
 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2004 
 

Muitas pessoas e empresas, com espírito de cidadania empresarial e responsabilidade, 
preocupadas com o bem-estar dos nossos cidadãos mais carenciados, responderam em 
2004 ao apelo da Entrajuda, tornando a intervenção social que se propõe realizar uma 
realidade.  
Sabemos que são muitas as necessidades, mas sabemos, também, que com sensibilidade 
social e com uma continuada mobilização de esforços e vontades encontraremos uma 
adesão crescente ao projecto da Entrajuda. 
A nossa preocupação é ajudar o maior número de instituições a melhorarem os serviços que 
prestam aos seus beneficiários, dotando-as de um conjunto de instrumentos e recursos de 
gestão e de organização susceptíveis de aumentar a eficiência dos seus meios e a eficácia 
dos seus resultados. 
Queremos muito particularmente reconhecer a generosidade com que inúmeros parceiros e 
voluntários abraçaram o projecto e o empenhamento que colocaram para que Entrajuda 
desempenhasse a sua missão. 
 
A Entrajuda iniciou a sua actividade no segundo semestre de 2004 com o envio de um 
inquérito a cerca de 320 instituições de solidariedade social da zona da grande Lisboa, com 
vista a recensear problemas e necessidades. Deste inquérito foram obtidas 127 respostas 
solicitando ajuda nas áreas específicas propostas. Foi de imediato, e com o apoio dos 
parceiros, iniciada a fase do diagnóstico com visitas às instituições para efeitos da avaliação 
efectiva das áreas em que existem carências e que podem ser objecto de apoio. A Entrajuda 
assegurou em 2004, com o envolvimento dos seus parceiros, o arranque do apoio a 10 
instituições.  
 

Índices de Actividade – Dezembro 2004 

Respostas ao Inquérito 127 
Instituições Visitadas 24 

Instituições por Visitar 103 

Diagnósticos Realizados 16 
Diagnósticos em Curso 7 

Instituições que não justificam Apoio 1 

Instituições pendentes de Aprovação 5 
Instituições Aprovadas 10 

Instituições 

Instituições em Apoio 10 

Parceiros   26 

Administrativos (Back-Office) 3 
Parceiros (Front-Office) 4 
Tutores com Instituição 15 
Potenciais em Formação 4 

Voluntários 

Total de Voluntários 26 

Benfeitores Individuais   11 
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