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1. Introdução 
    
A necessidade de estabelecer um plano que enquadre a actuação da AFSO já 
remonta, pelo menos a 2014, estando consagrado no plano de actividades para 
2015 como um dos grandes objectivos para esse ano. Este processo, que ainda se 
iniciou nesse ano, ficou suspenso pela mudança dos órgãos sociais a meio do ano, 
só tendo possível retomá-lo no início de 2016. 
 
É certamente ousado pretender planear os próximos 5 anos de uma associação 
que ainda celebra apenas o seu 4º aniversário, mas um exercício necessário para 
clarificar o rumo que se pretende para a associação. 
 
Ao estabelecer objectivos, e metas para os mesmos, poderemos medir e comparar 
os resultados da AFSO com um quadro de referência e aferir a eficácia do nosso 
trabalho. Deste modo assume-se também um compromisso de transparência e de 
prestação de contas junto de todos os envolvidos neste projecto. 
 
Seria mais fácil e mais seguro planear apenas a 3 anos, mas sentiu-se a 
necessidade de estabelecer um horizonte mais distante, optando-se por um Plano a 
5 anos que, findos 3 anos, deverá ser ajustado ou mesmo substituído, se 
necessário. 
 
O plano estratégico constitui-se então como um documento orientador da 
intervenção nos próximos cinco anos, que enquadrará a elaboração dos Planos de 
Actividades e Orçamentos anuais, mas devendo encarar-se como um instrumento 
dinâmico a avaliar à luz dos resultados alcançados e da evolução do contexto 
envolvente. 
 
O processo de Planeamento Estratégico assumiu uma particular relevância ao ser 
encarado como um instrumento de mobilização e de dinamização associativa, 
sendo construído com a participação activa de associados, voluntários e famílias 
solidárias.  
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2. Metodologia 
    
O processo de planeamento estratégico dividiu-se em duas fases: Uma primeira 
fase de balanço e avaliação e uma segunda fase de concretização de propostas, 
estabelecimento de objectivos e de metas. A segunda fase emerge naturalmente da 
primeira. 
 
Na 1ª fase foi envolvida a Direcção e convidado um elemento externo à associação 
com experiência na condução deste tipo de procedimentos, com vista a estruturar e 
calendarizar o processo. 
 
Os parceiros sociais foram auscultados, primeiro através de um inquérito e depois 
pela realização de um workshop que permitiu recolher a visão que aqueles têm do 
trabalho da AFSO e o que mais prezam e valorizam na forma de actuar da 
associação e o que gostariam de ver mudado ou reforçado. 
 
Por fim, realizou-se um workshop aberto a todos os Associados, Voluntários e 
Famílias Solidárias, que durante um dia, coordenados pelo elemento convidado e 
conduzidos por 4 monitores externos, discutiram os fundamentos e debateram a 
acção da associação em diferentes prismas. 
 
Deste encontro resultaram diversas propostas e sugestões que foram condensadas 
num relatório síntese, e a partir das quais se construíram os objectivos estratégicos 
e metas que se propõem neste plano. 
 
Antes da apresentação em AG a Direcção reuniu com os elementos dos restantes 
órgãos sociais e alguns convidados para discutir e ajustar as propostas a submeter 
à AG. 
 
O plano é então apresentado, discutido e aprovado em assembleia geral. 
 
 
    

3. Génese e Percurso da Família Solidária 
    
A AFSO nasceu em 2012, face a um cenário de muitas famílias em crise e de 
dificuldade de resposta por parte das IPSS existentes fruto da elevada procura e da 
incapacidade de maior resposta por parte do Estado. 
Numa fase prévia estabeleceram-se os primeiros contactos com entidades 
intervenientes na área, nomeadamente as que fazem distribuição alimentar, no 
sentido de auscultar a pertinência e necessidade do projecto. 
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O projecto nasceu, assim, moldado pela preocupação de canalizar contributos da 
sociedade civil, sem concorrer com as IPSS existentes pelas mesmas fontes de 
receitas e bens e inspirado no esquema de círculos de vizinhança do projecto 
“Família a Família” de Lisboa. 
 
Entre 2013 e 2014 o projecto cresceu até alcançar cerca de 250 famílias solidárias, 
40 voluntários e apoiando todos os meses entre 20 a 25 famílias beneficiárias. 
 
A associação encontra-se instalada desde 2013 numa sala cedida pela ADO, com 
excelentes condições como armazém, mas limitada para o desenvolvimento de 
outras actividades. 
 
Desde 2015, e estando rotinados os processos logísticos, a Direcção tem focado 
mais a sua intervenção na gestão dos voluntários, na comunicação e na divulgação 
do projecto. 
    

4. A Identidade da Família Solidária 

4.1. Visão 
Uma comunidade empenhada de forma gratuita e responsável na construção de uma 
sociedade mais justa e solidária 

4.2. Missão 
Desenvolvimento de uma dinâmica comunitária estruturada de apoio a famílias em situação 
de emergência. 

4.3. Valores 
Solidariedade, Fraternidade, Comunhão, Caridade, Compromisso, Gratuidade, Dignidade 
Humana. 

4.4. Princípios 
    

Comunitário – o apoio prestado deve emergir essencialmente da comunidade. 

Gratuidade – trabalho voluntário, sem contrapartidas, sem conhecer nem ser conhecido dos 
beneficiários. 

Discrição – o apoio será gerido com a maior discrição e a menor exposição das famílias. 

Limitado – um apoio transitório, limitado no tempo e nos meios. 

Parceria – em rede com projectos afins e entidades ou iniciativas convergentes para os 
mesmos fins. 

Complementar – Procurando constituir uma alternativa e alcançar públicos ou áreas menos 
enquadrados pelos apoios existentes 
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4.5. Forças e Fraquezas 
    

Pontos Fracos Pontos Fortes 

Dificuldade em definir e alcançar publico alvo (7) 

Baixa Notoriedade e Conhecimento (6) 

Formalização, organização e estruturação por 
equipas para maior envolvimento (7) 

Numero de voluntários reduzido (6) Ligação próxima com as famílias (7) 

Limitação no tempo, nos meios e na diversidade (3) 
Estabilidade e fidelidade do corpo voluntário 
(6) 

Não envolvimento dos beneficiários (2) Rede Comunitária de Famílias Solidárias (6) 

Espaço (2) Grupo alvo com poucos apoios (3) 

Racio: Tempo investido/nº de famílias apoiadas(1) Boa quantidade e qualidade do cabaz (2) 

Falta de apoio à reestruturação financeira (1) Discrição no apoio 

Estagnação do crescimento(1) Coordenação com outras entidades 

Dependência da assistente social (1) Projeto autónomo de apoios 

(#) nº de preferências manifestadas 
    
    
    
    

5. Grande Eixos Estratégicos e Vectores Chave 
 

5.1. Eixo I – Apoio Social 
 
O Eixo 1 não esgota o objeto da associação, mas é o que corporiza mais 
evidentemente o sentido da existência da mesma. Todos os outros eixos e vectores 
concorrem para o trabalho de Apoio Social – fim último de todo o esforço de 
organização, comunicação e angariação. 
 

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Angariação e crescimento do nº de famílias apoiadasAngariação e crescimento do nº de famílias apoiadasAngariação e crescimento do nº de famílias apoiadasAngariação e crescimento do nº de famílias apoiadas    

Famílias apoiadas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidade 

Max   22 25 32 40 45 Famílias 

Projeção (média mensal) 22 18 20 22 25 30 35 Famílias 

Min   18 20 20 25 25 Famílias 

Satisfação Beneficiários 87% 90% 91% 92% 92% 92% 92%  

Enquadramento Perfil 50% 50% 55% 55% 60% 60% 65%  

 
Esta tem sido a maior prioridade da associação: aumentar o nº de famílias apoiadas 
e, acima de tudo, que estas se enquadrem cada vez melhor como Nova Pobreza – 
situações de dificuldade recentes, transitórias e não recorrentes. 
Este grande objetivo, entrosa com a prioridade dada à comunicação, na divulgação 
por todos os meios da existência e propósitos da AFSO. 
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Paralelamente considera-se a possibilidade do apoio a algumas famílias de 
refugiados como uma diversificação pertinente, na medida em que aquelas se 
enquadram nos mesmos pressupostos – situações recentes, não recorrentes e de 
carácter transitório 
 
Pretende-se crescer sustentadamente até alcançar mensalmente uma média de 25 
a 45 famílias em 2021. Quer-se, não só crescer, mas apoiar, cada vez mais, famílias 
enquadradas no perfil nova pobreza. 
 
A satisfação dos beneficiários é já muito alta, e sendo sempre desejável que 
aumente, constitui um desafio ambicioso a manutenção do actual nível de 
satisfação. 
 

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. EnEnEnEnvolvimento volvimento volvimento volvimento com com com com entidadesentidadesentidadesentidades parceir parceir parceir parceirasasasas    
 
Nº de parceiros/protocolos 2016 2017 2018 2019 2020 2021  Unidade 

Parceiros sociais 12 14 16 18 20 20 Entidades 

Outros parceiros 5 8 12 15 18 20 Entidades 

 
A manutenção e reforço do trabalho em rede com os parceiros sociais, em 
particular os que actuam no mesmo território, é uma característica da forma de 
actuar da AFSO adoptada desde a sua génese. 
 
Os parceiros sociais constituem, a par da comunicação, o canal privilegiado para 
alcançar os públicos carenciados e a forma de assegurar complementaridade e 
articulação no apoio da comunidade a cada família do seu território. 
 
Pretende-se avançar no sentido da formalização de protocolos com estes parceiros, 
reforçando a colaboração que já existe e mantendo, para além das comissões de 
trabalho conjunto, contactos individualizados de reforço da colaboração mútua. 
 
Projecta-se até 2021estabecer um relacionamento regular e continuados com cerca 
de 20 entidades. 
 
A AFSO tem, desde a sua constituição, estabelecido parcerias na área da saúde 
(Farmácia, óptica), da formação (Entrajuda), da comunicação (By.com). Criou-se 
recentemente a figura da “Empresa Solidária” que veio enquadrar algumas relações 
existentes e perspectivar o estabelecimento de novos relacionamentos. 
 
Prevê-se até 2021 ter formalizadas cerca de 20 parcerias. 
 



Associação família Solidária de Oeiras  Plano estratégico 2017-2021 
  Versão AG 12 Nov. 2016 

www.afsoeiras.blogspot.com  |  afsoeiras@gmail.com  |  963 810 680                    7 
 

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Apoio alimentar/Outros apoiosApoio alimentar/Outros apoiosApoio alimentar/Outros apoiosApoio alimentar/Outros apoios    
 

Apoio Alimentar/Outros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Un.  

Alimentos distribuídos/mês 1400 1500 1500 1650 1875 2250 2625 Kg 

Outros apoios/ano   1000 1000 1500 1500 2000 € 

 
O crescimento do nº de famílias apoiadas implica forçosamente o crescimento do 
volume de alimentos distribuídos. 
 
Preconiza-se também o crescimento e consolidação da prática de atribuição de 
outros apoios, na aquisição de bens não alimentares, pagamento de despesas, 
contas ou serviços. Estimado em valor monetário, este apoio nunca passa pela 
entrega directa dos valores aos beneficiários.  
 
O fundo constituído para o efeito em 2014 deverá continuar a ser reforçado, 
estimando-se poder libertar 2000€/ano em favor das famílias assistidas pela AFSO. 
 

5.2. Eixo II – Comunicação 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Interna Interna Interna Interna –––– Voluntários/Famílias Solidárias/Associados Voluntários/Famílias Solidárias/Associados Voluntários/Famílias Solidárias/Associados Voluntários/Famílias Solidárias/Associados/Empresas Solidárias/Empresas Solidárias/Empresas Solidárias/Empresas Solidárias    
 

Comunicação Interna 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidade 

Workshops/ano 30 35 40 45 50 60 Participantes 

Inquéritos/ano 150 175 200 225 250 250 Inquiridos 

SMS/ano 500 800 1000 1300 1600 2000 Nº Envios 

 
A comunicação com as pessoas e entidades mais directamente envolvidas no 
projecto deverá exigir um esforço permanente que permita reter e reforçar os laços 
com a associação e o projecto Família Solidária. 
 
Os SMS são uma ferramenta de contacto mais directo e personalizado que se 
pretende ver reforçada na mobilização dos associados, voluntários e famílias 
solidárias. Prevê-se até 2021 alcançar o envio anual de cerca de 2000 mensagens a 
todos estes públicos. 
 
Por outro lado, e no sentido de conhecer a opinião dos participantes e os envolver 
no desenvolvimento do projecto, deverá manter-se e reforçar-se a prática de 
realização de inquéritos online, seja anualmente, seja na sequência de eventos ou 
para informar decisões específicas. 
 
Prevê-se vir a obter cerca de 250 respostas por ano no conjunto de inquéritos 
regulares e eventuais (Inquéritos de satisfação às famílias solidárias, voluntários, 
aos beneficiários, participantes no jantar e outras actividades, balanço anual dos 
voluntários, etc.) 
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5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Externa Externa Externa Externa ––––    Stake Holders, Comunicação Social, PopulaçãoStake Holders, Comunicação Social, PopulaçãoStake Holders, Comunicação Social, PopulaçãoStake Holders, Comunicação Social, População    
 
Externa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidade 

Com. Social Local 2 3 4 4 5 5 Presenças/ano 

Com. Social Nacional  1 1 2 2 2 Presenças/ano 

Newsletter 500 600 700 800 900 1000 Assinantes 

Facebook 900 1500 2000 3000 4000 5000 Likes/ano 

Site  50 150 250 500 1000 Visitantes/ano 

 
Como se referiu anteriormente, a divulgação da associação à população em geral – 
para alcançar o nosso público-alvo – é uma das prioridades da AFSO. 
 
Nesse sentido prevê-se buscar com maior frequência a presença nos órgãos de 
comunicação social de âmbito local, mas também nos de projecção nacional, seja 
imprensa escrita, rádio ou televisão. Prevê-se até 2021 consolidar uma presença 
regular na imprensa local e ir pontuando o ano com presenças na imprensa de 
alcance nacional. 
 
A newsletter continua a ser o elo mais formal de comunicação directa com os 
participantes e pessoas de algum modo ligadas ao projecto. Pretende-se aumentar 
o nº de assinantes da mesma, projectando-se alcançar um milhar de destinatários 
em 2021. Um nº que poderá parecer ambicioso mas nos parece possível se for de 
facto dada a devida prioridade à recolha e sistematização dos contactos de quem 
passa pelos nossos diferentes eventos. 
 
O Facebook, para que possa funcionar como uma ferramenta relacional – criando 
algum espírito de comunidade, gerando novos fãs e possíveis famílias/voluntários 
com vontade de participar activamente no projecto e divulgando publicamente a 
actividade da Associação – necessita de um trabalho mais desenvolvido de 
curadoria e produção de conteúdos; de um plano editorial pré-definido e de um 
envolvimento quase constante para manter a regularidade e interacção com os fãs. 
 
Pretende-se desenvolver esse trabalho de forma mais consistente e regular até 
2021, tirando maior partido das potencialidades desta rede social. 
 
O website está em processo de desenvolvimento, prevendo-se a sua colocação no 
ar no próximo ano. Uma vez activo, constituirá uma importante forma de divulgação 
e contacto com diversos públicos. Permitirá ainda gerar uma maior sinergia com o 
Facebook e com a plataforma de edição electrónica de newsletters Mailchimp. A 
animação do site e criação de conteúdos regularmente constituirão um desafio a 
manter o interesse dos internautas/visitantes. 
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É importante a criação de uma equipa de comunicação cujos membros possam 
partilhar entre si a gestão das várias plataformas e os contactos/presenças noutros 
meios de comunicação, de forma a ser possível cumprir os objectivos propostos. 
É ainda importante procurar uma solução que permita começar a trabalhar de forma 
mais intencional e estruturada os contactos/dados de famílias solidárias, 
voluntários, amigos, empresas … de maneira a fidelizar os actuais intervenientes e a 
gerar novos participantes/doadores/interessados no projecto.  
 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Conteúdos Conteúdos Conteúdos Conteúdos –––– Kit Imprensa, Plano de Comunicação Kit Imprensa, Plano de Comunicação Kit Imprensa, Plano de Comunicação Kit Imprensa, Plano de Comunicação    
No sentido de desenvolver uma comunicação mais consistente, regular e orientada, 
até 2020 será elaborado um Plano de Comunicação que organize e dê sentido aos 
esforços de divulgação da Associação.  
 
A mais curto prazo, pretende-se desenvolver um kit de imprensa com informação 
clara e completa sobre a actividade da AFSO, que possa rapidamente estar 
acessível, nomeadamente no website, para jornalistas, empresas, entidades, etc. 
em busca de mais conhecimento sobre o projecto. 
 

5.3. Eixo III–Angariação (Fundos/Bens/Voluntários/Doadores) 

5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1. Participantes Participantes Participantes Participantes –––– Contribuições regulares Contribuições regulares Contribuições regulares Contribuições regulares    

Participantes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidade 

Associados 45 50 55 60 70 80 Indivíduos 

Voluntários Equipas 25 30 35 40 45 50 Indivíduos 

Voluntários Recolha 30 32 35 38 42 45 Indivíduos 

Famílias Solidárias 250 270 290 310 330 350 Família 

Empresas Solidárias 4 6 8 10 12 15 Entidades 

 
Preconiza-se um crescimento diverso dos intervenientes em diferentes níveis de 
participação.  
 
Estima-se que mais voluntários se vinculem não só ao projecto mas também à 
associação, tornando-se associados, para o que se deverá continuar a estimular o 
envolvimento de todos na construção do projecto. 
 
Estimou-se um crescimento acentuado dos voluntários a trabalhar em equipa, 
considerando, antes de mais, a constituição de uma nova equipa de voluntariado, e 
o reforço das equipas de comunicação, comissão social, armazém e distribuição. 
 
Em relação aos Voluntários de Recolha, estima-se um crescimento mais moderado, 
face à dificuldade que se tem verificado em encontrar pessoas disponíveis para 
assumir uma responsabilidade autónoma e mais desligada do voluntariado em 
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grupo. Projecta-se um crescimento lento mas consistente que ao fim de 5 anos 
possa gerar mais 50% de voluntários dedicados à recolha de bens. 
 
O crescimento do número de famílias solidárias é consequência do anterior, mas 
menos acentuado, estimando-se que a actual relação de 1 voluntário para 8 famílias 
solidárias possa reduzir-se para aproximadamente 1 para 7. 
 
A relação com empresas que no âmbito da sua responsabilidade social se 
associam à AFSO também deverá alargar-se, estimando-se que cerca de 20% dos 
bens recolhidos passem a provir destas colaborações. 
  

5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2. Eventos Eventos Eventos Eventos ––––    Jantares, Jantares, Jantares, Jantares, Encontros, Espectáculos, TorneiosEncontros, Espectáculos, TorneiosEncontros, Espectáculos, TorneiosEncontros, Espectáculos, Torneios    
 
Eventos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidade 

Nº de realizações 3 3 3 4 4 5 eventos/ano 

Valor angariado 2.500 2.000 2.500 2.700 3.000 3.500 €/ano 

 
A organização ou participação em eventos é uma oportunidade de reunir os 
participantes no projecto, de obter visibilidade para a associação e para o apoio 
que presta. É também uma forma de angariar fundos. 
 
Organizar eventos é um trabalho que consome muito tempo e requer um esforço 
que, numa equipa reduzida e totalmente voluntária, tem um impacto muito forte e 
implica sempre o sacrifico de outras vertentes do projecto. 
 
Já a associação a eventos organizados por terceiros, permite obter um efeito 
semelhante, com um investimento muito menor. Tem sido esta a política da AFSO, 
aproveitando as oportunidades que vão surgindo ao longo do tempo. 
 
Constitui excepção a organização do jantar anual, evento que congrega os 
participantes no projecto e cuja organização tem sido interna. 
 
Prevê-se a realização/associação a um nº de 3 a 5 eventos anuais, gerando uma 
receita crescente, estimando-se poder rondar os 3.500€ em 2021. 
 

5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3. Apoios Institucionais/Parcerias Apoios Institucionais/Parcerias Apoios Institucionais/Parcerias Apoios Institucionais/Parcerias –––– Donativos pontuais/Campanhas Donativos pontuais/Campanhas Donativos pontuais/Campanhas Donativos pontuais/Campanhas    
 
Apoio regular/Pontual 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidade 

Institucional  8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 €/ano 

Campanha IRS 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 €/ano 

Donativos Regulares 250 270 290 310 330 350 €/mês 

Donativos Avulsos 500 500 500 500 500 500 €/ano 

Reversão prémios/multas 500 500 500 500 500 500 €/ano 
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Apesar de ser apanágio da AFSO a sua independência financeira, a associação 
deve procurar estabelecer algumas fontes de receita regulares e estáveis que 
permitam financiar uma estrutura organizativa que dê suporte e continuidade ao 
trabalho dos corpos sociais. 
 
O desenvolvimento de parcerias com empresas e outras entidades para além do 
âmbito da acção social é uma das linhas de acção que se pretende ver reforçada 
no próximo quinquénio. 
 
Estas parcerias podem-se estabelecer directamente com a gestão das 
empresas/entidades, com o sector de responsabilidade social ou mesmo com 
núcleos de solidariedade constituídos de modo mais ou menos informal entre os 
funcionários duma empresa. 
 
Deverão também ser mobilizados donativos pontuais, através de campanhas 
específicas e pela abordagem sistemática de empresas e instituições com vocação 
mecenática. Pretende-se conseguir mobilizar anualmente cerca de 10.000€. 
 
Deverá ser reforçada e alargada a campanha de consignação do IRS, estimando-se 
até 2021, poder dobrar o montante obtido em 2016. 
 
Também nos donativos regulares entregues pelas famílias Solidárias se prevê um 
aumento até mais 40% nos valores de contribuição mensal. 
 
Os donativos avulsos e a reversão de prémios e multas são de difícil previsão e 
irregulares no tempo, pelo que se projecta um valor constante que se estima que 
possa ser um valor médio da receita nestes itens ao longo dos 5 anos. A reversão 
de multas, embora já tenha sido formalmente solicitada, é uma questão que deve 
trabalhada para que se possa efectivar. 
 

5.3.4.5.3.4.5.3.4.5.3.4. Donativos em bensDonativos em bensDonativos em bensDonativos em bens    

Angariação de bens 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidade 

Familias Solidárias 500 600 700 800 900 1000 Kg/mês 

Empresas Solidárias 50 100 200 250 300 350 Kg/mês 

Institucional 100 150 200 200 250 250 Kg/mês 

Campanhas/Eventos 100 150 200 250 250 250 Kg/mês 

 
A recolha de bens assenta no compromisso das famílias solidárias, mas tendem a 
crescer as contribuições pontuais e avulsas resultantes de iniciativas institucionais. 
 
Deverá continuar-se a procurar o reforçar a contribuição directa de empresas 
produtoras ou comercializadoras de produtos alimentares ou de higiene e limpeza. 
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O desenvolvimento do modelo das Empresas Solidárias também deverá crescer, 
gerando um contributo expressivo no conjunto da recolha mensal. 
 
Prevê-se que até 2021 a recolha de bens possa superar os 1500kg mensais, 
provindo mais de metade dos contributos das FS, quase 20% das Empresas 
Solidarias, e quase 30% dos contributos institucionais e avulsos. 
 
 

5.4. Eixo IV – Organização 

5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Gestão VoluntariadoGestão VoluntariadoGestão VoluntariadoGestão Voluntariado////Equipa Equipa Equipa Equipa Voluntariado: Voluntariado: Voluntariado: Voluntariado: 
FFFFormaçãoormaçãoormaçãoormação////avaliaçavaliaçavaliaçavaliação/ão/ão/ão/reconhecimentoreconhecimentoreconhecimentoreconhecimento    

 
Gestão Voluntariado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidade 

Formação   2 2 2 2 2 volunt x h 

Reuniões equipas   8 10 12 14 16 un. 

Reuniões individuais   8 10 12 15 20 un. 

Assiduidade   50 60 70 75 80 % 

Satisfação  90 95 95 95 95 95 % 

 
A gestão do voluntariado é um aspeto da maior importância que se pretende ver 
mais cuidado na actuação da AFSO. Pretende-se no período de 5 anos que se 
projeta, constituir uma equipa de voluntariado focada no recrutamento, seleção, 
acompanhamento e formação dos voluntários. 
 
Estabelecem-se algumas metas que poderão enquadrar a acção desta equipa e, de 
algum modo, traduzir uma dinâmica acompanhamento, de reconhecimento, de 
contabilização e de avaliação do trabalho voluntário que se impõe numa associação 
que vive exclusivamente de trabalho voluntário. 
 
Pretende-se que cada voluntário possa receber em média 2 horas de formação por 
ano, abrangendo temáticas de interesse específico para as equipas ou de interesse 
geral para a associação. 
 
O nº de reuniões registadas, não sendo condição suficiente para garantir uma 
dinâmica de equipas, pode ser condição necessária e traduz pelo menos um 
esforço de concertação e um empenho na dinamização das mesmas. Considera-se 
um aumento progressivo do nº de reuniões que traduz também o aumento do nº de 
equipas. 
 
Com o aumento do valor de assiduidade quer-se significar um cada vez maior 
ajuste entre a frequência de presença que os voluntários se propõe cumprir no 
balanço anual e a que efectivamente realizam – presumindo-se que a partir da 
experiência acumulada se consiga programar com maior aproximação. 
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No tocante à satisfação dos voluntários estamos no presente a registar valores 
muito altos, mas, considerando a implementação de uma equipa de voluntariado, 
pode-se admitir que este valor ainda possa aumentar. 

5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2. Melhoria contínua/Avaliação regularMelhoria contínua/Avaliação regularMelhoria contínua/Avaliação regularMelhoria contínua/Avaliação regular    
O esforço de melhoria contínua e avaliação regular do funcionamento do projecto e 
satisfação dos seus participantes deve ser mantido. Os níveis de satisfação actuais 
são já muito altos, portanto, será mais realista pretender a sua manutenção do que 
esperar resultados ainda mais elevados. 
 
O processo de reflexão sobre o funcionamento do projecto deve ocorrer 
continuadamente ao nível da direcção, mas deve também ser trazido regularmente 
às equipas de trabalho e envolver ciclicamente o conjunto dos participantes no 
projecto, nomeadamente através da revisão do presente plano estratégico que 
deverá ocorrer de modo abrangente decorridos 3 anos da sua vigência. 
 
A avaliação, para além dos inquéritos referidos no ponto 5.2.1 comunicação interna, 
pode ser feita a partir dos diversos indicadores enunciados, aferindo o seu 
cumprimento e procurando compreender a origem e sentido de eventuais desvios. 

5.4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3. Espaços e meios de trabalhoEspaços e meios de trabalhoEspaços e meios de trabalhoEspaços e meios de trabalho    
A questão do espaço para o desenvolvimento da actividade da associação, é uma 
questão premente e condicionante do crescimento e evolução da AFSO. A 
necessidade de maior e melhor espaço surge recorrentemente nos inquéritos aos 
voluntários, que sentem a limitação que o mesmo representa para o desempenho 
da missão da AFSO.  
 
Mas, para além da recolha armazenamento e distribuição de bens, esta limitação, 
condiciona todo o trabalho relacional e organizacional que poderia e deveria ser 
desenvolvido num espaço com as condições necessárias para realizar reuniões, 
acções de formação, atendimento, e minimamente equipado em termos 
informáticos e de secretariado.  

5.4.4.5.4.4.5.4.4.5.4.4. Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos –––– Secretariado Executivo/Direcção Técnica Secretariado Executivo/Direcção Técnica Secretariado Executivo/Direcção Técnica Secretariado Executivo/Direcção Técnica    
Tem sido possível manter o funcionamento da AFSO com uma estrutura 
exclusivamente voluntária, mas este modelo já começa a fracassar, e não parece 
possível, nem conveniente, perpetuar esta situação. 
 
Sente-se a necessidade de um recurso humano que possa: executar as prioridades 
estabelecidas pela direção, assegurar regularmente o contacto com as entidades 
parceiras, estar disponível para explorar contactos com novas entidades, 
aprofundar o acompanhamento das famílias beneficiárias, etc. 
 
A indisponibilidade dos dirigentes para resolver em horário de trabalho diversas 
questões práticas, leva ao adiamento sucessivo de medidas importantes e 
compromete o bom funcionamento do projecto. 
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Por outro lado, não havendo qualquer suporte à actividade dirigente, fica posta em 
causa a renovação dos corpos gerentes, porquanto este trabalho se torna ou 
demasiadamente exigente, ou demasiado frustrante, na medida em que não se 
veem executadas as decisões tomadas. 
 
Em contrapartida, a contratação de um recurso humano, vem impor uma exigência 
financeira e logística à AFSO que (mesmo considerando que esta presença possa 
gerar maior mobilização de recursos) obriga a ponderar bem o momento para o 
fazer e pode levar a considerar uma primeira experiência a tempo parcial. 
 
Para assegurar um encargo desta natureza, deverão estabelecer-se algumas 
parcerias que permitam estabelecer uma base financeira estável - um rendimento 
regular não dirigido ao apoio direto aos beneficiários. 

6. Conclusão 
No espaço de 5 anos preconiza-se, mantendo no essencial a missão da 
associação, reforçar o seu trabalho, a sua estrutura e procedimentos. 
 
Prevê-se um crescimento sustentado, um aumento da notoriedade e 
reconhecimento, traduzido em mais meios e num trabalho de ajuda às famílias mais 
alargado e mais consistente. 
 
Conta-se em 2021 ter estabelecida uma situação mais regular em termos de 
alojamento, de relacionamento institucional e de gestão do projecto e dos seus 
participantes. 
 
 

CUSTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aquisição de alimentos 9.600 12.000 12.000 11.880 13.500 14.400 16.800

Ajudas não alimentares 1.000 1.100 1.250 1.500 1.750

Custos com pessoal 0 0 10.000 17.000 17.500 18.000 18.500

Divulgação 500 200 200 500 200 200

Equipamentos 1.000 200 200 500 200

Consumos sede 360 384 408 456 480

Total 12.500 24.560 30.764 33.358 35.056 37.930

RECEITAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consignação IRS 5.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Donativos regulares 7.680 9.600 9.600 10.098 11.475 12.960 15.120

Donativos Empresas 500 600 700 800 900 1.000

Apoio Institucional 8000 8500 9000 9500 10000

Angariação de fundos 2500 2000 2500 2700 3000 3500

Total 17.600 24.200 26.798 29.975 33.360 37.620

Resultado anual 5.100 -360 -3.966 -3.383 -1.696 -310

Saldo 14.100 13.740 9.774 6.391 4.695 4.385

BALANÇO FINANCEIRO

 


