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Serve este documento para apresentar o Relatório e Contas do ano de 2016 da Vem 

Vencer - Associação de Apoio a Crianças, Idosos e Pessoas com Deficiência. 

A Vem Vencer conseguiu ao longo do ano de 2016 solidificar e implementar a sua marca 

no Concelho do Barreiro, fomentando sempre um trabalho em rede entre instituições e 

promovendo, ações e atividades com todo o nosso público-alvo ao longo de todo o ano. 

Para isso muito se deveu os projetos cofinanciados pelo Instituto Nacional para a 

Reabilitação, bem como os apoios recebidos, através de patrocínios, convites por parte da 

Câmara Municipal do Barreiro para participar em vários eventos municipais bem como 

os donativos que recebemos, quer de empresas quer de particulares, que muito 

contribuíram para a expansão da associação e a concretização dos projetos e das ações 

praticadas. 

Cumprindo os objetivos para os quais a Vem Vencer nasceu, foram surgindo vários 

projetos e áreas de intervenção de modo a combater os vários problemas detetados. 

 

De realçar a criação do Centro “Cuida de Ti e de Quem te Cuida” que passou a funcionar 

em instalações próprias e que permitiu não só ser o nosso ponto de apoio direto à 

comunidade, de realçar o principal enfoque de intervenção nos cuidadores informais. 

Uma intervenção adequada junto das pessoas é fundamental para o aumento da sua 

qualidade de vida e inclusão social. 

O Centro de Atendimento “Cuida de Ti e de Quem te Cuida” foi inaugurado dia 29 de 

Julho de 2016, sendo um espaço inovador pois, para além de ser multidisciplinar, é virado 

para a comunidade de modo a promover a inclusão na sociedade de todas as pessoas. 

 

Assim, em 2016 

 Aumentamos o número de associados; 

 Aumentamos os contactos com outras entidades,  

 Aumentamos da intervenção individuais realizadas; 

 Aumentamos o número de atividades realizadas; 

Conseguimos assim um dos grandes objetivos da associação que é chegar cada vez mais 

a um maior  número de pessoas. 

Por fim, a Vem Vencer, em Assembleia, aprovou os seus novos estatutos de modo a 

responder a novas diretrizes legais e preparar o futuro. 
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Fique agora com o detalhe do que fizemos! 

 

Designação: VEM VENCER - Associação de Apoio a Crianças, Idosos e Pessoas com 

Deficiência 

Endereço: Parque Empresarial do Barreiro - Largo Alexandre Herculano, CX Postal 

5005 Rua 44 Nº 65 2831-904 BARREIRO 

Telefones: 91 808 91 91 / 93 640 29 25 

E-mails: geral@vemvencer.pt / psicologia@vemvencer.pt 

Estatutos especiais: 

 Organização Não Governamental das Pessoas com Deficiência. 

 Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. 

Público-Alvo: 

 Crianças e jovens de meios carenciados. 

 Pessoas portadoras de deficiência. 

 Pessoas idosas. 

Objetivos: 

Integrar e/ou reintegrar na sociedade, melhorar a qualidade de vida do nosso público-alvo 

e de todos os que privam diariamente com eles, facultar auxílio moral, material e técnico, 

sensibilizar a opinião pública para os problemas do nosso público-alvo, promover e lutar 

pelo acesso à saúde, educação e emprego e promover os direitos do nosso público-alvo. 

O que fazemos: 

Promover e manter diálogo com entidades públicas e privadas, promover um apoio 

domiciliário que impeça a institucionalização de idosos e pessoas portadoras de 

deficiência, promover ações de sensibilização, criar mecanismos de informação e de 

apoio técnico e promover atividades que possam promover a socialização e 

independência bem como proporcionar bem estar aos seus cuidadores. 

 

Órgãos Sociais: 

Assembleia-Geral 

Presidente Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste 

1º Secretário Maria da Conceição Branco dos Santos Varela 

2º Secretário Maria Leonor Vargas Pereira Vilaverde 

 

mailto:geral@vemvencer.pt
mailto:psicologia@vemvencer.pt


Relatório e Contas 2016 

 

 
 

 

 

5 

 

 

 

 

Direção 

Presidente David dos Santos Varela 

Tesoureiro Cátia Maria Casas Novas Lopes 

Secretário Susana Cristina da Silva Tavares Costa Esteves 

Vogal Joana Maria Matos Ribeiro da Fonseca 

Vogal Margarida Maria Henriques Ai Ai 

Suplente Joana Marta dos Santos Varela 

 

Conselho Fiscal 

Presidente Rafael José dos Santos Lobato Xavier 

Vogal Paulo Duarte Pires Ruivo 

Vogal Marta Maria da Conceição Branco 

Suplente Pedro Miguel Camões da Silva 

 

 

Área de intervenção geográfica: 

Teve intervenção direta com a população dos seguintes Concelhos: 

 

 BARREIRO 

 Albergaria-a-Velha 

 Matosinhos 

 Vila Nova Gaia 

 Odivelas 

 Gondomar 

 Porto 

 Lisboa 

 

Fazemos parte: 

 Conselho Local de Ação Social do Barreiro 

 Comissão de Festa do Barreiro 2016 

 Grupo Concelhio para as Questões da Deficiência do Barreiro 

 Grupo Concelhio para as Questões dos Idosos do Barreiro 

 Conselho Local da Mobilidade do Barreiro 

 Rede para o Voluntariado Barreiro-Moita 

 REDPES - Rede Portuguesa de Economia Solidária 
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Trabalho em rede 

Objetivos: 

Representar o nosso público-alvo, divulgando as suas necessidades, participando 

ativamente na definição de políticas locais, regionais e nacionais das diferentes áreas, 

junto da Administração Pública e outras entidades; incrementar as relações locais e 

regionais; e procurar parcerias com entidades diversas, quer no sentido de proporcionar 

aos associados benefícios diversificados, quer para, através de trabalho conjunto, 

conseguir abranger um maior número de associados e promover a sensibilização da 

comunidade bem como promover uma sociedade mais inclusive.  

 

Um Dia a Sorrir 

Objetivos: 

Promover e divulgar os Dias Internacionais dos nossos três públicos-alvo e atividades que 

possibilitaram assim um dia diferente às pessoas que normalmente não tem condições 

para o fazer, estimulando a sua autoestima e integração. 

 

Atividades realizadas: 

Atividades Público-alvo Características Nº. pessoas 

abrangidas 

Dia Internacional da 

Pessoa Idosa 
Pessoas Idosas 

- Visita ao Museu da 

Presidência. 

-Viagem no Barco 

anfíbio “Hippotrip” 

21 

 

23 

Dia Mundial da 

Criança 
Crianças 

Batismo de voo – 

C130 
5 

Encontro de 

Cuidadores Informais 

Cuidadores 

Informais 

Encontro de troca de 

experiencias e de 

histórias de vida 

entre cuidadores de 

pessoas com 

deficiência 

10 

Um dia de sonho 
Pessoas com 

deficiência 

Assistiram a um jogo 

de futebol no Estádio 

do Benfica 

9 

Piquenique convívio 
Pessoas com 

deficiência 

Piquenique e dança 

“Zumba” 
21 

Ação de sensibilização 

“Sexualidade e Afetos” 

Técnicos e 

Cuidadores 

Teve como objetivo 

o esclarecimento de 
36 
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dúvidas, a partilha 

de informações, 

conhecimentos, A 

ação foi muito 

importante para a 

mudança de 

mentalidades. 

Caminhada das 

acessibilidades 
População em geral 

Sensibilizar a 

comunidade em 

geral para os 

problemas vividos 

no dia-a-dia das 

pessoas com 

deficiência 

26 

Jantar Natal Associados Jantar convívio 32 

Ação de sensibilização Escolas - Crianças 

sensibilização de 

crianças, do primeiro 

ciclo, para a 

aceitação da 

diferença e 

necessidade de 

inclusão das pessoas 

com deficiência na 

sociedade 

80 

 

Centro “Cuida de ti e de quem te cuida” 

Objetivos: 

Teve como objetivo principal aumentar a qualidade de vida de pessoas portadoras de uma 

dependência, e suas famílias, dando-lhes instrumentos e mecanismos e proporcionando o 

apoio psicossocial no sentido de promover o bem-estar físico, emocional e social e 

promover a inclusão social na comunidade. 

 

Serviços Prestados: 

 Ajudas Técnicas  

  Serviço Social 

 Nutrição 

 Psicologia 

 Rastreio Oral 

 Yoga 

 Serviço Social 

 

Promovemos no Centro de atendimento Formação/Workshop Certificada destinada a 

técnicos, dirigentes associativos e interessados na comunidade: 

 

 Gestão de Projetos e Comunicação 
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Semanas/Quinzenas temáticas 

Objetivos: 

Participamos em Semanas, Quinzenas ou Eventos Temáticos a convite de entidades 

externas. 

 

Atividades realizadas: 

Atividades 
Entidade 

Promotora 

Ação 

organizada 

pela Vem 

Vencer 

Características 

da ação 

Nº. 

pessoas 

abrangid

as 

Quinzena da 

Educação 

Câmara 

Municipal do 

Barreiro 

Ação de 

sensibilização 

“Ser diferente, 

ser igual a 

todos!” 

Tem como 

objetivo a 

sensibilização de 

crianças, do 

primeiro ciclo, 

para a aceitação 

da diferença e 

necessidade de 

inclusão das 

pessoas com 

deficiência na 

sociedade 

40 

 

Quinzena da 

saúde 

 

Câmara 

Municipal do 

Barreiro 

Rastreios 

diversos: Oral, 

Glicémia, 

HIV, Hepatite, 

Colesterol 

Informação e 

sensibilização 

para as diversas 

temáticas 

aplicadas nos 

rastreios 

60 

Semana “Vem 

descobrir” 
Vem Vencer 

 

 

 

 

 

Dirigida a 

pessoas com 

deficiência, 

onde se 

desenvolve 

várias 

atividades 

Semana onde as 

pessoas com 

deficiência 

vivem 

experiências 

únicas, que com 

a retaguarda de 

voluntários 

permite o 

descanso dos 

cuidadores e 

uma maior 

14 
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autonomia das 

pessoas com 

deficiência. 

Semana da 

Diferença 

Idealizada pela 

Vem Vencer e 

coorganizada 

por todas as 

entidades da 

área da 

deficiência do 

Concelho do 

Barreiro 

 

 

 

Dirigida 

principalmente 

as pessoas 

com 

deficiência e a 

comunidade 

em geral 

Tem como 

objetivo 

comemorar o dia 

internacional das 

pessoas com 

deficiência e 

sensibilizar a 

população para 

as problemáticas 

e dificuldades 

desta população 

450 

 

 

Vem sentir a diferença 

Objetivos: 

Sensibilizar a comunidade em geral para os problemas vividos no dia-a-dia das pessoas 

portadoras de uma deficiência; promover a acessibilidade e realizando ações 

demonstrativas desses problemas no sentido de fomentar também a mudança de 

mentalidades e promover a inclusão na sociedade de pessoas portadoras de uma 

deficiência 

 

Atividades realizadas: 

Atividades Público-alvo Características Nº. pessoas 

abrangidas 

Ação de Sensibilização 

na Praia 
População em geral 

Divulgar a existência 

da Associação aos 

frequentadores da 

praia e 

simultaneamente 

sensibilizá-los para a 

importância da 

acessibilidade à 

praia por parte das 

pessoas com 

deficiência 

25 

Ação de Sensibilização 

na Rua 
População em geral 

Sensibilização para a 

importância das 

acessibilidades, para 

as pessoas com 

mobilidade reduzida;  

110 
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Gala da Diferença População em geral 

Premiar as boas 

práticas no Concelho 

do Barreiro 

340 

 

 

Vem praticar desporto 

 

Objetivos: 

Desenvolver ações e demonstrações de desporto adaptado, em espaço público, onde haja 

uma interação de diferentes públicos e onde as pessoas com deficiência possam ter 

contacto e experiências com várias modalidades adaptadas. 

Sinalizar pessoas com deficiência em situação de isolamento e promover a sua inclusão 

na comunidade nomeadamente promovendo  o desporto adaptado. 

 

Atividades realizadas: 

Atividades Público-alvo Características Nº. pessoas 

abrangidas 

 
 

 

Vela adaptada 
15 

Desportos adaptados 
Pessoas com 

deficiência 

Hipismo 
15 

 
 

 

Mota de Água 
12 

 
 

 

Boccia 
40 
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Evolução do número de sócios 

 

 

 

Número de sócios por público alvo 
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Balanço 

 

   
VEM VENCER-
ASSOC.AP.CR.,ID. E PESSOAS C/DEF.  

         

              Contribuinte:  510758550     

              Moeda:  EUR     
                     

   BALANÇO (Individual ou consolidado) em   15  de  2016        
   Rubricas     Notas  2016  2015     

   A C T I V O                  

    Activo não corrente                 

   Subtotal     0,00  0,00     

    Activo corrente                 

        Adiantamentos a fornecedores        0,00  15,84     

        Diferimentos        325,13  0,00     

        Caixa e depósitos bancários        41 818,03  463,84     

   Subtotal     42 143,16  479,68     

   Total do activo     42 143,16  479,68     

   F U N D O S  P A T R I M O N I A I S  E  P A S S I V O                 

    Fundos Patrmoniais                 

       Fundos         354,68  208,03     

                     

   Subtotal     354,68  208,03     

       Resultado liquido do exercicio        41 781,10  146,65     

   Total do capital próprio     42 135,78  354,68     
                     
   Passivo                 

     Passivo não corrente                  

   Subtotal     0,00  0,00     

     Passivo corrente                 

       Fornecedores        7,38  0,00     

       Estado e outros entes publicos        0,00  125,00     
                     
   Subtotal     7,38  125,00     

   Total do Passivo     7,38  125,00     

   Total dos fundos patrimoniais e do passivo     42 143,16  479,68     
                     
            Contabilidade - (c) Primavera BSS     
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Demonstração de Resultados 

 

 

   VEM VENCER-ASSOC.AP.CR.,ID. E PESSOAS C/DEF.        

            Moeda:  EUR     

            Contribuinte:  510758550     
                     

   Demonstração de resultados por naturezas em  13  de  2016        

   (ESNL)                 
                     
   Rendimentos e Gastos     Notas  2016  2015     
                     
     Vendas e serviços prestados        1 630,00  1 147,00     

     Subsídios, doações e legados à exploração        60 330,72  8 054,80     

     Variação nos inventários da produção        0,00  0,00     

     Trabalhos para a própria entidade         0,00  0,00     

     Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas        -1 322,84  -1 836,71     

     Fornecimentos e serviços externos        -18 856,78  -7 218,44     

     Gastos com o pessoal        0,00  0,00     

     Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)        0,00  0,00     

     Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)        0,00  0,00     

     Provisões (aumentos/reduções)        0,00  0,00     

     Provisões especificas (aumentos/reduções)        0,00  0,00     

     Outras imparidades (perdas/reversões)        0,00  0,00     

     Aumentos/reduções de justo valor        0,00  0,00     

     Outros rendimentos e ganhos        0,00  0,00     
     Outros gastos e perdas        0,00  0,00     
                     
   Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos     41 781,10  146,65     

                     

     Gastos / reversões de depreciação e de amortização        0,00  0,00     
                     
   Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)     41 781,10  146,65     

                     

     Juros e rendimentos similares obtidos        0,00  0,00     

     Juros e gastos similares suportados        0,00  0,00     
                     
   Resultado antes de impostos     41 781,10  146,65     

                     

     Impostos sobre o rendimento do periodo        0,00  0,00     
                     
   Resultado liquido do periodo     41 781,10  146,65     
                     
            Contabilidade - (c) Primavera BSS     
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Como conclusão, consideramos que o Plano de Atividades de 2016 foi realizado na 

maioria das atividades planeadas e muitas não planeadas que deram um dinamismo e 

impacto positivo nas pessoas com deficiência, idosos e crianças, bem como na 

comunidade envolvida, 

 

Atividades efetuadas que atingiram, diretamente ou indiretamente, perto de 1450 pessoas.  

 

Paralelamente, a nível de execução financeira regista-se um resultado liquido positivo no 

valor de 41 781,10 €, o que dá um total de capital próprio de 42 135,78 €.  

 

Este resultado bastante acentuado, perspetiva um futuro mais sólido, tendo como objetivo 

consolidar o futuro da associação. 

 

Na conclusão de mais um ano de atividade, a Direção expressa o mais profundo 

reconhecimento a todos quantos tornaram possíveis os nossos resultados, desde 

associados, técnicos, voluntários, patrocinadores, parceiros e entidades públicas. 

 

a Vem Vencer é de TODOS e para TODOS! 

e CONTAMOS com TODOS! 

 

Barreiro, 23 de fevereiro de 2017 

 

A Direção, 


