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O ano 2018 será certamente relembrado como um ano de viragem 
na ainda curta existência da Ordem do Trevo.

Fruto de mudanças estruturais na organização, no trabalho 
desenvolvido com as famílias e também com as crianças.

Acordos e parcerias com diversas entidades e áreas distintas como 
oftalmologia, clinicas dentárias, mas também com centros de 
explicação, e uma ligação estreita com o Centro de Emprego, a 
Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia.

Todo este trabalho culmina numa abrangência larga mas com 
resultados muito positivos na evolução destas famílias e na sua 
integração social.

O Projeto Speak começou a ser pensado, organizado estruturado em 
2018 e não podíamos ser mais felizes ao trazer de novo este Projeto 
Vencedor para a estrutura da Ordem do Trevo.

Financeiramente a Ordem do Trevo tem sido, fruto das várias ajudas 
de parceiros, sócios e amigos, uma associação equilibrada, cuidada 
mas também rigorosa. Tem sido uma das máximas das diversas 
direções o controlo rigoroso nos movimentos financeiros. Apesar da 
pequena dimensão, a seriedade imposta nestes atos tem de ser 
regra constante.

Uma palavra de apreço à atual Direção que tal como as anteriores se 
tem pautado pelo rigor e também a todos os sócios pela confiança 
que nos vão transmitindo, demonstrativos que o caminho percorrido 
tem sido positivo, sério e eficaz.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIREÇÃO



Direção
Presidente: José Viegas
Vice-Presidente: Nuno Magalhães
Tesoureiro: Carlos Gomes
Vogal: Tiago Lourenço
Vogal: Isabel Capinha

Conselho Fiscal
Presidente: Paula Botas
Vice-Presidente: Gonçalo Tavares
Secretário: Paula Vilares

Assembleia Geral
Presidente: Natercia Correia
Vice-Presidente: Carlos Raminhos
Secretário: Idalina Bernardino
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ALGUNS DADOS 
SOBRE AS FAMILIAS 

QUE APOIAMOS
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Masc Fem. Masc. Fem.

29 49 36 23

137

Adultos Crianças

78 59

No final do ano tínhamos 47 famílias em
apoio. Ao longo do ano entraram 11 novas
famílias e saíram 9 tendo sido feitos
ajustamentos ao agregado de 4 famílias.
Isto significou a saída de 22 adultos e 12
crianças e a entrada de 13 adultos e 13
crianças.
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DADOS GERAIS



De 0 até 5 anos 10

De 6 até 9 anos 17

De 10 até 11 anos 9

De 12 até 14 anos 13

De 15 até 17 anos 10

De 18 até 22 anos 10

De 22 até 40 anos 30

De 41 até 50 anos 22

De 51 até 65 anos 12

Mais de 66 anos 4

Pessoas por escalões etários

DISTRIBUIÇÃO POR 
ESCALÕES ETÁRIOS 

E SITUAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Uma parte significativa das
pessoas apoiadas insere-se
em idade ativa sendo a área
da empregabilidade uma das
áreas onde temos vindo a
desenvolver esforços de
intervenção.

Os reformados de
baixo rendimento e os
menores em residência
unifamiliar mereceram
também uma atenção
reforçada
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DISTRIBUIÇÃO POR 
AGREGADO 

FAMILIAR E POR 
ESTADO CIVIL
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ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO
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Todas as quintas-feiras 
distribuímos alimentos frescos e 
não perecíveis salvo feriados e 
durante o mês de Agosto por o 
Banco Alimentar se encontrar 
encerrado

Em 2018 distribuímos 1.789 cabazes

Ao longo do ano 41% das famílias 
compareceram sempre e 37% 
tiveram menos de 5 ausências

ALIMENTAÇÃO 
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Na análise de necessidade de apoio alimentar, utilizamos dois indicadores o:
RENDIMENTO ADULTO EQUIVALENTE - O rendimento monetário disponível
por adulto equivalente é obtido pela divisão do rendimento de cada agregado
pela sua dimensão em termos de “adultos equivalentes”, utilizando a escala
de equivalência modificada da OCDE, conforme prática convencionada pelo
Eurostat, a qual atribui um peso de 1 ao primeiro adulto de um agregado,
0,5 aos restantes adultos e 0,3 a cada criança. Para este efeito, consideram-
se adultos os indivíduos com 14 ou mais anos.
LIMIAR DA POBREZA (INE 2017) calculado pelas estatísticas oficiais em
Portugal é de 60% do valor do rendimento monetário liquido mediano por
adulto equivalente.



 33 crianças receberam material escolar novo de acordo com as listas 
entregues pelas respetivas escolas. Destas 20 foram “apadrinhadas” por 
pessoas particulares e as restantes custeadas por nós. Algumas 
empresas também ofereceram material escolar diverso que permite ao 
longo do ano colmatar necessidades como foi o caso do Gabinae Lda, da 
Escola Condução Santa Maria D’Óbidos e da Escola de Sargentos do 
Exército

 9 crianças frequentam aulas de natação nas piscinas municipais só 
possível graças à colaboração da NADAR que tem recebido desde 
sempre as crianças sem pedir nada em troca

 1 criança com necessidades especiais frequenta aulas de dança no 
Centro da Juventude

LUGAR AOS 
NOVOS 
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 8 crianças frequentam centros de explicação que se 
disponibilizaram a título pro bono para os acompanhar nos 
estudos. Sabemos que a educação é um dos motores 
principais para quebrar o ciclo de pobreza.

. Centro de Estudos Imaginarium; 

. 11Oficios - Oficinas de Aprendizagem;

. Anos Verdes - Centro de Aprendizagem;

. MSC Brain Academy;

. ABC - Centro de Apoio Pedagógico;

. Academia do Aprender.

LUGAR AOS 
NOVOS 
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Já há muito tempo que vínhamos sentindo
a necessidade de ter um espaço para as
crianças brincarem, quando os pais vêm à
Ordem do Trevo. Este foi o ano em que
metemos mãos-à-obra e ainda bem que o
fizemos



SAÚDE

 Durante 1 mês tivemos a médica dentista Liana Araújo nas 
nossas instalações para atendimento das crianças e ao longo 
do ano foram acompanhou 6 adultos que receberam 
tratamentos dentários e próteses. Intervenções possíveis 
graças à parceria com o Consultório Dentário Jairo Junior de 
Araújo no Bombarral

 2 adultos tiveram próteses novas cujo custo reduzido suportados 
por nós só possível devido a parceria com o Laboratório de 
Próteses Dentárias J.L.J Lda em Caldas da Rainha

 No âmbito da parceria com a Opticaldas e a Clínica Dr. José 
Henriques no mês de Novembro 1 criança foi consultada em 
oftalmologia e oculista, parcerias que deverão manter-se para o 
próximo ano. 

 1 criança teve tratamento e aparelho em medicina 
dentária situação só possível devido à parceria com 
a Clinica Dentária do Moinho

 A 1 criança foi obtida vacina especifica a laboratório 
espanhol especializado cujo custo foi por nós suportado
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PARCEIROS

QUEM NOS AJUDA 
A AJUDAR
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PARCEIROS INSTITUCIONAIS
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PARCEIROS EMPRESAS
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PARCEIROS EDUCAÇÃO E SAÚDE
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EVENTOS

QUEM NOS AJUDA 
A AJUDAR
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No dia 05 de Dezembro 
fomos com 8 crianças ao 
Teatro da Rainha ouvir 
contos contados com som

Mais uma vez terminámos o ano com a 
realização do Desembrulhar Sorrisos 
envolvendo cada vez mais parceiros e 
comunidade local possibilitando a todas as 
crianças receberem brinquedos novos. Este 
ano com a colaboração especial do 
Agrupamento de Escolas Raul Proença
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Como habitual realizámos 
no dia 19 de Maio o nosso 
jantar habitual do 6º 
aniversário com 
angariação de alimentos

Nos dias 01 e 02 de 
Dezembro e 02 e 03 Junho 
estivemos a ajudar na 
campanha anual do Banco 
Alimentar do Oeste

Este ano tivemos uma presença especial 
da Oeste International Partners
Associação nas ações de embrulhar as 
prendas e fazer os cabazes de Natal



No dia 07 de Julho no âmbito de trabalho 
universitário da Nicole Cardoso foi realizado 
pelas Produções Pó de Palco uma peça de teatro  
na Associação Recreativa e Desportiva 
Quiterense em Valado de Santa Quitéria sendo 
parte da receita a nosso favor 

No âmbito de um espetáculo 
solidário organizado pela 
Atractiva Moda XL em 03 de 
Novembro foram angariados 
alimentos a nosso favor

Por ocasião da época carnavalesca a Escola 
de Hotelaria do Oeste entregou-nos 270€
angariados num jantar temático 

No dia 15 de Novembro recebemos nas 
nossas instalações uma turma do 
profissional de Acção Social do Colégio 
Rainha D. Leonor para falarmos sobre 
pobreza e exclusão social e como o nosso 
trabalho faz a diferença.

A equipa do Caldas Corre + por iniciativa 
do lançamento da sua nova tshirt
novamente este ano entregou-nos azeite e 
produtos de higiene para melhorarem o 
cabaz de Natal das famílias que apoiamos  
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No dia 07 de Julho pela segunda 
vez consecutiva a receita pela 
participação das provas das 
crianças dos 10 Km da Lagoa 
foram a favor da Ordem do 
Trevo
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No dia 16 de Junho o Grupo Fábrica 
realizou entre os colaboradores das suas 
diversas empresas um rally paper
solidário com recolha de alimentos a 
nosso favor e visitou as nossas 
instalações

No período de Natal a Escola de 
Sargentos do Exercito fez a nosso favor 
uma recolha de alimentos e material 
escolar entre recrutas e fez-nos uma boa 
surpresa 

No âmbito de um projeto de solidariedade, na venda de 
sabonetes artesanais, a turma do 8ºano do Colégio 
Rainha D. Leonor conseguiu juntar um valor monetário 
que utilizou na compra de alimentos e ofereceu à Ordem 
do Trevo. Para além desta e doutras doações, esta turma 
ajudou por diversas vezes na entrega dos alimentos 

Durante todo o ano participámos, 
juntamente com muitas pessoas e 
empresas, na campanha de papel do 
Banco Alimentar do Oeste, tendo 
entregue 7.373 Kg

De 03 a 20 de Dezembro a 11 Ofícios –
Oficinas de Aprendizagem lançou uma 
campanha de recolha de alimentos me 
brinquedos a nosso favor

Entre 03 e 15 de Agosto como 
habitual estivemos na Expotur
(Tasquinhas). Este evento permite 
angariar algum valor monetário 
através de rifas.



BALANÇO E 
DEMONSTRAÇÃO DE 

RESULTADOS
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A Ordem do Trevo é uma Associação de direito privado sem fins lucrativos, rege-se
pela legislação vigente, pelos seus estatutos e pelas deliberações da Assembleia
Geral.

Os seus órgãos sociais são a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal.

A Ordem do Trevo tem a sua sede na Rua Vitorino Fróis, nº 22, Edifício Centro da
Juventude, nas Caldas da Rainha. A sua atividade é desenvolvida nas instalações da
Expoeste – Centro de Exposições do Oeste, sito na Avenida Infante D. Henrique
nº2.

O nosso objetivo é ajudar quem precisa, tentando responder com eficácia,
segurança e afetividade às situações de doença, pobreza, famílias carenciadas,
idosos, crianças e às vitimas de exclusão social e em situações de abandono.

A OT é uma associação de cariz social que, com recurso ao trabalho de
voluntariado, presta assistência social, procurando dar resposta às necessidades de
acordo com as suas áreas/valências de intervenção.

Para concretização dos seus objetivos a Ordem do Trevo depende da ajuda e
contribuições de particulares e dos seus parceiros.

Em 2018 incorporamos nas contas os valores referentes às entregas de alimentos
pelo Banco Alimentar do Oeste o que justifica o aumento do valor apurado em
subsidio à exploração.

NOTA INTRODUTÓRIA
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