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Nos termos do n.º 1 do Art.º 18º dos Estatutos e para cumprimento do disposto no 

n.º 2, alínea b) do Art.º 32º dos Estatutos de Instituição Particular de Solidariedade 

Social, o Conselho Diretor apresenta o Relatório de Atividades e Contas e o Parecer 

Fiscal referentes ao exercício de 2016, a fim de serem discutidos e votados pela 

Assembleia Geral da Associação Auxílio e Amizade. 

 

 

 

Lisboa, 25 de Março de 2017 
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DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

A Direção Administrativa durante o ano 2016, prestou todo o apoio solicitado às 

demais Direções e Órgãos Sociais, que resumidamente sintetizam as ações 

realizadas. 

Foram elaborados processos de admissão de novos sócios, bem como alguns de 

exclusão, a pedido dos próprios.  

No que diz respeito à secção de manutenção do armazém, foram realizadas 

obras e reparações, sempre que foi necessário. Foi também efectuada, a inspeção 

dos quatros extintores existentes no armazém. Procedeu-se à mudança do 

escritório e do espaço saúde com a colaboração de 11 voluntários.  

A Direção acima mencionada apoiou administrativamente, a Mesa da 

Assembleia Geral no intervalo da realização das Assembleias Gerais.  

Compilou, editou e distribuiu via e-mail e em formato de papel, o Relatório de 

Atividades e Contas 2015 e Programa de Atividades 2017 a todos os sócios. 

Relativamente à organização e rede de parceiros inserido no plano estratégico, 

procedeu-se, à assinatura do protocolo com a entidade Sarah Trading para recolha 

de roupas, brinquedos, calçado e têxteis.  

No que diz respeito à angariação de fundos procedeu-se, à organização com as 

demais Direções, nas festas populares do Santo António com 20 voluntários, 

participou-se com 4 voluntárias no mercado social no Hotel Inspira promovido pela 

Impactrip, criaram-se equipas para a realização de peditórios de rua, devidamente 

autorizadas pelo MAI. Participou ainda com a Direção da Ação Social, no projeto de 

divulgação e de angariação de alimentos no ISCSP. 

Esta Direção, em conjunto com a Psicóloga da AAA e com a Direção de 

Comunicação e Imagem realizaram, a distribuição mensal de flyers para a 

divulgação do mercado social. Contou também com 8 voluntárias, para a 

preparação do mercado mensal, realizado no armazém da Bempostinha. 

A Direção em questão colaborou, com a Direção de Comunicação e Imagem e 

com a Direção da Ação Social, na organização da festa de Natal de 2016. 
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DIREÇÃO DE AÇÃO SOCIAL 
 

1. Apoio Social 

Ao longo do ano, realizaram-se as seguintes atividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Atividades Frequência Variação em 
relação a 2015 

Visitas Domiciliárias:  
                          - de Diagnóstico (1ª vez)  
                          - de Acompanhamento 

 
12 
3 

 
+8 
-1 

Atendimento Social às Famílias:  
                                   - 1ª vez 
                                   - Acompanhamento 
                                   Total  

 
25 
58 
83 

 
+2 
+15 
+17 

Apoio / Visita a Idosos: 
                 - Visitas ao domicílio 
                 - Acompanhamento ao exterior 
                 - Visitas ao hospital 
                 - Cabeleireiro ao domicílio 
                  Nº de utentes: 5 
                  Nº voluntários: 1 
 
                 - Visitas a lares – 2 idosas 
                    (integradas na Distribuição 
Mensal) 

 
7 
8 

16 
2 
 
 
 

22 
 

 
-44 
+3 
+16 
-3 
 
 
 
 

Apoio ao estudo (1º ciclo) 
                  Nº de alunos: 8 
                  Nº voluntários: 1 

93  

Reuniões internas 30             +18 

  Utentes 
AAA 

Sócios / 
Voluntários 

Público 
Geral 

Total 

Osteopatia Nº Clientes 8 16 2 26 

Frequência 45 131 3 179 

Medicina Tradicional Chinesa Nº Clientes  5 7 0 12 

Frequência 24 40 0 64 
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1.1. Apoio em Géneros Alimentares: 

As famílias que assistimos residem, sobretudo nas Freguesias de: Santa Maria 

Maior e Penha de França.  

Manteve-se a Distribuição Mensal Regular (ao domicílio das famílias, graças à 

disponibilização dos carros pessoais dos voluntários, e no armazém para as 

restantes). 

A Distribuição Trissemanal de “Frescos” manteve-se: à 2ª feira distribuição de 

“Frescos” provenientes do Banco Alimentar Contra a Fome (BACF) e do Pingo 

Doce; à 4ª e à 6ª feira distribuição de “Frescos” provenientes apenas do Pingo 

Doce.  

 

Distribuição de Géneros Alimentares Nº de Famílias Variação em 
relação a 

2015 

Distribuição Trissemanal de “Frescos” 
   [Géneros Alimentares Perecíveis] 

 38 / semana 
(média) 

-7 

Distribuição Mensal Regular  
   [Géneros Alimentares Não Perecíveis] 
                                                   - Ao domicílio 
                                                   - No 
armazém 

 
 

34 / mês (média)  
83 / mês (média) 

 
 

-6 
-6 
 

Cabazes de Natal 131 -8 

Lanches (Festa de Natal) 52 +3 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de referir que este ano o Instituto da Segurança Social não distribuiu géneros 

alimentares provenientes do Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados às 

instituições, o que originou uma situação de ruptura de stock alimentar. 

1.2. Apoio em Géneros Não Alimentares: 

Utentes 
Nº Variação em 

relação a 2015 
Total de Famílias 131 -8 
Total de Pessoas 325            -61 
  Bebés (0-2 anos) 18 +1 
  Crianças (3-12 anos) 73 -5 
  Jovens (13-17 anos) 29            -24 
  Adultos (18-64 anos) 183 -14 
  Idosos (>65 anos) 22 -19 
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Além dos géneros alimentares, distribuímos também, trimestralmente, incluído na 

Distribuição Mensal Regular, produtos de higiene e limpeza, doados pelo Banco de 

Bens Doados da ENTRAJUDA. 

Realizou-se ainda o transporte e entrega de mobiliário às famílias recorrendo à 

carrinha da AAA. 

Este ano foram beneficiadas com artigos escolares 36 crianças cujas famílias 

solicitaram este apoio. Neste âmbito, foram apoiadas menos 6 crianças que no ano 

anterior, mas foram distribuídos mais 58 artigos. 
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No total, ao longo de 2016, foram distribuídos 9074 artigos, que beneficiaram cerca de 565 pessoas: 
 

 
Artigos 

Famílias 
assistidas 

AAA 
AEIPS 

Irmãs 
Oblatas 

 
CSP S. 
Jorge 

Arroios 

Coop. 
Nac. 

Apoio 
Deficientes 

Hospit. 
Santa 
Maria 

Junta 
Freg. 

Sta. Mª 
Maior 

Assoc. 
Maior Prox. 

Melhor 
Vida 

 
EB 
2,3 

Olaias 

IN Moura
ria 
- 

GAT 

 
 

SAAP 
SCML 

 
 

Totais 

Vestuário 2701 24 124   10 145  46 83 9 2033 5175 
Calçado 263 5 17    5   4 2 161 457 
Artigos de Bebé 174        2   211 387 
Mobiliário 86   5 2  2 1    52 148 
Eletrodomésticos 22  1         7 30 
Artigos p/ o Lar 684 6 33    19     178 920 
Roupa de Cama 165  10    19     123 317 
Turcos 151  12    9     67 239 
Acessórios 301  19    7   7 1 123 458 
Livros 43           15 58 
Brinquedos 213  1    6  4   98 322 
Artigos Escolares 350        41   80 471 
Diversos 60 2     3     24 91 
Total 4866 37 217 5 2 10 215 1 52 94 12 3092 9074 
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1.3. Natal: 

No dia 17 de Dezembro, realizou-se a Festa de Natal, mais uma vez nas 

instalações do ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada), cedidas 

gratuitamente, para as famílias assistidas quer com apoio mensal regular (ao 

domicílio) quer com apoio semanal de produtos “frescos”; festa que contou com a 

participação de cerca de 50 voluntários. Estiveram presentes 52 famílias, num total 

de 105 pessoas, às quais foram distribuídos os sacos com os lanches e bolos rei. 

Seguidamente, foram distribuídos sacos com presentes às crianças. 

Para os lanches, a AAA contou com o donativo de 40 Bolos-Rei por parte do El 

Corte Inglés e de 60 frangos assados por parte do Pingo Doce da Bela Vista, além 

dos donativos de particulares. 

Para os presentes de Natal, a AAA contou como habitualmente com a 

colaboração da Intrum Justitia, BPI (Estrada da Luz), BNP Paribas, Secretaria-Geral 

do Ministério da Educação e sobretudo com os voluntários e amigos. 

Todas as 127 crianças/jovens (dos 0 aos 14 anos) apoiados pela AAA (mesmo 

os que não estiveram na Festa) receberam presentes de Natal. 

Todas as famílias inscritas na AAA receberam o cabaz de Natal. 

 

1.4. Proveniência dos Géneros Doados à AAA: 

Os géneros distribuídos pela AAA ao longo do ano têm proveniências diversas, 

mas foram todos fundamentais para o apoio às famílias: 

 

Proveniência dos donativos em géneros Valor (€) 
BACF 51 695,85 
Pingo Doce do Campo Santana 38 546,93 
Empresas (El Corte Inglés, Intrum Justitia, etc.) 640,19 
Entrajuda 2 437,84 
Particulares  6 167,14 
Total 99 487,95 

  

 

2. Apoio Psicológico 

Ao longo do ano de 2016, desenvolveram-se as seguintes atividades: 
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Atividades destinadas a utentes Frequência Nº Utentes 

 
2016 

Variação 
em relação 

a 2015 

 
2016 

Variação 
em relação 

a 2015 
Acompanhamento Psicológico (Sede) 98 - 46 10 - 5 

Acompanhamento Psicológico (Domicílio) 30 +10 1 1 

Apoio ao emprego / Formação 2 - 28 2 -13 
Avaliações Psicológicas (com Relatório) 39 +18 11 +5 

Ludoterapia 99 -33 10 1 
Ginásio da Mente (estimulação cognitiva) 10 -6 1 0 

Aconselhamento Parental 5 --- 5 ---- 
 

 

É de referir que as diferenças de frequência no Acompanhamento Psicológico 

-46 devem-se à diminuição do número de utentes em relação ao ano 2015 (-5). Em 

relação à atividade Ludoterapia (consultas de psicologia para crianças) esta variação 

deve-se ao facto de terem sido marcadas consultas mas que não se efetuaram por 

diversas razões como por exemplo doença da criança ou impossibilidade dos pais a 

acompanharem às sessões. 

É de salientar o aumento da atividade Avaliação Psicológica (+18) em relação 

ao ano 2015 e este facto deve-se a um aumento de pedidos de Relatórios 

Psicológicos quer pelas Escolas, quer por particulares para efeitos de Reforma 

Antecipada. 

A Psicóloga Clínica dinamizou uma sessão de Yoga do Riso no Clube ANA, 

na qual participaram 10 pessoas. 

 

 

3. Articulação com outras instituições 

A AAA manteve, no âmbito da Rede Social de Lisboa, presença assídua nos 

Plenários do Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Lisboa e nos Plenários das 

Comissões Sociais de Freguesia (CSF) de Santa Maria Maior (nomeadamente nos 

grupos de trabalho “Idosos” e “Crianças/Famílias” e no Núcleo Executivo) e na 

Penha de França (nomeadamente no grupo de trabalho “Dinâmicas Familiares”). 

A AAA integrou, no âmbito da Associação DLBC Lisboa (Desenvolvimento Local 

de Base Comunitária), o Grupo de Trabalho dedicado às problemáticas dos jovens 
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em situação NEET (não estão em formação, não estão a estudar, não estão 

empregados). 

A AAA aceitou o convite do ISPA para integrar o Grupo de Trabalho Rede Local 

“As Famílias e a Comunidade Contam!”. 

O ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) continuou a colaborar 

com a AAA em ações de: angariação de alimentos, estágios curriculares de Serviço 

Social, etc. Para além disso foi parceiro da AAA na candidatura ao Projeto Tecidos 

de Autonomia - Programa BIP/ZIP 2016. É ainda de referir que a AAA recebeu um 

Estágio Curricular de Serviço Social que se iniciou em Outubro. 

A AAA continuou a sua participação num grupo informal de instituições parceiras 

(Grupo EFEE – Educação, Formação, Empregabilidade e Empreendedorismo), no 

qual surgiu a candidatura ao Programa BIP/ZIP 2016 com o Projeto HIT - 

Humanizar, Intervir e Transformar. Para além disso, o grupo candidatou-se ao 

Programa RedEmprega Lisboa, tendo sido aprovada a candidatura. 

Neste ano a AAA voltou a contar com a colaboração dos jovens do Rotaract 

Lisboa que organizaram: um momento de convívio para crianças, por ocasião do Dia 

das Bruxas (no armazém da AAA); uma ida ao Teatro Maria Vitória com idosos 

apoiados pela AAA. 

No âmbito da articulação com outras instituições/entidades, são inúmeras as 

reuniões que se realizam para que essa articulação se efetive cada vez mais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Conferências/Seminários/Workshops 

Atividades Frequência 

Reuniões: 
    - Rede Social de Lisboa (CLAS / CSF) 
    - Associação DLBC Lisboa 
    - Grupo EFEE 
    - Estabelecimentos de Ensino 
    - Outras instituições (SCML, CML, ISPA, 
ISCSP, Social Mind, Entrajuda, ATLA, etc.) 
    Total 

 
17 
10 
8 
7 
24 
 

66 

Apresentações da AAA no ISCSP 3 

Ações de Formação 9 

Conferências/Seminários/Workshops 7   
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A AAA esteve representada nos seguintes Seminários/Workshops: 

- Aventura da Parentalidade; 

- Audição da Criança, promovido pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem 

dos Advogados; 

- Seminário Neets at Risk, promovido pela Junta de Freguesia de Alcântara; 

- Dia Aberto no Centro de Educação, Formação e Certificação (CEFC) da SCML; 

- Feira do Emprego em Benfica; 

- Proteção a Crianças e Jovens em Portugal, promovida pela CSF da Penha 

França; 

- Workshop de Apresentação da RedEmprega Lisboa, promovido pela CML; 

- “Voluntariado em Lisboa: e depois de 2015, que desafios?”, promovido pela 

CML; 

- Apresentação do Estudo “As crianças em perigo no concelho de Lisboa”, 

promovido pela CML; 

- Seminário Mais Saúde para Todos; 

- Comemoração dos 10 anos da Bolsa de Voluntariado da Entrajuda; 

- Workshop de Divulgação e Capacitação Bip/Zip, promovido pela CML. 

 

3.2. Ações de Formação 

- Introdução Prática à Gestão de Projetos, promovida pela Entrajuda; 

- Dados dos Utentes: obrigações e riscos, promovida pela Entrajuda; 

- Competências Parentais, promovida pelo MDV, no âmbito da CSF da Penha de 

França; 

- Relacionamento Interpessoal, promovida pela Entrajuda. 

 

 

4. Projetos 

Fomos também responsáveis pela elaboração de diversos projetos com os quais 

a AAA se candidatou a:  

• BPI Solidário - 1ª Edição; 

• RAAML (Regulamento de Atribuição de Apoios da Câmara Municipal de 

Lisboa). 
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• Programa BIP/ZIP 2016 – Projeto HIT- Humanizar, Intervir e Transformar 

em co-promoção com o Clube Intercultural Europeu e em parceria com os 

restantes parceiros do Grupo EFEE (zona das Olaias). O projeto, iniciado em 

Outubro de 2016, dirigindo-se a jovens que precisem de orientação 

vocacional ou de ajuda para integrar percursos de formação, de estágio, de 

oportunidades de Erasmus+, de emprego, etc. Estão programadas várias 

atividades, tais como: aulas de dança, aulas de teatro, aulas de línguas 

(inglês, francês, espanhol, italiano), sessões sobre o uso da internet, 

desenvolvimento de produtos tecnológicos que contribuam para a resolução 

de problemas da comunidade, desenvolvimento de projetos de inovação 

comunitária, encaminhamento para estágios/emprego/formação. A psicóloga 

e a assistente social da AAA dedicam a este projeto cerca de 30 horas 

semanais no total. Este projeto só terminará em Outubro de 2017. 

• Programa BIP/ZIP 2016 – Projeto Tecidos de Autonomia, em parceria com 

o ISCSP. O projeto, iniciou-se em Outubro de 2016, no armazém da AAA, 

dedicado a mulheres desempregadas de Alfama. Em 2016 decorreu a 1ª 

edição do curso de costura que inclui: 204 horas de costura e 36 horas de 

competências pessoais e sociais. O curso decorreu de 2ª a 6ª feira, das 9h30 

às 13h30. O objetivo é as formandas ficarem aptas a fazer arranjos (bainhas, 

colocar fechos, etc.) e terem também noções mais avançadas de como se 

fazem saias e calças, entre outras. Além disso, pretendeu-se promover 

competências pessoais (autoconhecimento, autoestima, autocontrolo), 

competências sociais (comunicação, assertividade, resolução de 

problemas/conflitos) e competências empreendedoras e técnicas de procura 

de emprego. Os recursos humanos da AAA estão fortemente envolvidos 

neste projeto que só terminará em Outubro de 2017. 

 

 

5. Outras atividades 

Colaborámos ainda na elaboração de notícias e artigos para a Newsletter e 

facebook da AAA. Demos todo o apoio à Direcção Técnica para a realização da 

Festa de Natal e para a realização das Vendas Solidárias, Arraial de Santo António, 

entre outras atividades. 
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6. Voluntariado 

Ao longo do ano de 2016 realizaram-se as seguintes atividades para voluntários: 

Atividade Frequência Número de Voluntários  

Entrevistas 12 12 

 

É ainda de referir, que se contou com o trabalho voluntário de uma utente. 

 
 
 

TRABALHO VOLUNTÁRIO – 2016 
 
 

 
SERVIÇOS 

 
TOTAL DE 
HORAS 

Direcção Administrativa  
Apoio administrativo 700 

Direcção Financeira  
Apoio administrativo 2500 

Direcção de Comunicação e Imagem  
 600 

Direcção de Ação Social  
Distribuição de alimentos ao domicílio 1 200 

Gabinete de Psicologia                  6 

Apoio Social                 41 

Apoio ao estudo 142 

Apoio / Visita a Idosos 42 

Apoio Geral e Logístico 6 603 

TOTAL 11 834 

 
Em 2016, no total, colaboraram com a AAA 78 voluntários. 
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DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

A Direção de Comunicação e Imagem (DCI) deu, continuidade às ações de 

divulgação da Associação Auxílio e Amizade e ao apoio às ações desenvolvidas 

pelas demais direções. 

Das diferentes atividades desenvolvidas durante o ano de 2016, destaca-se: 

• Parceria com a Delta na divulgação do número de telecontribuição nos pacotes 

de açúcar 

• Campanha Eu Sou Solidário - IRS 2015 

• Renovação do formato da Newsletter 

• Material de divulgação do Mercado Solidário 

• Campanha Regresso à Escola 

• Grafismo do Projeto Tecidos de Autonomia e criação de página de facebook 

• Agendas para a distribuição de produtos frescos e distribuição mensal 

• Campanha Presentes de Natal 2016 

• Campanha Cabaz de Natal 2016 

• Cartão de Natal 2016 

• Novo Material de Divulgação - Marcador 

A Direção de Comunicação e Imagem colaborou, na organização da participação da 

AAA nos Santos Populares de Lisboa, na organização da Festa de Natal e deu 

continuidade à atualização da página de facebook da Associação.  

Durante o ano de 2016 foi suspensa a atualização do site da Associação para 

restruturação a concluir no ano de 2017. 
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DIREÇÃO FINANCEIRA 

 

Tendo por base o Plano de Atividades/Intenções apresentado, a Direção Financeira 

cumpriu o mesmo suportado pelos actuais princípios contabilísticos e fiscais: 

• Toda a documentação foi contabilizada de acordo com o Plano de Contas do 

Sistema de Normalização Contabilística – SNC, específico para as IPSS, 

tendo posteriormente elaborado as peças contabilísticas inerentes à 

documentação – Diários de Movimentos, Balancetes Mensais, Balancetes de 

Encerramento do presente exercício e de Abertura do próximo, Balanço do 

Exercício de 2016, Demonstração de Resultados e Demonstração dos Fluxos 

de Caixa. À data de 31/12/2016, o Resultado Líquido do apurado foi de € 

1.716,56 (mil setecentos e dezasseis euros e cinquenta e seis cêntimos), 

positivo. 

• No âmbito do exercício de 2016, houve um incremento dos Activos Correntes 

– Inventários, consequência de alteração na da contabilização relativamente 

aos bens doados (BACF; ENTREAJUDA; PingoDoce, etc). Esta alteração é 

suportada pelo GUIA PRÁTICO ORÇAMENTO E CONTAS DE 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, 

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P (página11): 

 
“14. Como classificar os donativos?  

O SNC-ESNL prevê Doações (cta. 594) que são afetas a fundos patrimoniais, 

e Doações e heranças (cta. 753) que são afetas à exploração. Assim, deverá 

ser divulgado no Anexo a interpretação feita em cada situação em concreto, 

de forma a apresentar uma maior coerência na contabilização das mesmas. 

Exemplo: Donativos afetos à exploração - Alimentos recebidos do Banco 

Alimentar (situação mais comum). Pelo recebimento do donativo: Débito da 

cta. 38 "reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos" por 

contrapartida a crédito da cta. 753 “doações e heranças" pelo justo valor ou 

valor corrente de mercado dos donativos. No momento da entrega dos 

donativos a terceiros, o registo contabilístico será: crédito da cta. 38 

"reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos" por 

contrapartida a débito da cta. 61211 “géneros alimentares".” 
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• O valor de Capital Próprio apresenta um incremento de €37.606,00 (trinta e 

sete mil seiscentos e seis euros), resultante da atribuição de subsídio para o 

Projecto Tecidos de Autonomia, ao abrigo do Programa BIP/ZIP Lisboa 2016 

– Parcerias Locais, assinado em 17 de Outubro de 2016, entre a AAA e a 

CML (Câmara Municipal de Lisboa). O valor será pago em quatro prestações 

(primeira ainda no exercício de 2016, as restantes já no exercício de 2017)  

 

Sempre que solicitado, e dentro dos meios possíveis, foi prestado apoio a todas as 

restantes Direcções. 
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[Demonstração de Resultados]  
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[Balanço] 
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[Demonstração de Fluxos de Caixa]  

 



 
 

21 | 22 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
A AAA gostaria de agradecer a todos que colaboraram connosco ao longo de 

2016, tornando-nos possível continuar a desenvolver as nossas atividades junto das 
famílias apoiadas: 
 

Allianz Worldwide Partners 

Banco Alimentar Contra a Fome  

BNP Paribas Portugal 

BPI (Estrada da Luz) 

Compra Solidária 

Companhia das Soluções 

Daymon 

Delta Cafés 

Entrajuda 

El Corte Inglês 

ImpacTrip 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
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[Parecer do Conselho Fiscal]  

 


