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Introdução 

A Vem Vencer - Associação de Apoio a Crianças, Idosos e Pessoas com Deficiência foi constituída a 

29 de Julho de 2013 tendo como objetivos integrar e/ou reintegrar na sociedade crianças, idosos e 

pessoas com deficiência; melhorar a qualidade de vida e de todos os que privam diariamente com eles; 

facultar-lhes auxílio moral, material e técnico; sensibilizar a opinião pública para os problemas desta 

população; promover e lutar pelo seu acesso à saúde, educação e emprego; assim como promover os 

direitos destes cidadãos. 

Dado o facto de a Associação ser recente, centralizamos o nosso esforço na sua organização e 

divulgação, tendo assim conseguido arranjar elementos que nos permitiu intervir no nosso público-

alvo, e realizar alguns dos nossos objetivos no ano de 2013. 

Neste documento, em que apresentamos o 1º Relatório e Contas da Vem Vencer - Associação de Apoio 

a Crianças, Idosos e Pessoas com Deficiência, relativo ao ano de 2013, procuramos mostrar os 

resultados produzidos ao longo deste período. 

 

Sócios 

A Vem Vencer foi criada por 12 sócios, tendo no entanto a sua admissão sido efetuada apenas em 

Agosto. No final de 2013 já contávamos com 31 sócios, o que se traduz na admissão de 19 novos 

sócios. 

Meses Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Sócios 12 17 19 28 31 
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Intervenção pessoal 

Desde o início da criação da Associação que é nosso entender que uma intervenção adequada junto do 

nosso público-alvo é fundamental para o aumento da sua qualidade de vida. 

Assim foram criados em 2013, mecanismos para detetar os problemas individuais e baseados nos 

mesmos realizar planos de intervenção para posterior resolução. 

A intervenção pessoal processa-se do seguinte modo: 

1. Entrega de uma ficha de diagnóstico a cada utente sinalizado. 

2. Análise da ficha de diagnóstico. 

3. Criação de um plano de intervenção. 

4. Comunicação do plano de intervenção ao utente para a sua aprovação. 

5. Intervenção. 

6. Reavaliação/conclusão. 

Com este sistema consegue-se acompanhar e monitorizar cada utente e melhorar a sua qualidade de 

vida. 

No quadro seguinte demonstra-se os números desta nossa intervenção. 

Número de pessoas sinalizadas 20 

Número de inquéritos preenchidos 5 

Número de problemas detetados (cada utente pode ter mais de um problema) 11 

Número de intervenções em curso 2 

Número de intervenções concluídas 0 

 

Brinca Trapinhos 

A campanha “Brinca Trapinhos” cujo objetivo é a realização de uma campanha de recolha de roupa, 

brinquedos e outros materiais para crianças, junto da comunidade, para posteriormente serem 

distribuídas a crianças e jovens de famílias carenciadas sinalizadas pelos Agrupamentos Escolares. 

Teve o seu início em Outubro de 2013. 

Peças doadas > 2.500 

Crianças/Famílias apoiadas 42 
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Trabalho em rede 

Tendo a Vem Vencer no ano de 2013, como principal objetivo a divulgação e o trabalho em parceria, 

de modo a conseguir-se apoiar o maior número possível de pessoas foi realizado, neste ano, um 

conjunto de reuniões e parcerias conforme quadros seguintes. 

Entidades com quem a Vem Vencer reuniu em 2013 

Agrupamento de Centros de Saúde Arco Ribeirinho 

Agrupamento Vertical de Escolas Alfredo da Silva 

Agrupamento Vertical de Escolas Augusto Cabrita 

Agrupamento Vertical de Escolas de Santo André 

Agrupamento Vertical de Escolas do Barreiro 

Câmara Municipal do Barreiro 

Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal 

CTT – Correios de Portugal 

Escola EB 2/3 da Quinta da Lomba 

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 

Espaço Educativo do Lavradio – A Voz do Operário 

Miminhos aos Avós 

NÓS – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente 

Santa Casa da Misericórdia do Barreiro 

 

Parceiro Apoio 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Sul e Sueste 

Cedência de um espaço para a Sede. 

 

Ainda em 2013 a Vem Vencer: 

 Foi admitida no Conselho Local de Ação Social do Barreiro (CLAS) – Outubro 

 

 Candidatou-se com 2 projetos (Centro Multidisciplinar de Apoio às Escolas/Envelhecimento 

IN) à Missão Sorriso - Novembro 
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Contas 

A Vem Vencer tendo sido criada em Julho e deste modo não existindo comparação com anos anteriores 

ou com um orçamento apenas irá demonstrar valores concretos não comparativos. 

Cumprindo a adoção obrigatória a partir das contas do exercício económico de 2013, ao abrigo do 

Decreto-lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para 

as entidades do sector não lucrativo, abreviadamente designadas ESNL, que integra o Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC), substituindo o antigo POC das instituições particulares de 

Solidariedade Social, as contas são apresentadas tendo em conta os novos mapas e modelos das 

demonstrações financeiras aprovados: 

 Balanço; 

 Demonstração de Resultados por naturezas; 

 Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais; 

 Demonstração de fluxos de caixa; 

 Anexo às demonstrações financeiras. 

Receitas 

Descrição Real 2013 

Quotas 170,00 € 

Joias 38,00 € 

Donativos 47,00 € 

Total 255,00 € 

 

Como seria espectável grande parte dos rendimentos da Vem Vencer em 2013 proveem das quotas dos 

seus associados (170,00 €) e o restante das joias (38,00 €) e de donativos (47,00 €). 

Como se constata no quadro anterior, a Vem Vencer obteve 255,00 € de rendimentos em 2013. 

Gastos 

Descrição Real 2013 

Materiais 82,99 € 

Deslocações, estadas e transportes 40,22 € 

Serviços diversos 363,46 € 

Outros gastos e perdas 10,40 € 

Total 497,07 € 
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Os gastos realizados em 2013 foram nomeadamente em material de escritório e artigos para oferta 

(82,99 €), deslocações (40,22 €), na escritura e comunicações (363,46 €) e despesas com a manutenção 

da conta e juros (10,40 €). No total os gastos realizados em 2013 foram de 497,07 €. 

Rendimentos 255,00 € 

Gastos 497,07 € 

Resultado -242,07 € 

 

Os resultados negativos verificados no ano 2013 justificam-se, pelo facto do mesmo ter sido o ano da 

constituição da Vem Vencer, e como tal ter havido despesas inerentes à sua constituição 

nomeadamente a escritura pública. 

 

Conclusão 

Apesar da Vem Vencer estar ainda muito no seu início, e termos tido uma carga burocrática inerente 

ao mesmo, estamos cientes que este primeiro ano foi positivo, pois conseguimos alcançar um número 

de associados que inicialmente não prevíamos, assim como iniciar conversações com varias entidades, 

que certamente no ano de 2014 iram dar os seus frutos. 

De salientar também a admissão da Vem Vencer no Conselho Local de Ação Social do Barreiro, que 

nos permite no âmbito da ação social uma atualização permanente da legislação assim como das 

atividades realizadas no Barreiro. Paralelamente esta admissão vai-nos permitir estar em permanente 

contacto com todos os parceiros sociais da nossa área geográfica de intervenção. 

Cientes da crise económica que o país atravessa, estamos convictos que no ano de 2014 iremos atingir 

os objetivos a que nos propomos. 

Finalmente queremos agradecer a todos os sócios, amigos e entidades diversas que nos apoiaram e 

sem os quais seria muito difícil a realização do nosso projeto. 

Um obrigado muito especial a Associação Humanitária dos Bombeiros Sul e Sueste, que estiveram 

connosco desde a primeira hora. 

A Direção, 

David Varela  Sandra Prieto  Joana Ribeiro da Fonseca 
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Parecer do Conselho Fiscal ao Relatório e Contas da Vem Vencer referente ao 

ano 2013 

 

O Conselho Fiscal em reunião analisou a proposta de Relatório e Contas do 2013 apresentada pela 

Direção da VEM VENCER - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS, IDOSOS E PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA tendo considerado que os documentos apresentados respeitam os Estatutos da 

Associação e os preceitos legais a que a mesma se obriga. 

Tendo em consideração que foi o ano de início da atividade da Associação e como tal não dispondo 

de dados comparativos, nos termos Estatutários o Conselho Fiscal deliberou dar parecer favorável ao 

respetivo Relatório e Contas e propor à Assembleia-Geral a sua aprovação. 

 

Barreiro, 29 de Março de 2014 

 

O Conselho Fiscal, 

Conceição Varela  Pedro Silva  Marta Branco 

 


