
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1. Introdução
O Relatório de Atividades 2014 pretende registar a atividade da Caminhar ao longo do ano,
face ao previsto no Plano de Atividades. Tem como finalidade reproduzir os resultados das
atividades desenvolvidas e avaliá-los mediante os dados recolhidos.
Ao longo de 2014 a Caminhar desenvolveu o seu trabalho focada em três grandes áreas de
intervenção:
- Família e comunidade vulnerável;
- Criança e juventude;
- Educação não-formal.
Todos os projetos desenvolvidos são voltados para a comunidade local e visam também a
capacitação de técnicos, quer os da entidade, quer os dos seus parceiros.

2. Objetivos atingidos
Fazendo uma análise atenta dos resultados que em seguida se enunciam, verificamos que
os objetivos foram, na sua grande maioria, atingidos e em alguns casos amplamente
ultrapassados.
Estes dados refletem o compromisso Caminhar de servir o outro – independentemente de
quem ele/ela é – e colocando o melhor de nós próprios naquilo que fazemos. A Caminhar
persegue a sua missão de promover a transformação e capacitação das pessoas,
especialmente aquelas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.
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3. Valências e Projetos
3.1. Gerações de Mudança
Objetivos
Realização 2013
Potenciar uma rede
intergeracional composta
Banco de Solidariedade, Saberes e
por, pelo menos 50
Serviços
pessoas, que através de
www.bs3.pt
11 entidades e 36
ações de partilha de
- dinamização, gestão e avaliação
pessoas inscritas na
saberes e troca de bens e
do voluntariado no concelho de
plataforma
serviços contribua de uma
Ponte de Sor (partilha de saberes e
forma simbiótica para a
prestação de serviços)
melhoria das condições de
vida da nossa comunidade
Atividades

Voluntariado Caminhar

Voluntariado Geral (várias
instituições parceiras, incluindo a
Caminhar)

Entrevistas realizadas (novos
voluntários)

Potenciar o voluntariado
desenvolvido na Caminhar
Potenciar o voluntariado
desenvolvido nas
Instituições parceiras.
2 Reuniões de
Criação de instrumentos,
Parceiros
ferramentas e modelos
adequados a uma gestão
proveitosa de voluntários.
Conhecer,
informar/preparar e
encaminhar pessoas para
o voluntariado nas
3
diversas instituições
inscritas no Banco de
Voluntariado

Realização 2014

15 entidades e 148 pessoas inscritas,
das quais 135 voluntários

resultado final
cumulativo (2013 +
2014)

799 sessões realizadas;
1366h de sessões realizadas;
95 voluntários envolvidos;
4402h de horas de voluntariado
- N.º de horas contabilizadas por
algumas instituições do projeto
(Caminhar, Santa Casa, Casa dos Avós,
CC Longomel e CC Ervideira): 9268h
- N.º de voluntários envolvidos nas
instituições: 128
- Realização de 7 Reuniões de Parceiros

Criação das Jornadas
Experimentais do
Voluntariado
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Impakto Jovem
- formação em liderança
- capacitação / formação
(empreendedorismo,
empregabilidadade, voluntariado,
gestão do tempo)
- atividades pontuais (concursos,
torneios, ateliês), banda Impakto
Jovem

Envolver pelo menos 20
jovens nas atividades do
projeto

Formação para Voluntários

Habilitar os participantes
com formação
capacitando-os para
desenvolverem atividades
de voluntariado

Realizadas três sessões de formação: n.
º de pessoas alcançado 76;
faixa etária dos participantes: 10 aos 78
anos;
nove pessoas assistiram a todas as
formações

Envolver nas atividades
do projeto pelo menos 20
Sessões de Treino de Competências
adultos em situação de
Parentais, Sessões de Gestão
desemprego ou outra
Doméstica, Atelier de Costura,
situação que não lhes
Atelier de Flores de Papel
permita desenvolver uma
atividade profissional

30 adultos em situação de desemprego
estiveram envolvidos em atividades do
projeto: 15 adultos em situação de
desemprego frequentaram as ações de
formação dinamizadas no âmbito do
projeto; 12 adultos em situação de
desemprego frequentam o Ateliê de
Costura e/ou o Atelier de Flores de
Papel; 13 adultos em situação de
desemprego estão inscritos na
plataforma e participaram em atividades
de voluntariado

Programa de Ocupação de Tempos
Livres de Curta e Longa Duração,
Desenvolvimento do Plano de
Formação em contexto de trabalho
na Instituição, Estágios Emprego e
Contrato Emprego Inserção+

10 beneficiários diretos acompanhados:
5 jovens em programas de Ocupação de
Tempos Livres de Curta Duração;1
pessoa integrada na Caminhar através
da Medida Contrato Emprego-Inserção
para pessoas com deficiências e
incapacidades do Instituto de Emprego e
Formação Profissional; 2 Jovens
integradas através da Medida Estágio
Emprego do Instituto de Emprego e
Formação Profissional; 4 Jovens do 12º
ano, realizaram o seu Plano de
Formação em Contexto de Trabalho na
Caminhar e estiveram diretamente
envolvidos em atividades do projeto.

19 jovens voluntários

Contribuir para a
integração de 10
beneficiários diretos em
2 projetos de longa
atividade ocupacional,
duração
estágio profissional ou
iniciativa de autoemprego

Observações

21 jovens voluntários

Este projeto foi premiado no âmbito do Programa EDP Solidária 2013 e financiado pela Fundação EDP até dezembro 2014. Para informações mais
detalhadas consultar o relatório final do mesmo.
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3.2. TBC - Tempo de Brincar e Crescer
Atividades
TBC Férias da
Páscoa
TBC Férias de
Verão
TBC Férias de
Natal

TBC Aulas

Objetivos / conteúdos
Realização 2013 Realização 2014
Observações
Desenvolver um conjunto de atividades de animação
23
18
educativa, sociocultural e recreativa que pretendem contribuir
para o desenvolvimento harmonioso da criança: ateliês de
14 destas 33 crianças já tinham
33
ciências, de saúde, de culinária, atividades lúdicas e de
35
frequentado o período de férias
expressões artísticas e visuais.
da Páscoa.
Ocupar os tempos livres das crianças e pré-adolescentes.
Grupo de crianças que já tinha
Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal e
12
7
frequentado o período de férias
social. Trabalhar os afetos, a autoestima, as relações
do Verão.
interpessoais, a comunicação, entre outras competências
pessoais e sociais.
O total de crianças, apesar de
Garantir um serviço
de apoio à
Proporcionar
uma alternativa
defamília.
ocupação de tempos livres
3
3
igual em ambos os anos,
para as crianças no final do dia escolar.
corresponde a crianças diferentes.
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3.3. Ponto de Contacto
Atividades
Atendimento e
aconselhamento a
toxicodependentes/
alcoólicos e
familiares

Visitas Domiciliárias

Acompanhamento
dos utentes aos
Serviços

Encaminhamento
para programas
terapêuticos

Objetivos / conteúdos
Realização 2013
Realização 2014
Fazer o acompanhamento /
aconselhamento aos
toxicodependentes /
5 individuos e 3
5 individuos e 2
alcoólicos utentes,
familiares
familiares
e seus familiares, durante o
processo de
admissão e frequência.
Fazer o acompanhamento
/aconselhamento aos utentes
e seus
8 visitas (3
3 visitas
familiares, admitidos em
indivíduos)
regime de
visita domiciliária.
Fazer o acompanhamento dos
utentes
19
em todas as diligências
6 acompanhamentos acompanhamentos
necessárias ao
(4 indivíduos)
ingresso em
tratamento/internamento.
Encaminhar para tratamento
/
2
internamento os utentes que
1 encaminhamento
encaminhamentos
preencham os requisitos
necessários.

Conclusão de
programas
terapêuticos
Abandono de
programas
terapêuticos

Total de intervenções
Total de
encaminhamentos
Total de conclusões
de programa
terapêutico

1 conclusão

1 conclusão

1 abandono

Balanço Café-Convívio / Ponto de Contacto desde o início (2000-2014)
112
46
17
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Observações

3.4. Solidão Acompanhada
Atividades
a) Atividades nos Lares,
Centros Comunitários e
USePS

b) Visitas domiciliárias
c) Participação ativa

Objetivos / conteúdos
Quebrar o isolamento e a solidão dos utentes.
Levar a comunidade a estabelecer redes de
solidariedade que possam aproximar as pessoas e
torná-las mais atentas e disponíveis para com o seu
semelhante.
Promover um voluntariado significativo.

Realização 2013

Realização 2014

13

40

145

173

Observações
As visitas aos lares e centros
comunitários foram reforçadas em
2014, tendo-se triplicado o n.º de
visitas.

17

n.a.

d) Participação em eventos
e) Passeios e Convívios
f) Acompanhamento
hospitalar e outros

7
n.a.

6
8

n.a.
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TOTAL

182

230

21 + turma
EMRE
452 h

773 h

8

12

6

8
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1

Reunião anual com toda a equipa;
contactos quinzenais e mensais com os
vários elementos da equipa.

2

5

N.º de voluntários da equipa que
participaram nas formações: 5; 3; 11;
10; 7.

N.º de Voluntários
N.º de horas dos voluntários
N.º de famílias
acompanhadas
N.º de instituições visitadas
Reuniões da Equipa

Formação da Equipa

- Fazer o ponto de situação.
- Partilhar experiências.
- Apresentar novos casos/reestruturar as equipas.
Temas abordados em 2014:
-"O pé diabético"
-"Doentes ostomizados"
-"Sou voluntário e agora?"
-"Voluntariado de Proximidade"
-"Relação de ajuda com o idoso"
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Superamos o número de atividades
realizadas em 2013 graças ao n.º
crescente de voluntários envolvidos.
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3.5. USePS - Universidade Sénior de Ponte de Sor (2013/2014)
Atividades Socioculturais
Sessão de Abertura do Ano Letivo

Sessão Biovip
Visita à Olaria de Brotas
O Idoso e o medicamento

Castanhada-convivio

Descrição
Sessão de abertura do ano
letivo, realizada no auditório do
Centro de Artes e Cultura
Sessão de informação sobre
suplementos alimentares e
divulgação de produtos da
marca Biovip

Parcerias / Dinamizadores
Município de Ponte de Sor /
Centro de Artes e Cultura

52

Prof. Olga Pereira

24

Assembleia de Deus - transporte
Sessão de informação e
sensibilização para a utilização
Mestre Joaquina Sanganha
dos medicamentos pelos
cidadãos seniores
Lanche-convívio entre a USePS e
turma PIEF da Escola Secundária
os alunos e professores da
de Ponte de Sor
turma PIEF

Aula de Cultura e Cidadania no Centro de Dia de
Tramaga
Dia de Ação de Graças

Peça de Teatro intergeracional "Com Amor"

Concurso Cultura Geral RUTIS - Caldas Rainha
Workshop de Língua Gestual
Laboratório Criatividade - Cortiça

48

16

Município de Ponte de Sor /
Centro de Artes e Cultura:
cedência do auditório

50

Aula de Cultura e Cidadania no Centro de Dia de Foros
Arrão
Aula de Cultura e Cidadania no Centro de Dia
Ervideira

15
8
17
18
5
18
10

Atividade de hidroginástica e
almoço

Peça de teatro no D.Maria II "Tropa Fandanga"
Torneio de Sueca - Casa dos Avós

Convite do Município - parceria
Ginástica
Convite da Casa dos Avós
Professora e turma de Cultura e
Cidadania
ULSNA
Município de Ponte de Sor /
Centro de Artes e Cultura
Teatro-cinema de Ponte de Sor /
Teatro da Terra

Visita USePS + cultura a Portalegre
Sessão de informação / sensbilização "Pé Diabético"
Laboratório de Criatividade (Pintura)
Teatro "A dama do Maxim"
Visita à exposição de trabalhos
realizados pelos utentes da
instituição; visita guiada à
instituição

Desafio Jovem - centro de Alter
do Chão
Centro de Artes e Cultura e
Agrupamento de Escolas
União de Freguesias de Ponte de
Sor, Tramaga e Vale de Açor

Laboratório de Criatividade - Fotografia
Visita USePS + Cultura a Sintra
Sessão de informação / sensibilização "Doentes
Ostomizados"
Jogos do Norte Alentejano

43

projeto da iniciativa do
Agrupamento de Escolas de
Ponte de Sor

Prof. Cecília Almeida
Município de Ponte de Sor /
Centro de Artes e Cultura
RUTIS - Rede Nacional das
Universidades da Terceira IDade
Prof. Manuela Neto
Município de Ponte de Sor /
Centro de Artes e Cultura

Laboratório de criatividade - Pintura Contemporânea

Exposição de Arte no Centro Desafio Jovem de Alter
do Chão

11

12
celebração "à volta da mesa", na
Escola Secundária de Ponte de
Sor
Peça de teatro dinamizada pelo
Clube de Teatro da USePS, em
parceria com o grupo de
voluntariado juvenil "Impakto
Jovem"

Workshop de Cake Design

Jogos do Norte Alentejano - Gavião

Totais
participantes

ULSNA
Caminhada no Crato

IV Jogos da Primavera - Ponte de Sor
Almoço de Encerramento do ano letivo
"Viva a Comédia" - peça de teatro
Atividades Socioculturais
Nº atividades realizadas
Total de participantes (somatório de todas as
atividades)
Média de participantes

9
45
11
32
26
5
40

9

9
48
8

Município de Ponte de Sor parceria Ginástica
Parceiros: AEPS, Centros
Comunitários, SCMPS
AEPS
Clube de Teatro USePS, Impakto
Jovem, AEPS

16
90
93
103

2012/2013
25

2013/2014
30

744

891

30

30

2012/2013
22

24
19

2013/2014
23
21
20
1
2
25
19

Inscrições / frequência
Total de Inscrições
Primeiras Inscrições
Renovações
Desistências (razões: saúde e família)

80
17
63
16

92
24
68
21

Sexo
Feminino
Masculino

69
11

77
15

Idades
Até 54
55-64
65-74
75-86

10
26
32
12

11
31
37
13

Disciplinas / turmas / professores
Total de disciplinas em oferta
Total de disciplinas abertas
Disciplinas de continuidade
Disciplinas novas
Disciplinas (de continuidade) que não abriram
Turmas
Professores

Alfabetização 1 e 2; Cultura e
Cidadania; Espanhol; Fotografia;
Introdução à Informática;
Informática 1 e 2; Inglês 1 e 2;
Atividade Física; Clube de Teatro,
Lavores; Pintura Iniciação e
Continuação; Francês; Português;
Italiano; Artes Decorativas; Arte em
Papel; Saúde Sénior.

22

Parceiros: Município de Ponte de Sor, União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, Agrupamento de Escolas, Turma PIEF
(ESPS), Centro de Saúde, Centro de Convívio de Reformados e Pensionistas, SCMPS - Lar Residencial da Ponte, Centros Comunitários,
RUTIS - Rede Nacional de Universidades da Terceira Idade
Ao longo do ano letivo realizaram-se as reuniões gerais e da Equipa de Coordenação previstas.
Funcionamento por ano letivo
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3.6. Formação e Educação não formal
Atividades

Formação de técnicos e lideranças (formação
contínua)
Temas:
Liderança, Voluntariado, Literacia Financeira,
Empreendedorismo, etc.

Objetivos / conteúdos

Realização 2013

Proporcionar formação
qualificada para as instituições
que nos solicitem.
Ir ao encontro dos objetivos
pretendidos por cada instituição
que nos contrata.
Gerar recursos financeiros para a
Caminhar.

Proporcionar os conhecimentos
essenciais para dominar o uso do
computador pessoal, desde os
conhecimentos básicos, à
Ateliê de Informática "à medida"
instalação de programas, gestão
11 utentes
dos ficheiros de informação,
proteção do computador e
utilização da Internet e do
Correio eletrónico.
Proporcionar os conhecimentos
Ateliê de Inglês
essenciais para dominar o uso do
n.a.
inglês nível básico.
Promover o sucesso escolar dos
alunos. Para atingir este objetivo,
os alunos inscritos poderão
1º Período: 11
SEM DÚVIDAS
realizar neste espaço os
utentes, 2º e 3º
- Explicações do 1º ao 12º ano
trabalhos de casa, esclarecer
Período: 14
- Preparação para exames
dúvidas, revisões para os testes,
utentes
preparação para os exames,
entre outros, com a garantia de
um custo controlado e acessível.
1º período:
reuniões de
planificação com
os professores
das ALE, Inglês
e Música;
elaboração de
materiais e
organização de
AEC – Atividades de enriquecimento curricular
dossiê técnico(protocolo com Município de Ponte de Sor)
pedagógico;
Uma técnica em articulação com as várias
fundamentação
áreas curriculares das Atividades Lúdicoda disciplina e
expressivas
desenvolvimento
do currículo de
ALE; realização
de atividades
Promover e contribuir para a
pontuais nas
gestão do currículo da formação turmas de ALE e
para os valores, no âmbito das
para a
atividades de enriquecimento
comunidade
curricular.
educativa
Formação, motivação e
capacitação da equipa Caminhar.
Encontros de Colaboradores
Fortalecer a unidade da equipa e
sentido de pertença à instituição.

3 encontros
realizados

Realização 2014
Formação "Gestão de
Voluntariado": 23 formandos
(incluindo técnicos das
instituições parceiras da
Caminhar); Formação
"Violência de Género e
Igualdade": 15 formandos
(incluindo técnicos das
instituições parceiras da
Caminhar).

Observações

10 utentes

ateliê disponível ao longo de todo o ano
letivo, inclusivé períodos de férias.

1 utente

ateliê disponível ao longo de todo o ano
letivo, inclusivé períodos de férias.

Ano letivo 2013-2014:
30 alunos
Sem Dúvidas (tempo de
férias): 6 alunos

2º e 3º períodos: reuniões de
planificação com os
professores das ALE;
elaboração de materiais e
organização de dossiê técnicodados relativos ao período entre janeiro
pedagógico; fundamentação da
e junho 2014.
disciplina e desenvolvimento
do currículo de ALE; realização
de atividades pontuais nas
turmas de ALE e para a
comunidade educativa

não realizado

Não se realizaram encontros de
formação especificamente dirigidos aos
colaoradores. No entanto, foram
regulares e diversificados os momentos
de formação em que os vários
intervenientes participaram,
nomeadamente a formação em
voluntariado.

Atividades e projetos novos, não previstos no Plano Anual de Atividades

ABC - Aprender Brincar e Crescer (protocolo
com Município de Ponte de Sor no âmbito do
Projeto Integrado / parceria com Agrupamento
de Escolas de Ponte de Sor) com vista à
dinamização de atividades de desenvolvimento
de competências pessoais, sociais e
académicas em alunos do 1º ciclo (de forma o
mais individualizada possível, fora do contexto
de sala de aula) e Mesas Redondas,
destinadas aos encarregados de educação e
outros agentes de educação

O Projeto ABC iniciou a 1 de outubro de
2014. Durante os meses de outubro e
novembro, não foram sinalizadas
crianças para o mesmo, tendo as
técnicas realizado a organização dos
dossiês, preparação de
atividades/materiais, planificação das
atividades para pais e reuniões com os
2 (Ponte de Sor) + 18
parceiros. As técnicas afetas ao mesmo
(Tramaga) sinalizações;
informaram a Equipa do Projeto
8 acompanhamentos efetuados Integrado e a Direção da Caminhar
na EB Tramaga;
sobre a falta de sinalizações. Na
acompanhamentos na EB
sequência disso, foram tomadas
Ponte de Sor iniciados em
diligências, que levaram a que
janeiro 2015.
começassem a surgir as primeiras
sinalizações, mas só em dezembro, o
que impossibilitou o desenvolvimento
do acompanhamento aos alunos, que,
por esta razão, teve início na última
semana de aulas do 1º período. Foi
acordado entretanto que o Projeto
passaria a estar presente também na
Escola Básica da Tramaga.

- Desenvolver métodos de
trabalho e hábitos de estudo;
- Melhorar as relações
interpessoais com colegas,
professores e assistentes
operacionais (saber ser);
- Promover a participação dos
pais e encarregados de educação
no percurso socioeducativo dos
seus educandos;
- Ajudar os pais/encarregados de
educação a desenvolver
competências parentais ao nível
do acompanhamento e apoio aos
seus educandos.
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3.7. Eventos
Atividades
Celebração de
Páscoa
Concerto de
Páscoa
Urban Festival
“Impakto
Jovem”
Concerto
Solidário de
Natal
Feira Solidária
Dinamização do
Coral Gospel de
Ponte de Sor

Realização 2013 Realização 2014

Observações

aprox. 250
pessoas

aprox. 50
pessoas

Foi realizada uma celebração de Páscoa na Igreja Nova
Aliança, na véspera da Páscoa

n.a.

não realizado

A atividade requer uma preparação que vai para além do
horizonte de apenas um ano civil.

mais de 400
pessoas

não realizado

A Direção e a Equipa Técnica decidiram dinamizar outras
atividades no período do Natal.

n.a.

não realizado

Atividades realizadas não previstas
Comemoração
do Dia
Internacional do
Voluntariado
Almoço-convívio
de Natal
Passagem de
Ano 2014-2015
Cafés Concerto

Comemoração realizada no auditório da Escola
Secundária de Ponte de Sor, a 5 dezembro, com a
participação de Mafalda Ribeiro e o grupo Impakto
Jovem. A atividade encerrou o projeto "Gerações de
Mudança"

n.a.

210 pessoas

n.a.

65 pessoas

Almoço de convívio destinado à "família" Caminhar

n.a.

80 pessoas

Atividade realizada nas novas instalações do edifício B.

2 cafés concerto 2 cafés concerto Estes eventos foram dinamizados pelo Impakto Jovem
realizados
realizados
no salão social da Igreja Assembleia de Deus
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3.8. Divulgação, angariação de fundos e campanhas de solidariedade
Atividades

Realização 2013

Sorteios / rifas

Festas da Cidade

Observações

www.caminhar.org, www.facebook.
com/caminhar.ACAS, www.
facebook.com/Usepsor

Divulgação
Campanha
“Amigos da
Caminhar”
Frutos da Terra &
Bazar - feira de
produtos da horta
e de produção
caseira /
tradicional

Realização 2014

31 Amigos (13 de
continuidade e 18
novos)

33 Amigos (26 de continuidade e 7
novos)

11 feiras

10 feiras

1 sorteio, realizado nas Festas da
Cidade
stand USePS na feira
de artesanato,
stand USePS na feira de artesanato,
quiosque com cocktails quiosque com cocktails sem álcool e
sem álcool e menus,
menus
pinturas de rosto

Tampinhas campanhas de
solidariedade

entrega de cama articulada a 27
novembro - doação Valnor

Tinteiros - recolha
e entrega a
empresas de
reciclagem

continuou a ser efetuada a recolha
de tinteiros e toners

Recolha e
distribuição de
bens de primeira
necessidade
(alimentos,
roupas, mobiliário,
produtos de
higiene pessoal,
etc.)

Criação de Registo de Bens para
Doação e Empréstimo online.
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a cama articulada elétrica, com
colchão anti-escaras, ficou à
guarda da Caminhar e destinase a empréstimo a famílias que
dela necessitem.

3.9. Intervenção nos edifícios
Atividades
Requalificação do edifício A
Construção de rampa de acesso
ao edifício A
Melhoramento dos espaços
exteriores: muros, portões, passeios
Requalificação e ampliação do
edifício B
(consultar projeto aprovado pela
Câmara Municipal de Ponte de Sor)

Realização 2014

Observações

Trabalhos realizados conforme
projeto, à exceção da rampa de
acesso ao edifício A, que foi
Obra concluída e paga a
substituida pela reconstrução total do 31 dezembro 2014.
telhado do edifício B e pavimentação
da zona exterior.
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4. Conclusões
A nível global, e pensando em termos estatísticos, podemos afirmar que em 2014 a Caminhar cumpriu a
maioria dos objetivos que se tinha proposto atingir.
Não só a maioria dos serviços, projetos e as atividades planificadas que dependiam diretamente desta
instituição, foram realizados, quando e como se tinha previsto, como algumas novas atividades e projetos
foram introduzidos neste ano, nomeadamente os Projetos ABC - Aprender, Brincar e Crescer, Entre Iguais e
a acreditação para o Serviço Voluntário Europeu - Programa Erasmus+.
"Gerações de Mudança"
Este projeto, que obteve apoio financeiro no âmbito do programa EDP Solidária, foi implementado entre 1 de
janeiro e 31 de dezembro de 2014.
Ao longo do ano vimos aumentar o número de voluntários e instituições que aderiram ao Banco de
Solidariedade, Saberes e Serviços, que resultou num aumento também do total de horas de voluntariado
efetivo. O projeto permitiu formar os representantes das entidades parceiras em Gestão do Voluntariado e os
voluntários em diversas áreas ligadas à prática do voluntariado.
Universidade Sénior
Em 2013/2014 a universidade sénior viu incluir-se na sua oferta os workshops de duração variável. Ao longo
do ano funcionou um workshop de Introdução à Informática, com o objetivo de proporcionar aos alunos um
primeiro contacto com o computador. Realizaram-se mais atividades pontuais de natureza cultural (em
algumas delas a USePS foi convidada a participar) do que no ano anterior. No total, houve mais alunos
inscritos, mais primeiras inscrições e mais renovações que em 2012/2013.
Solidão Acompanhada
O projeto "Solidão Acompanhada" assistiu a um grande crescimento, quer ao nível do número de voluntários
envolvidos, quer do número de atividades realizadas. As visitas a lares e centros comunitários triplicaram em
relação ao ano anterior.
Requalificação de espaços
Em 2014 a Caminhar viu realizar-se uma considerável requalificação dos seus espaços. O edifício A sofreu
algumas melhorias e o edifício B foi totalmente remodelado e ampliado, com a construção de duas novas
salas de formação e sanitários. Os espaços exteriores foram também melhorados (pavimentação e pinturas).
A obra foi financiada em 75% pelo PRODER e foi realizada com a preciosa colaboração do Município.
Agradecimentos
Durante o período de duração da intervenção nos edifícios, várias atividades foram realizadas em outros
espaços que não os da Caminhar. Assim, estamos muito gratos ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor,
à CEFOSAP e à igreja Assembleia de Deus, pela cedência de espaços.
Agradecemos ao executivo do Município, bem como aos técnicos envolvidos, por todo o apoio prestado.
Agradecemos à Leadersor pela orientação em todo o processo relativo ao programa de financiamento e
processos burocráticos inerentes.
Agradecemos ao Sr. Armando Esteves pelo excelente trabalho realizado e pelo seu empenho pessoal em que
tudo estivesse de acordo com as necessidades da Caminhar.
Estamos gratos ao sócio Manuel Lopes pelo apoio prestado voluntariamente ao nível do acompanhamento da
obra.
Agradecemos a todos os colaboradores e utentes pela paciência, compreensão e tranquilidade com que
encararam todas as alterações de espaços, horários, arrumação que foram ocorrendo durante as obras.
Estamos gratos pelo empenho da equipa de funcionários, pela colaboração, inclusive sempre que foi
necessário limpar, arrumar, carregar mobília e outros objetos.
Estamos gratos aos parceiros que acreditaram nos nossos projetos e connosco colaboraram ao longo deste
ano na melhoria da nossa comunidade.
Muito obrigado também a todos aqueles que souberam ver na "crise" uma oportunidade de fazer mais e
melhor, com mais eficiência. A todos os profissionais e voluntários, sócios, Amigos, responsáveis por
instituições locais e nacionais, que contribuiram para o milagre que neste documento se descreve, bemhajam! Que Deus, na sua grande generosidade, vos possa recompensar.
Finalmente, estamos gratos a Deus por permitir-nos fazer parte deste tempo e deste projeto, que estamos
certos ter nascido no Seu coração, com o objetivo de nos levar a servir a nossa comunidade e mobilizar essa
mesma comunidade a ser participativa, interventiva e unida.
Ponte de Sor, 10 de março de 2015
A Direção
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5. Contas do Período Económico de 2014
5.1- DEMONSTRAÇÃO dos RESULTADOS por NATUREZAS
Período findo em 31 de Dezembro de 2014

(unidade monetária - Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e Serviços Prestados
Subsídios, Doações, e Legados à Exploração
Variação nos Inventários da Produção
Trabalhos para a própria Entidade
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões Específicas (aumentos/reduções)
Outras Imparidades (perdas/reversões)
Aumentos / Reduções de Justo Valor
Outros Rendimentos e Ganhos
Outros Gastos e Perdas
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos
Gastos / Reversões de Depreciação e de Amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e Rendimentos similares ocorridos
Juros e Gastos similares suportados
Resultado antes de Impostos
Impostos sobre o rendimento do Período
Resultado Líquido do Período
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2014
31.629,96
51.849,01

2013
35.620,04
19.733,22

-25.200,55
-56.544,54

-2.097,85
-17.219,97
-42.742,54

766,87
-160,98
2.339,77
-1.446,30
893,47

-1.189,03
-7.896,13
-1.044,85
-8.940,98

-561,39
332,08

-279,31
-9.220,29

332,08

-9.220,29

5.2 - BALANÇ0
Período findo em 31 de Dezembro de 2014

(unidade monetária - Euro)

RÚBRICAS

2014

ACTIVO
ACTIVO não Corrente
Activos Fixos Tangíveis
Activos Intangíveis
Investimentos em Curso
ACTIVO Corrente
Clientes e Utentes
Estado e Outros Entes Públicos
Financiamentos Obtidos
Outras Constas a Receber
Diferimentos
Caixa e Depósitos Bancários
Total do Activo
FUNDOS PATRIMONIAS E PASSIVO

16.412,22
36.000,00
133.919,32
186.331,54

719,05
42.000,00
0
42.719,05

23.210,13
20.360,93
30.346,05
379,59
12.883,79
87.180,49
273.512,03

550
0
1.328,27
3.840,95
5.719,22
48.438,27

2014

FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos
Resultados Transitados
Outras Variações nos Fundos Patrimonias
Resultado Líquido do Período
Total do Fundo de Capital
PASSIVO
PASSIVO CORRENTE
Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Financiamentos Obtidos
Diferimentos
Outras Contas a Pagar
Total do Passivo
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo
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2013

2013

(7.508,69)
160.937,27
332,08
153.760,66

1.711,60
42.000,00
(9.220,29)
34.491,31

6.558,39
1.859,92
51.525,56
49.554,03
10.253,47
119.751,37
273.512,03

99,21
1.457,67
-873,2
8.710,84
4.552,44
13.946,96
48.438,27

