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Relatório de Actividades de 2015 

Coimbra, 15 de Fevereiro de 2016 

 

1.) ADAV-COIMBRA 
 

1.1.) Breve Apresentação 
 

A Associação de Defesa e Apoio da Vida (ADAV) foi constituída em 1998 e 

reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com estatuto de 

utilidade pública, em 2000 (Diário da República, III Série, n.º 28, de 3-II-2000; Número 

de Identificação Fiscal: 504 348 914).  

A ADAV-Coimbra é uma Associação não confessional e apartidária e tem por 

finalidade o «apoio à família, a defesa e promoção da vida humana e da dignidade da 

mulher». Este objectivo encontra-se consignado no Artigo 3.º dos Estatutos da 

Associação, publicados do Diário da República, III Série, n.º 116, de 19-5-1999.  

A ADAV-Coimbra é uma das Associações fundadoras da Federação Portuguesa 

pela Vida e desenvolve a sua acção a nível distrital.  

O seu modelo constitutivo e os seus estatutos foram adoptados posteriormente pelas 

ADAV-Leiria, ADAV-Aveiro e ADAV-Viseu.  As ADAV’s são, contudo, associações 

totalmente independentes umas das outras.  

A ADAV-Coimbra conta com um grupo de sócios, vinculados ao pagamento de 

uma pequena quota anual e activamente empenhados nas actividades da Associação. 

Conta, também, com alguns sócios patrocinadores, que contribuem generosamente para 

a viabilização de projectos específicos. 

 

1.2.) Direcção e Órgãos Sociais  
 

A Direcção da ADAV-Coimbra é constituída pela Prof.ª Doutora Ana Maria 

Ramalheira (Presidente), dela fazendo igualmente parte o Dr. Tiago Miranda (Vice-

Presidente), a Dr.ª Filipa Neves da Costa, o Dr. Luís Marques e o Dr. Miguel Urbano. 

mailto:adavcoimbra@gmail.com
http://www.federacao-vida.com.pt/
http://www.federacao-vida.com.pt/
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O Conselho Geral da Associação é dirigido pelo Prof. Doutor Henrique Vilaça 

Ramos. São Presidentes da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, respectivamente, o 

Prof. Doutor Adelino Marques e o Dr. Pedro Cardoso.  

 

No decurso do ano 2015, a Direcção da ADAV-Coimbra, que reuniu com 

periodicidade mensal, cumpriu as seguintes tarefas: 
 

 efectuou uma avaliação sistemática da qualidade de intervenção social 

desenvolvida pela equipa técnica; 

 assegurou o cumprimento rigoroso das normas e regras internas de 

funcionamento; 

 garantiu a actualização de informação relativa a todos os procedimentos 

burocráticos e administrativos inerentes ao funcionamento interno da 

instituição; 

 manteve-se inteirada de toda a colaboração e articulação existente entre a 

Associação e serviços e instituições comunitárias; 

 colaborou activamente na elaboração de projectos de intervenção social com 

o objectivo de intensificar a capacidade de actuação da Associação (vd., infra, 

5.3.). 

 

A Direcção assegurou ainda: 
 

 o bom funcionamento do serviço e equipamento, de harmonia com os 

requisitos técnicos adequados e em conformidade com os estatutos da 

instituição;  

 o cumprimento das cláusulas e obrigações estabelecidas nos estatutos das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social e demais legislação e 

recomendações técnicas subjacentes;  

 a existência de recursos humanos adequados e necessários ao bom 

funcionamento e dinâmica interna da instituição;  

 a promoção e dinamização de eventos e campanhas de angariação de fundos 

e de divulgação da acção social desenvolvida.  

 

1.3.) Equipa Técnica e Voluntariado 
 

O apoio às mulheres grávidas e respectivas famílias foi sustentado por uma equipa 

técnica, constituída por duas Assistentes Sociais (uma a meio tempo e outra no âmbito de 

um Estágio Profissional), uma Psicóloga (a tempo inteiro) e uma Administrativa (a meio 

tempo), bem como por um grupo de cerca de 30 voluntários, que trabalharam em estreita 

colaboração com numerosas pessoas das mais diversas áreas profissionais (médicos, 

enfermeiros, juristas, professores, etc.) e que, no âmbito das suas competências 

específicas, colaboraram também na prossecução da acção social desenvolvida pela 

Associação. 
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1.4.) Funcionamento Interno 
 

1.4.1.) Regulamento Interno 
 

O Regulamento Interno, elaborado de acordo com as normas legais actualmente 

exigidas pela Segurança Social, visou essencialmente: 

 definir e assegurar a divulgação e o cumprimento das normas e regras de 

funcionamento interno  da Instituição; 

 definir e assegurar a divulgação e o cumprimento dos direitos e deveres das 

mães e famílias beneficiárias. 

 

1.4.2.) Reuniões 
 

As reuniões internas da ADAV foram consideradas um método de trabalho 

privilegiado para o planeamento, execução e avaliação de actividades. Realizadas de 

forma regular, constituíram um espaço de debate, de troca de ideias e de experiências 

extremamente importante para a análise e avaliação das acções desenvolvidas e para a 

apresentação de sugestões e iniciativas a dinamizar posteriormente. 

As reuniões internas foram realizadas com uma regularidade diversa, em função 

das temáticas abordadas e dos objectivos a atingir: 
 

 entre a Presidente da Direcção, equipa técnica e equipa de voluntárias - 

periodicidade semestral; 

 entre a Presidente da Direcção e equipa técnica - periodicidade semanal; 

 entre a equipa técnica e equipa de voluntárias - periodicidade mensal. 

 

1.4.3.) Plano de Actividades 
 

 O Plano de Actividades da ADAV foi elaborado pela equipa técnica em estreita e 

directa articulação com a Direcção e com o contributo do grupo de voluntárias. O Plano 

elaborado consistiu no estabelecimento de linhas de orientação para a execução das 

acções delineadas e para a concretização dos respectivos objectivos. 

 

2.) OBJECTIVOS  
 

A ADAV assumiu como objectivo prioritário da sua intervenção o apoio a mulheres 

grávidas, puérperas, mães com filhos pequenos e suas respectivas famílias em situação 

de grande dificuldade e vulnerabilidade, ajudando-as, num trabalho em rede de índole 

vária, a superar qualquer obstáculo que ameaçasse comprometer o seu legítimo direito a 

uma maternidade digna, segura e responsável. Assim, através de um trabalho contínuo e 

sistemático de atendimento e acompanhamento social e psicológico, a ADAV procurou 

essencialmente: 
 

 proporcionar às mães condições que favorecessem o normal desenvolvimento 

da gravidez; 

 assegurar condições para o normal desenvolvimento do recém-nascido e das 

outras crianças pertencentes ao agregado familiar; 

 contribuir para um exercício responsável da maternidade e paternidade; 
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 promover a aquisição e reforço de competências pessoais, sociais e laborais, 

tendo em vista a respectiva (re)inserção familiar, social e profissional. 

 

Para alcançar estes objectivos, o tipo de apoio concedido traduziu-se 

fundamentalmente em: 
 

 organização e dinamização de acções de informação, orientação e 

acompanhamento, visando, através da definição conjunta de um plano 

individual de intervenção, dinamizar um conjunto de actividades tendentes à 

resolução das situações-problema apresentadas; 

 organização e dinamização de dinamização de sessões temáticas pontuais de 

sensibilização e informação, em função de um tema e de acordo com as 

necessidades detectadas nas famílias acompanhadas pelos Gabinetes de 

Serviço Social e Psicologia da ADAV, e ministrada por técnicos 

especializados em cada área (vd., infra, 4.1.3.; 4.2.2.); 

 concessão de enxovais, bens alimentares, produtos de higiene e equipamentos 

de puericultura necessários à saúde e bem-estar de mães, bebés e crianças, 

com base numa avaliação rigorosa das principais necessidades apresentadas 

e de acordo com as possibilidades da Associação. 

 

3.) METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO  
 

O processo de admissão para apoio e acompanhamento pressupôs: 
 

 entrevista inicial com a equipa técnica; 

 apresentação de documentos de identificação e comprovativos dos 

respectivos rendimentos e despesas; 

 visita domiciliária; 

 elaboração de um Plano Individual de Intervenção; 

 celebração, nos termos da legislação em vigor (Despacho Normativo n.º 

31/2000), de um Contrato de Prestação de Serviços entre a mãe/família 

apoiada e a ADAV, em que constam os principais direitos e obrigações de 

ambas as partes. 
 

Em todo o processo as mães comprometeram-se a: 
 

 cumprir o Plano Individual de Intervenção definido; 

 respeitar o estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços assinado; 

 apresentar a documentação exigida; 

 respeitar integralmente as normas do  Regulamento Interno da Associação; 

 cumprir horários de atendimento; 

 respeitar os princípios e todo o trabalho desenvolvido pela equipa; 

 zelar os artigos e equipamentos concedidos. 
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4.) INTERVENÇÃO SOCIAL E PSICOLÓGICA 
 

4.1.) Gabinete de Serviço Social 
 

A coordenação do Gabinete de Serviço Social da ADAV foi da responsabilidade da 

Dr.ª Ana Branco (Assistente Social), com a colaboração da Dr.ª Ana Cláudia Araújo no 

âmbito do programa Estágio Emprego, promovido pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), até ao final de Julho. Em Agosto, a Dr.ª Diana Mota, Assistente 

Social, integrou também a equipa técnica, iniciando um Estágio Profissional na ADAV. 

As técnicas asseguraram o atendimento e acompanhamento diário das famílias apoiadas, 

procedendo a uma avaliação técnica de cada situação, com vista à definição de projectos 

de vida autónomos e responsáveis.  

 

4.1.1.) Actividades e Objectivos 
 

 Realizar o estudo do caso e a entrevista inicial com cada família. No momento 

de abertura do processo, a entrevista é uma estratégia importante para o 

estabelecimento da relação profissional com as famílias. A entrevista permite 

compreender a história de vida, detectar os principais problemas com que a 

família se defronta, as suas potencialidades e delinear estratégias de 

intervenção; 

 Conduzir o atendimento e acompanhamento de mães e puérperas, bem como 

dos respectivos agregados familiares; 

 Proceder a uma rigorosa avaliação técnica das situações apresentadas;  

 Elaborar um diagnóstico profundo e objectivo das principais potencialidades 

e vulnerabilidades detectadas; 

 Efectuar todas as acções e diligências consideradas necessárias para o êxito 

de cada projecto individual; 

 Organizar e actualizar periodicamente o Plano Individual de Intervenção 

previamente definido; 

 Organizar e manter devidamente actualizados os processos individuais;  

 Articular com outras instituições e serviços da comunidade, que também 

apoiam as famílias acompanhadas na Associação, de forma a definir 

estratégias de intervenção adequadas, promovendo a eficácia do trabalho em 

rede; 

 Realizar periodicamente visitas domiciliárias às famílias acompanhadas; 

 Convocar e participar em reuniões de rede de carácter interinstitucional e 

intersectorial no âmbito do apoio às famílias acompanhadas pela ADAV. 

 

4.1.2.) Público-alvo 
 

As famílias acompanhados pela ADAV-Coimbra são maioritariamente oriundas de 

um meio sociocultural e económico desfavorecido, apresentando, de uma forma geral, 

problemáticas relacionadas com:  

- Emprego: dificuldades de inserção laboral; ausência de hábitos de trabalho; 

desemprego de longa duração; empregos precários; 
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- Habitação: situações de sobrelotação habitacional; casas sem condições 

condignas de habitabilidade; ausência de hábitos de organização doméstica; 

- Educação: famílias com baixos níveis de habilitações escolares; 

- Maternidade e paternidade: poucos conhecimentos sobre cuidados infantis, 

nomeadamente cuidados de higiene e alimentação; dificuldades no acompanhamento 

escolar dos filhos, na gestão do tempo e na divisão de tarefas domésticas; dificuldades 

em conciliar a vida doméstica/familiar com as exigências laborais; 

- Gestão financeira: dificuldades na gestão dos recursos e no pagamento de 

despesas correntes.  

- Rede de suporte familiar: fraca ou inexistente rede de suporte familiar (falta de 

entreajuda e solidariedade familiar; afastamento da família alargada); famílias 

monoparentais; 

- Imigração: as famílias imigrantes apresentam dificuldades de inserção social e 

laboral, relacionadas, muitas vezes, com o fraco domínio da língua portuguesa (67 

famílias imigrantes apoiadas pela ADAV). 

 

4.1.3.) Dados informativos referentes ao ano de 2015 
 

a) Processos familiares em acompanhamento activo: 
 

 processos novos referentes ao ano de 2014 – 65 mães/famílias e 94 crianças; 

 processos com início de acompanhamento anterior ao ano 2015 - 208 

mães/famílias e 393 crianças. 
 

Totais: Durante o ano de 2015, a ADAV acompanhou 273 mães, 57 grávidas, 487 

crianças, e seus respectivos agregados familiares, num total de 1054 pessoas 

acompanhadas. 

 

b) Distribuição, por tipologia, dos processos familiares em acompanhamento pela 

ADAV em 2015: 
 

1. Processos Activos - 273: famílias que foram apoiadas de forma regular e 

sistemática pela ADAV no decorrer do ano de 2015, após a elaboração de um 

diagnóstico técnico tendente  identificar as suas principais necessidades e 

dificuldades, bem como de um plano individual de intervenção familiar. 
 

2. Processos Reabertos - 40: processos familiares arquivados e que voltaram a 

ser acompanhados pela ADAV. Os motivos conducentes à reabertura dos 

processos relacionaram-se essencialmente com uma nova gravidez e/ou com 

um agravamento das condições sociais e económicas da família, devido a 

situações de desemprego de um ou de ambos os elementos do casal.  
 

3. Processos Inactivos – 125: processos arquivados no decorrer do ano de 2015 

pelo facto de já não se justificar o apoio concedido pela ADAV. O 

arquivamento dos processos esteve essencialmente relacionado com as 

seguintes situações: a família já não recorrer ao apoio social e psicológico da 

ADAV há mais de um ano, inserção no mercado de trabalho, 
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encaminhamento do caso para outra instituição, mudança de residência do 

agregado, institucionalização dos filhos, e regresso ao país de origem. 

 

c) Distribuição, por faixa etária, de todas as Mães e Crianças acompanhadas pela 

ADAV no ano de 2015 (vd. Gráfico 1 e 2): 
 

Idade Mães Número 

14-18 anos 1 

 19-21 anos 13 

22-24 anos 28 

25-34 anos 120 

35-49 anos 106 

50-59 anos 4 

60-63 anos 1 

 

 

d) Distribuição, por grau de escolaridade, de todas as Mães acompanhadas pela 

ADAV no decurso de 2015 (vd. Gráfico 3): 
 

Grau de escolaridade Número 

Inferior ao 4.º ano 2 

4.º ano 26 

6.º ano 54 

9.º ano 103 

12.º ano 66 

Bacharelato/Curso profissional 1 

Licenciatura 19 

Mestrado 2 

 

  

e) Distribuição, por tipo de família, de todas as Mães acompanhadas pela ADAV no 

decurso de 2015 (vd. Gráfico 4): 

 

Tipo de Família Número 

Família Conjugal 2 

Família Monoparental 84 

Família Nuclear com filhos 106 

Família Alargada 53 

Família Reconstituída 28 

 

 

 

 

 

Idade Crianças Número 

< 1 ano 51 

1-3 anos 127 

4-6 anos 89 

7-9 anos 67 

10-12 anos 64 

+ 12 anos 89 
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f) Distribuição, por tipo de situação laboral, de todas as Mães acompanhadas pela 

ADAV no decurso de 2015 (vd. Gráfico 5): 

 

Situação Laboral Número 

Empregadas 72 

Desempregadas 163 

Em formação 26 

Estudantes 2 

Baixa médica 4 

Pensionistas 5 

Trabalhadoras estudantes 1 

Beneficiárias de RSI 66 

Beneficiárias de Subsídio de 

Desemprego 
19 

 

g) Apoios concedidos no âmbito do atendimento/acompanhamento: 
 

 Enxovais cedidos a grávidas apoiadas pela ADAV e encaminhadas, na sua 

maioria, por serviços de saúde e acção social da região de Coimbra 

(Maternidade Bissaya Barreto, Maternidade Dr. Daniel de Matos, IPSS’s 

várias, Centro Distrital de Segurança Social-CDSS) – 41 

 Apoios concedidos em artigos alimentares e de higiene, equipamentos de 

puericultura/mobiliário infantil, artigos de vestuário para bebés, crianças, 

grávidas, mães e pais, acessórios de puericultura e brinquedos (vd. Gráficos 

6, 7, 8, 9 e 10). 

 

h) Actividades desenvolvidas no Gabinete de Serviço Social: 
 

 Número de atendimentos realizados: 1306 
 

 Visitas domiciliárias: foram realizadas 40 visitas domiciliárias, efectuadas 

conjuntamente com colegas de outros serviços e instituições, a famílias que 

evidenciaram mais problemas a nível socioeconómico e habitacional. 
 

 Dinamização das seguintes Acções de Sensibilização: 
 

- «Cuidados Primários a Bebés – Higiene», 21 de Janeiro, pela Enf.ª Marina 

Montezuma; 

- «Cuidados Primários a Bebés – Segurança Infantil», 6 de Março, pela Dr.ª Ana 

Marta Garcia e pela Dr.ª Ângela Pontes; 

- «Saúde Oral e Alimentação Saudável», 1 de Abril, pela Dr.ª Sara Gonçalves, no 

âmbito do Programa para a Inclusão e Vida Saudável da Organização Mundo a Sorrir; 

- «Organização Doméstica I», 16 de Abril, pela Senhora D. Irene Mendes e pela 

Senhora D. Margarida Albuquerque; 

- «Organização Doméstica II», 20 de Maio, pela Senhora D. Irene Mendes e pela 

Senhora D. Margarida Albuquerque; 

- «Gestão do Orçamento Doméstico I», 21 de Outubro, pelo Senhor António 

Ferreira e pela Senhora D. Maria Manuela Afonso; 
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- «Gestão do Orçamento Doméstico II», 18 de Novembro, pelo Senhor António 

Ferreira e pela Senhora D. Maria Manuela Afonso. 
 

 Participação em reuniões: 
  

-  com a Rede Social do Concelho de Coimbra – 3 

- com diferentes parceiros de intervenção social relativas a situações 

acompanhadas conjuntamente, de forma a definir estratégias de intervenção 

adequadas para as famílias acompanhadas –  42  

 Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra - Quinta da Conraria 

(APCC);  

 Associação Recreativa, Cultural e Social as Gândaras; 

 Câmara Municipal de Coimbra – Divisão de Educação e Acção 

Social; 

 Cáritas Diocesana de Coimbra;  

 CDSS (colegas responsáveis pela zona de residência das famílias 

acompanhadas, técnicos de RSI e da Equipa Multidisciplinar de 

Apoio aos Tribunais (EMAT)); 

 Centro de Acolhimento João Paulo II;  

 Centro de Apoio ao Sem Abrigo de Coimbra (C.A.S.A.);  

 Centros de Atendimento a Toxicodependentes de Coimbra; 

 Centro Social de Souselas; 

 Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Coimbra e 

Pampilhosa da Serra;  

 Conferências Vicentinas de Ceira; 

 Creches e Jardins-de-Infância;  

 Hospital Pediátrico; 

 Legião da Boa Vontade; 

 Maternidade Bissaya Barreto;  

 Maternidade Dr. Daniel de Matos. 

 

i) Encaminhamentos Familiares para a ADAV - Entidades que encaminharam famílias 

para a ADAV-Coimbra (vd. Gráfico 11):  
 

- Área da Saúde:  
 

 Maternidades;  

 Centros de Saúde; 

 Instituto da Droga e Toxicodependência; 

 Instituto de Medicina Legal; 
 

- Área da Acção Social:  
 

 Câmara Municipal de Coimbra; 
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 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; 

 Segurança Social - (Técnicas de Serviço Social responsáveis pela zona de 

residência das famílias; Serviço de Emergência Social; EMAT); 

 Instituições Particulares de Solidariedade Social: 

- AMI; 

- Associação Integrar; 

- Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC); 

- Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV);  

- Cáritas Diocesana de Coimbra; 

- Centro de Acolhimento João Paulo II; 

- Centro de Alojamento Temporário – O Farol; 

- Conferências Vicentinas de Ceira; 

- Legião da Boa Vontade; 

- Sol Eiras – Associação de Solidariedade e Cultural. 
 

- Outros encaminhamentos: 
 

 Através de membros da Direcção e da equipa de voluntários; 

 Em contexto de campanhas de angariação de artigos; 

 Através de amigos e/ou familiares que beneficiam ou beneficiaram do apoio 

e acompanhamento técnico da ADAV. 
 

l) Encaminhamentos: pedidos de colaboração a outras instituições que desenvolvam 

respostas adequadas à situação problema que uma família apresente. Articulação com os 

técnicos responsáveis pelo acompanhamento das famílias noutras instituições e 

sinalizações realizadas pela ADAV em 2015 (vd. Gráfico 12): 
 

- Área da Saúde: 
 

 Centros de Saúde do Concelho de Coimbra; 

 Fábrica Internacional da Visão; 

 Hospital Pediátrico de Coimbra; 

 Maternidade Dr. Daniel de Matos e Maternidade Bissaya Barreto. 
 

- Área da Acção Social:  
 

 Câmara Municipal de Coimbra - Banco de Recursos ÚBAU (pedido de apoio 

em mobiliário); 

 Câmaras Municipais do Concelho e Distrito de Coimbra (Departamento de 

Educação, Acção Social e Família e Habitação da Câmara Municipal de 

Coimbra); 

 Centro de Apoio ao Sem-Abrigo de Coimbra (C.A.S.A.) (apoio alimentar); 

 ChikiGentil, Coração com Pernas (apoio em bens mobiliários); 

 Comissão Social da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades; 

 Conferências Vicentinas (apoio alimentar, financeiro e habitacional); 

 CPCJ’s do Concelho e Distrito de Coimbra (sinalização e acompanhamento 

de situações relativas a crianças consideradas em perigo); 
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 Grupo de Acção Sócio Caritativa da Paróquia de São João Baptista (apoio 

financeiro); 

 Instituições com valência de acolhimento para grávidas e mães com filhos 

pequenos a nível nacional (informação, orientação e articulação dos casos 

acompanhados com vista à emancipação da família e desinstitucionalização); 

 Segurança Social - Técnicas de Serviço Social responsáveis pela zona de 

residência das famílias; Serviço de Emergência Social; EMAT; Serviços 

responsáveis pelo requerimento de prestações sociais; 

 IPSS’s (articulação de informação e acompanhamento conjunto de famílias 

apoiadas por ambas as instituições): 

 ADAV-Aveiro; 

 ADAV-Leiria; 

 AMI; 
 

 APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima; 

 Associação A Colmeia; 

 Associação Integrar; 

 Cáritas Diocesana de Coimbra – Equipa responsável pelo 

acompanhamento de famílias beneficiárias de RSI; Centro Social 

São Pedro; Centro Comunitário São José; Comunidade de Inserção 

Renascer; Cento de Apoio Social; 

 Casa da Guiné-Bissau; 

 Centro de Acolhimento João Paulo II; 

 Centro Local de Apoio ao Imigrante; 

 Centro Social de Souselas; 

 Conferências Vicentinas; 

 Legião da Boa Vontade. 
 

Área da Educação:  
 

 Encaminhamento para Creches e Jardins-de-infância e para o Serviço de 

Amas da Segurança Social. 
 

Área do Emprego e Formação Profissional: 
 

 Encaminhamento para o I.E.F.P. e Centro de Formação Profissional da 

Pedrulha; 

 Encaminhamento para Instituições promotoras de Cursos de Formação 

Profissional no âmbito do QREN/POPH - (APCC de Coimbra - Quinta da 

Conraria; APSD Coimbra; CECOA; Centro de Formação da Pedrulha; Centro 

de Formação da Casa Branca e Fundação Bissaya Barreto); 

 Encaminhamento para o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) do Centro 

de Acolhimento João Paulo II; do Sindicato dos Têxteis e da Casa da 

Lusofonia. 
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Área da Habitação:  
 

 Encaminhamento para o Departamento de Habitação Social da Câmara 

Municipal de Coimbra. 

 

4.1.4.) Custos Envolvidos 
 

Para uma eficaz prossecução da intervenção social desenvolvida pelo Gabinete de 

Serviço Social da ADAV, muitas foram as despesas que a Associação teve de suportar. 

Entre estas destacam-se os encargos relacionados com material de desgaste, electricidade, 

comunicações, equipamento informático, internet, correio, utilização da viatura da 

Associação, bem como de viaturas particulares e combustível. 

 

4.1.5.) Avaliação 
 

O Gabinete de Serviço Social da ADAV intensificou, no decurso do ano de 2015, 

um acompanhamento mais regular e próximo de mulheres grávidas, mães e respectivos 

agregados familiares que solicitaram directamente o apoio da Associação, ou que para ela 

foram encaminhadas por diversas entidades e instituições.  

Neste sentido, em relação aos objectivos delineados no Plano de Actividades de 

2015, constatou-se que o Gabinete de Serviço Social: 

 fortaleceu o trabalho realizado, nomeadamente através de uma intensificação 

do acompanhamento de famílias em situação de especial vulnerabilidade 

social e económica; 

 reforçou parcerias interinstitucionais de forma sustentada, traduzidas num 

número significativo de reuniões realizadas com outros serviços/instituições 

comunitárias de diferentes áreas de intervenção social, a fim de analisar e 

resolver conjuntamente as problemáticas apresentadas pelas famílias em 

acompanhamento; 

 colaborou, na qualidade de entidade parceira, com a Rede Social do concelho 

de Coimbra; 

 fortaleceu a articulação interna com o Gabinete Jurídico da ADAV (vd., infra, 

4.3.); 

 fortaleceu a articulação interna com o Gabinete de Psicologia da ADAV (vd., 

infra, 4.2.); 

 estabeleceu a articulação interna com o Projecto « A Bolachinha – Ateliê do 

Bebé», encaminhando mães para os diversos workshops realizados (vd., infra, 

11.2.5.); 

 intensificou a articulação interna com o Banco da Maternidade e da Criança  

(vd., infra, 11.1.); 

 elaborou, conjuntamente com toda a equipa técnica da ADAV-Coimbra, 

projectos de intervenção social com o objectivo de aumentar e qualificar a 

capacidade de actuação da Associação (vd., infra, 5.3.). 

 actualizou permanentemente a base de dados dos utentes da ADAV-Coimbra, 

através do registo diário dos bens concedidos e de toda a informação social, 

económica e habitacional das famílias acompanhadas no decurso do ano 
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2015. Esta base de dados foi sendo sucessivamente reformulada por forma a 

dar resposta às necessidades sentidas no plano estatístico, permitindo e 

facilitando assim todo o processo de consulta e pesquisa de dados relativos às 

situações familiares acompanhadas; 

 planificou, para o ano de 2016, a realização de vários workshops, com o 

objectivo de aumentar as competências pessoais, sociais e laborais das 

famílias acompanhadas; 

 planeou, para o ano de 2016, a manutenção das aulas de português para 

estrangeiros, de modo a atenuar as barreiras linguísticas e a potenciar a 

inserção social e laboral de famílias imigrantes. 

 

4.2.) Gabinete de Psicologia  
 

A ADAV dispõe de um Gabinete de Psicologia que se destina a apoiar todas as 

mães com dificuldades psicológicas relacionadas com a gravidez, pós-parto e 

maternidade/paternidade. Este apoio contempla ainda consultas de psicologia à família, 

ao casal e aos respectivos filhos. A coordenação do Gabinete de Psicologia é da 

responsabilidade da Dr.ª Carolina Sá, com a colaboração da Dr.ª Diana Batista, que 

realizou um estágio profissional de psicologia (financiado pelo IEFP), até finais de 

Outubro. 

 

4.2.1.) Actividades e Objectivos: 
 

 Minimizar as dificuldades ao nível psicológico e afectivo; 

 Intervir em situações de vulnerabilidade individual e/ou crise familiar; 

 Promover a responsabilidade parental; 

 Permitir o desenvolvimento de competências pessoais, parentais, sociais e 

profissionais; 

 Proporcionar uma rede de suporte aos membros do núcleo familiar; 

 Facilitar e promover uma boa relação entre os vários membros do núcleo 

familiar. 

 

4.2.2.) Dados informativos referentes ao ano 2015 
 

Intervenções: Mães/pais: 48; Crianças: 9; Família: 3; Casal: 2 

Número total de processos: 62 

Novos pedidos: 37 (vd. Gráfico 13) 

Número de consultas: 412 

Consultas individuais realizadas com mães/pais – 321; consultas realizadas com filhos – 

74; consultas realizadas com famílias – 8; consultas realizadas com casais – 9 
 

Número total de consultas efectuadas: 412 
 

Outras actividades: 
 

a) Participações em reuniões de rede social secundária: 7 
 

b) Visitas domiciliárias realizadas: 4 
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c) Sessões de sensibilização destinadas às famílias acompanhadas e dinamizadas 

pelas psicólogas da Associação: 
 

- «Violência doméstica», 17 de Março; 

- «Bullying e Cyberbullying I», 9 de Abril; 

- «Bullying e Cyberbullying II», 17 de Abril; 

- «Luto na infância», 30 de Abril; 

- «Comunicação no Casal», 12 de Maio; 

- «Parentalidade Positiva – Comunicação Não-Violenta», 16 de Setembro, no âmbito do 

estágio de Verão em Psicologia (vd., infra, 9.4.); 

- «Parentalidade Positiva – Regras e Limites», 23 de Setembro, no âmbito do estágio de 

Verão em Psicologia (vd., infra, 9.4.). 
 

d) Participações em eventos: 
 

- II.as Jornadas da Família, CPCJ Góis, Moderação do Painel «Contextos Familiares em 

Crise» pela Dr.ª Carolina de Sá. Dia 19 de Junho, no Auditório da Casa da Cultura de 

Góis; 

- Seminário «Gravidez e Maternidade: Ontem, hoje e amanhã», organizado pela 

Federação Portuguesa Pela Vida e pela associação Apoio à Vida. Comunicação «Desafios 

da Intervenção: o que fazer quando as mães receiam o apoio das instituições?» e 

colaboração na mesa participada «A Inserção Profissional de Grávidas e Mães: Desafios 

e Caminhos Encontrados», pela Dr.ª Carolina de Sá. Dia 25 de Setembro, em Lisboa. 

- Dinamização de uma Acção de Sensibilização sobre «Igualdade de Oportunidades» 

na unidade de Reabilitação dos CHUC, a pessoas com doença mental, pela Dr.ª Carolina 

de Sá e pela Dr.ª Diana Batista. Dia 23 de Outubro, no Hospital Sobral Cid, Coimbra. 
 

e) Instituições e serviços com os quais o Gabinete de Psicologia da ADAV 

articulou e colaborou no decurso de 2015: 

 Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas; 

 Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV); 

 Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC); 

 Associação Portuguesa para Perturbações do Desenvolvimento e Autismo 

(APPDA - Coimbra); 

 Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras; 

 Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra – Divisão de Acção Social; 

 Centros de Saúde (Celas, Fernão de Magalhães, Norton de Matos – Coimbra, 

Soure, Cantanhede e Condeixa-a-Nova); 

 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) – Coimbra; 

 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) – Condeixa; 

 Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais (EMAT) – Centro 

Distrital de Segurança Social de Coimbra; 

 Gabinete de Inserção Profissional do Sindicato dos Têxteis; 

 Hospital Pediátrico; 

 Maternidade Bissaya Barreto; 
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 Maternidade Daniel de Matos; 

 Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

 

4.2.3.) Custos Envolvidos 
 

Para uma eficaz prossecução das actividades desenvolvidas pelo Gabinete de 

Psicologia da ADAV, muitas foram as despesas que a Associação teve de suportar. Entre 

estas destacam-se os encargos relacionados com material de desgaste, electricidade, 

comunicações, equipamento informático, internet, correio, utilização da viatura da 

Associação, bem como de viaturas particulares e combustível. 

 

4.2.4.) Avaliação 
 

Todas as famílias que beneficiaram do apoio do Gabinete de Serviço Social da 

ADAV durante o ano de 2015 puderam solicitar consultas de Psicologia. Esta realidade 

permitiu a muitas famílias com bebés e crianças o acesso rápido e gratuito a um serviço 

que, em muitos casos, lhes era inacessível. Os objectivos do Gabinete de Psicologia para 

o ano de 2015, delineados no plano de actividades, foram cumpridos. Em relação ao ano 

de 2014, verificou-se um aumento no número de consultas de Psicologia realizadas. Este 

aumento do número de sessões pode ser justificado pela presença da Dr.ª Diana Batista, 

que reforçou e intensificou o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Psicologia. 

 

4.3.) Gabinete de Apoio Jurídico 
 

O Gabinete de Apoio Jurídico da ADAV-Coimbra, criado no âmbito do projecto 

«Mãe e Pai Coragem I» (financiado pelo QREN/CIG), manteve, até Maio de 2015, o seu 

funcionamento a tempo parcial. Este Gabinete assumiu como intervenção prioritária a 

assistência jurídica a famílias apoiadas pela ADAV, no âmbito do Direito da Família e do 

Trabalho. A coordenação do Gabinete de Apoio Jurídico foi da responsabilidade da Dr.ª 

Susana Costa.  

 

4.3.1.) Actividades e Objectivos 
 

O Gabinete Jurídico, em estreita articulação com a equipa técnica da ADAV-

Coimbra, visou essencialmente: 
 

 esclarecer dúvidas relativas às etapas dos processos judiciais no âmbito do 

Direito da Família; 

 prestar informações sobre responsabilidades parentais (direitos e deveres do 

poder paternal / maternal); 

 acompanhar os membros do agregado familiar na resolução extrajudicial de 

conflitos de forma a evitar o confronto judicial; 

 acompanhar e apoiar as famílias na elaboração de cartas, requerimentos e 

peças processuais que não exigissem a constituição de advogado.  
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4.3.2.) Dados informativos referentes ao ano de 2015 
 

Até Maio de 2015, foram registados 10 atendimentos efectivos em Gabinete e 12 

atendimentos telefónicos. 

 

4.4.) Gabinete de Voluntariado 
 

A ADAV contou, no decorrer do ano 2015, com o apoio de um grupo de cerca de 

30 voluntários que colaboraram activamente na dinamização das seguintes actividades:  
 

 gerir e zelar enxovais, bens alimentares e todo o género de utensílios 

necessários a bebés e grávidas; 

 proceder a uma criteriosa distribuição dos supramencionados bens pelas 

famílias apoiadas;  

 manter actualizados os ficheiros dos bens concedidos a cada família;  

 participar activamente em campanhas e outros eventos de angariação e 

recolha de fundos; 

 divulgar e promover os valores da família e da dignidade da vida humana, 

bem como a acção social desenvolvida pela ADAV-Coimbra, nomeadamente 

através de deslocações a creches, jardins de infância, escolas, centros de dia 

e lar de idosos em representação da Associação e a pedido das instituições; 

 colaborar no Banco da Maternidade e da Criança, essencialmente no que 

respeita à organização dos donativos concedidos, essencialmente artigos de 

vestuário, calçado e brinquedos (vd., infra, 11.1.); 

 participar e colaborar com a equipa técnica na realização de visitas 

domiciliárias a famílias em situação de especial vulnerabilidade social, 

económica e emocional, com vista a promover um acompanhamento 

sistemático e personalizado. 

 

4.4.1.) A Bolachinha e a Mini-Bolachinha 
 

A Bolachinha e a Mini-Bolachinha são as mascotes da ADAV e surgiram da 

constatação de que os meios financeiros de que a Associação dispõe, não obstante os 

apoios de que beneficia, são manifestamente insuficientes para responder aos crescentes 

pedidos de ajuda que lhe são endereçados. 

Estas mascotes foram idealizadas por um grupo de senhoras voluntárias da ADAV 

e são por elas inteiramente confeccionadas à mão. A Bolachinha e a Mini-Bolachinha são 

oferecidas em troca de um donativo no valor de 5 e 4 euros, respectivamente. 

 

4.4.2.) Biblioteca ADAV 
 

Com o precioso empenho dos voluntários da Associação, foi inaugurada em Julho 

de 2015, uma Biblioteca destinada às famílias acompanhadas. A Biblioteca conta com 

mais de 700 livros para todas as idades, com especial destaque para os livros dedicados 

aos mais pequenos. Pretende-se com esta iniciativa estimular hábitos de leitura desde cedo 

e proporcionar um acesso privilegiado à cultura e à informação. A manutenção da 
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Biblioteca, que funciona no Banco da Maternidade e da Criança, é assegurada por 

voluntários que registam as entradas e saídas dos livros requisitados pelas famílias. 

 

4.4.3.) Aulas de Português para Estrangeiros 
 

Face ao aumento significativo do número de famílias estrangeiras acompanhadas 

pela Associação (67 famílias em 2015), e tendo em conta as acentuadas dificuldades de 

compreensão e expressão da maioria destes agregados, constatou-se ser uma mais-valia 

integrar o ensino do Português na ADAV-Coimbra. Neste sentido, a partir de Janeiro, as 

famílias estrangeiras puderam beneficiar de aulas gratuitas de Língua Portuguesa, dadas 

por professores reformados que são voluntários da Associação. As aulas realizam-se às 

terças-feiras de manhã e às quintas-feiras à tarde, contando com alunos oriundos dos mais 

diversos países, tais como o Nepal, Serra Leoa, Cuba e Guiné-Bissau. 

 

4.4.4.) Outras actividades 
 

Aulas de Pilates: a partir do dia 1 de Outubro de 2015, os voluntários da ADAV-

Coimbra passaram a beneficiar de aulas de Pilates às segundas e quintas-feiras das 13 às 

14 horas, a um preço simbólico. 

  

5.) ACTIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

5.1.) Eventos de divulgação da Acção Social da ADAV e Iniciativas Solidárias  
 

 Acção/Evento - Donativos concedidos pelo Grupo de Senhoras 

Noelistas de Coimbra 
 

Data: 10 de Janeiro / Local: Casa particular de uma Senhora Noelista / 

Horário: 15h. 
 

Breve descrição: Apresentação da acção social desenvolvida e âmbito de 

intervenção da ADAV-Coimbra. Recolha dos donativos concedidos pelas 

senhoras noelistas, nomeadamente artigos para enxovais de bebé 

confeccionados manualmente ao longo do ano.  

 

 Acção/Evento – Visita de elementos da Administração do Centro 

Comercial Dolce Vita Coimbra à ADAV-Coimbra 
 

Data: 16 de Janeiro / Local: ADAV-Coimbra / Horário: 12 horas. 
 

Breve descrição: Apresentação da acção social e intervenção 

desenvolvidas pela ADAV-Coimbra aos elementos da Administração do 

Centro Comercial e recepção do cheque simbólico relativo ao valor 

angariado com as fotografias tiradas com o Pai Natal na época natalícia. 

 

 Acção/Evento – Visita das educadoras da Creche e Jardim de Infância 

«Escolinha Encantada» 
 

Data: 21 de Janeiro / Local: ADAV-Coimbra / Horário: 19 horas. 
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Breve descrição: Visita das educadoras da creche «Escolinha Encantada» 

para entrega de donativos angariados juntos dos colaboradores da creche e 

dos pais das crianças. 

 

 Acção/Evento – Recital de Piano e Guitarra a favor da ADAV-Coimbra 
 

Data: 30 de Janeiro / Local: Colégio da Rainha Santa Isabel / Horário: 21 

horas e 30 minutos. 
 

Breve descrição: Recital de Piano e Guitarra organizado por professores e 

alunos do Colégio da Rainha Santa Isabel, cuja receita de bilheteira reverteu 

inteiramente a favor da Associação. 

 

 Acção/Evento – Visita da equipa de Benjamins D da Associação 

Académica de Coimbra – O.A.F 
 

Data: 31 de Janeiro / Local: ADAV-Coimbra / Horário: 16 horas. 
 

Breve descrição: Visita de alguns atletas e respectivas famílias à ADAV-

Coimbra, com entrega de donativo em roupas para crianças. 

 

 Acção/Evento – Corrida de BTT a favor da ADAV-Coimbra, 

organizada pelo grupo «Cães de Caça BTT» 
 

Data: 8 de Março / Local: São Martinho do Bispo / Horário: 12 horas. 
 

Breve descrição: Presença da ADAV-Coimbra na entrega dos prémios no 

final da corrida de BTT. A Dr.ª Ana Maria Ramalheira subiu ao pódio para 

receber o cheque simbólico do valor angariado com as inscrições na corrida. 

 

 Acção/Evento – Exposição da Colecção «Bolachinha» 
 

Data: 8 de Março / Local: Hotel Tryp Coimbra / Horário: Das 10 às 19 

horas. 
 

Breve descrição: Exposição e venda de artigos para enxoval da Colecção 

«Bolachinha», integrada no Happy Market - Mums & Kids, 

no Hotel Tryp Coimbra. 

 

 Acção/Evento – Comemoração do Dia do Pai 
 

Data: 19 de Março / Local: Campo de Santa Cruz, Jardim da Sereia / 

Horário: 16 horas. 
 

Breve descrição: A ADAV-Coimbra assinalou esta data reunindo pais e 

filhos das famílias acompanhadas num jogo de futebol realizado no Campo 

de Santa Cruz, Jardim da Sereia. 

 



 23 

 Acção/Evento – Jornadas Transdisciplinares da Faculdade de Psicologia 

da Universidade de Coimbra 
 

Data: 16 de Abril / Local: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade de Coimbra / Horário: Das 9 às 18 horas. 
 

Breve descrição: Participação da ADAV-Coimbra na Feira de 

Voluntariado integrada nas Jornadas Transdisciplinares do Núcleo de 

Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social da 

Associação Académica de Coimbra. 

 

 Acção/Evento – Venda de livros «Para a Melhor Mãe do Mundo» 
 

Data: 29 e 30 de Abril / Local: Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro, 

Coimbra / Horário: Das 9h às 17 horas. 
 

Breve descrição: Presença da ADAV-Coimbra na escola Eugénio de Castro 

para divulgação e venda do livro de culinária editado pelo Lidl em 2014, 

por ocasião do Dia da Mãe. As receitas das vendas do livro reverteram para 

quatro instituições de todo o país que apoiam a maternidade, entre elas a 

ADAV-Coimbra. 

 

 Acção/Evento – Visita de alunos de Enfermagem à ADAV-Coimbra 
 

Data: 4 de Junho / Local: ADAV-Coimbra / Horário: 14 horas e 30 

minutos. 
 

Breve descrição: A ADAV-Coimbra recebeu alunos da Escola Superior de 

Enfermagem, no âmbito da disciplina de Ensino Clinico de Fundamentos na 

Comunidade, apresentando o trabalho social que desenvolve com as famílias. 

 

 Acção/Evento – Sardinhada a favor da ADAV-Coimbra 
 

Data: 25 de Junho / Local: Campo de Santa Cruz, Jardim da Sereia / 

Horário: 18 horas. 
 

Breve descrição: Inserida nas festas dos Santos Populares, a Sardinhada 

organizada pela ADAV-Coimbra proporcionou um momento de convívio 

entre a direcção, equipa técnica, voluntários, associados e amigos da 

Associação. 

 

 Acção/Evento – Inauguração Biblioteca ADAV-Coimbra 
 

Data: 21 de Julho / Local: ADAV-Coimbra / Horário: 17 horas. 
 

Breve descrição: Com a preciosa colaboração da equipa de voluntários, foi 

possível montar uma Biblioteca na ADAV-Coimbra. A inauguração contou 

com a presença de voluntários, sócios e amigos da Associação e com um 
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momento musical proporcionado pelo músico David Nunes na flauta 

transversal.  

 

 Acção/Evento – Assinatura Acordo de Cooperação  
 

Data: 31 de Julho / Local: Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra 

Horário: 10 horas. 
 

Breve descrição: Assinatura do novo acordo de cooperação entre a ADAV-

Coimbra e o Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra. O novo acordo 

de cooperação tipificou a resposta social da ADAV-Coimbra (Centro de 

Apoio à Vida) e reviu o número de mães apoiadas (passando de 25 para 41). 

Neste dia, a Associação esteve representada pela sua Presidente de Direcção, 

Prof.ª Doutora Ana Maria Ramalheira. 

 

 Acção/Evento – Visita de elementos da Direcção e Equipa Técnica da 

ADAV-Leiria 
 

Data: 12 de Agosto / Local: ADAV-Coimbra / Horário: 11 horas. 
 

Breve descrição: Visita da Dr.ª Liliana Verde e da Dr.ª Ana Raquel 

Fernandes, elementos da Direcção e Equipa Técnica da ADAV-Leiria, 

respectivamente. Partilha de experiências sobre o trabalho social 

desenvolvido pelas duas instituições. 

 

 Acção/Evento – Apresentação da ADAV-Coimbra 
 

Data: 29 de Agosto / Local: ISCAC / Horário: 17 horas e 30 minutos. 
 

Breve descrição: Apresentação da ADAV-Coimbra no encontro anual de 

colaboradores da empresa KAMAE RT, pela Dr.ª Carolina de Sá. A 

empresa em apreço faz regularmente donativos em mercearia à Associação. 

 

 Acção/Evento – Integração da ADAV-Coimbra na Comissão Social de 

Freguesia de Santo António dos Olivais 
 

Data: 19 de Outubro / Local: Junta de Freguesia de Santo António dos 

Olivais / Horário: 15 horas. 
 

Breve descrição: No seguimento da adesão da ADAV-Coimbra à 

Comissão Social de Freguesia de Santo António dos Olivais, a Prof.ª 

Doutora Ana Maria Ramalheira participou na reunião de parceiros desta 

Comissão, tendo apresentado o trabalho desenvolvido pela Associação às 

entidades presentes. 

 

 Acção/Evento - Participação no Dia Aberto nas Empresas 
 

Data: 30 de Outubro / Local: ADAV-Coimbra / Horário: 14 horas. 
 



 25 

Breve descrição: A ADAV-Coimbra aderiu a esta iniciativa organizada 

pela Universidade de Coimbra (Gabinete de Saídas Profissionais), 

recebendo, nas suas instalações, estudantes do Ensino Superior, permitindo 

assim uma aproximação destes ao mundo do trabalho e à realidade 

institucional. 

 

 Acção/Evento – Visita dos Amigos da Anita 
 

Data: 3 de Novembro / Local: ADAV-Coimbra / Horário: 17 horas. 
 

Breve descrição: O grupo Amigos da Anita visitou a ADAV-Coimbra e 

doou kits de enxoval que foram posteriormente entregues às grávidas 

acompanhadas pela Associação. 

 

 Acção/Evento - Participação na Assembleia Geral da União das IPSS’s 
 

Data: 10 de Novembro / Local: Casa Municipal da Cultura / Horário: 14 

horas. 
 

Breve descrição: Participação da ADAV-Coimbra, enquanto associada, na 

Assembleia Geral da União das IPSS-Coimbra.  

 

 Acção/Evento – Presença na comemoração do dia de São Martinho da 

Escola Básica Dr.ª Maria Alice Gouveia 
 

Data: 11 de Novembro/ Local: Escola Básica Dr.ª Maria Alice Gouveia / 

Horário: 16 horas e 15 minutos. 
 

Breve descrição: Presença de voluntárias da ADAV-Coimbra na 

comemoração do dia de São Martinho e recolha de donativos angariados 

por professores e alunos da Escola. 

 

 Acção/Evento – Participação no colóquio e exposição Gaudium et Spes 
 

Data: 28 de Novembro/ Local: ISCAC / Horário: Das 9 horas e 30 minutos 

às 17 horas. 
 

Breve descrição: A Comissão Diocesana Justiça e Paz de Coimbra, em 

parceria com o Instituto Universitário Justiça e Paz e o Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC), assinalando o 50º 

aniversário da Constituição Pastoral da Gaudium et Spes (GS), organizou 

este colóquio, subordinado ao título Alegria e Esperança em tempo de 

(in)diferenças. O Dr. Luís Marques, membro da Direcção da ADAV-

Coimbra esteve presente no evento, em representação da Associação. 

 

 Acção/Evento – Presença na «Vigília Pela Vida e Bênção das Grávidas» 
 

Data: 28 de Novembro / Local: Sé Nova / Horário: 21 horas. 
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Breve descrição: Este evento foi amplamente divulgado junto das grávidas 

e famílias acompanhadas pela Associação. Nesse dia, a ADAV-Coimbra 

fez-se representar por elementos da Direcção e Equipa Técnica.  

 

 Acção/Evento – Quermesse a favor da ADAV-Coimbra 
 

Data: 11 de Dezembro / Local: Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra / Horário: 11 horas. 
 

 Breve descrição: Iniciativa promovida pela Ana Cláudia Simões, no âmbito 

do seu Estágio Curricular (vd., infra, 9.3.), que teve como objectivo angariar 

donativos monetários que foram posteriormente convertidos em produtos de 

higiene para bebés. 

 

 Acção/Evento – «VI Corrida Contra a Fome» dos alunos da Escola 

Básica Dr.ª Maria Alice Gouveia 
 

Data: 16 de Dezembro / Local: Escola Básica Dr.ª Maria Alice Gouveia / 

Horário: 9 horas e 30 minutos. 
 

Breve descrição: Os alunos do 5.º e 6.º ano participaram numa corrida 

solidária, cuja inscrição consistia na entrega de um pacote de leite. Os pacotes 

de leite angariados foram entregues à ADAV-Coimbra. 

 

 Acção/Evento – Entrega de donativos dos elementos do balcão da 

Portagem do Banco BPI 
 

Data: 17 de Dezembro/ Local: ADAV-Coimbra / Horário: 15 horas. 
 

Breve descrição: Os colaboradores do balcão da Portagem do Banco BPI 

organizaram uma recolha de artigos de higiene para os bebés acompanhados 

pela Associação. 

 

 Acção/Evento – Iniciativa Solidária do Grupo «Roda Pedaleira» de 

Eiras para com a ADAV-Coimbra 
 

Data: 20 de Dezembro / Local: Sede da ADAV-Coimbra /Horário: 11 

horas. 
 

Breve descrição: Os ciclistas da «Roda Pedaleira», vestidos de Pai Natal, 

visitaram mais uma vez a ADAV-Coimbra para entregar bens alimentares, 

artigos de vestuário e brinquedos. 

 

 Acção/Evento – Entrega de donativos recolhidos pela turma de 

Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Secundária de 

Cantanhede 
 

Data: 21 de Dezembro/ Local: ADAV-Coimbra / Horário: 14 horas e 30 

minutos. 
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Breve descrição: Os alunos da turma de Educação Moral e Religiosa 

Católica da Escola Secundária de Cantanhede, sob a orientação e 

coordenação da sua professora, a Dr.ª Manuela Miranda, organizaram uma 

recolha de artigos de higiene e de bens alimentares para as muitas famílias 

apoiadas pela ADAV-Coimbra. 

 

 Acção/Evento - Apresentações do Manual de Bioética para Jovens 

Breve descrição: O Manual de Bioética para Jovens é a tradução adaptada 

do Manuel Bioéthique des Jeunes, da Fondation Jérôme Lejeune. O seu 

patrono, o Professor Jérôme Lejeune, foi o médico investigador que descobriu 

a patologia cromossómica (Trissomia 21) responsável pelo Síndrome de 

Down. Destina-se a jovens de qualquer idade que querem descobrir o valor e 

a dignidade de cada ser humano. 

A ADAV-Coimbra e a Associação Famílias, de Braga, consideraram 

oportuna a divulgação do Manual de Bioética para Jovens neste momento em 

que, na sociedade portuguesa, se continuam a discutir os limites no 

controlo da vida e da morte. 

O Manual de Bioética para Jovens é distribuído gratuitamente, por 

compromisso assumido com a Fundação Jérôme Lejeune e graças ao 

contributo generoso de algumas pessoas interessadas na promoção da 

dignidade da vida humana. 

Ao longo do ano se 2015, foram realizadas as seguintes apresentações: 
 

 

Data: 27 de Janeiro/ Local: Lousã – Escola Profissional da Lousã / Horário: 

14 horas e 20 minutos / Apresentação: Prof.ª Doutora Margarida Castel-

Branco e Dr.ª Rita Gonçalves. 
 

Data: 27 de Janeiro / Local: Lousã – Escola Secundária da Lousã / Horário: 

10 horas e 20 minutos / Apresentação: Prof.ª Doutora Margarida Castel-

Branco e Dr.ª Rita Gonçalves. 
 

Data: 12 de Fevereiro / Local: Arcos de Valdevez – Escola EB 2,3/ Horário: 

10 horas e 30 minutos / Apresentação: Dr.ª Hemedina da Conceição Antunes 

e Prof.ª Sameiro Morant. 
 

Data: 24 de Fevereiro / Local: Vila do Conde e Póvoa de Varzim – Santa Casa 

da Misericórdia de Vila do Conde / Horário: 18 horas e 30 minutos/ 

Apresentação: Dr.ª Isabel Martins e Dr. António Damásio. 
 

Data: 14 de Março / Local: Anadia – Biblioteca Municipal de Anadia/ 

Horário: 16 horas e 30 minutos / Apresentação: Prof.ª Doutora Margarida 

Castel-Branco e Dr.ª Célia Patrão. 
 

Data: 29 de Abril / Local: Leiria – Colégio Conciliar Maria Imaculada/ 

Horário: 10 horas e 30 minutos / Apresentação: Dr.ª Dulce Castanheira. 
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Data: 20 de Maio / Local: Coimbra – Coimbra Business SchoolII Lounge do 

ISCAC/ Horário: 18 horas / Apresentação: Dr. Carlos Ramalheira. 
 

Data: 2 de Junho / Local: Lousã – Auditório da Biblioteca Municipal da Lousã 

/ Horário: 21 horas / Apresentação: Prof.ª Doutora Margarida Castel-Branco 

e D.ª Rita Gonçalves. 
 

Data: 4 de Dezembro / Local: Arouca – Auditório da Escola Secundária de 

Arouca/ Horário: 21 horas / Apresentação: Dr. Acácio Valente. 

 

5.2.) Plataforma ODM na Cidade (Objectivos de Desenvolvimento do Milénio) 
 

5.2.1.) Participação da ADAV-Coimbra no Secretariado Executivo 
 

O Projecto ODM na Cidade, «Coimbra Unida contra a Pobreza», nasceu em 

Novembro de 2009, inserido no espírito da Campanha do Milénio das Nações Unidas. 

Em 2015 a ADAV-Coimbra integrou, pelo quinto ano consecutivo, o Secretariado 

Executivo da Plataforma ODM, que é constituído por três entidades: ADAV-Coimbra, 

representada pela Presidente da Direcção, Prof.ª Doutora Ana Maria Ramalheira, Saúde 

em Português-Associação de Profissionais de Cuidados de Saúde dos Países de Língua 

Portuguesa, representada pelo Presidente da Direcção, Dr. Hernâni Pombas Caniço e 

Secção de Defesa dos Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra 

(SDDH/AAC), representada pela sua Presidente, Daniela Machado. 

 

5.2.2.) Reuniões de Secretariado Executivo e Assembleias Gerais de Parceiros  
 

Com o conhecimento da Direcção da ADAV- Coimbra, foi realizada apenas uma 

reunião de trabalho, na qual estiveram presentes elementos do secretariado executivo, 

nomeadamente da ADAV-Coimbra, da Secção de Defesa de Direitos Humanos da 

Associação Académica de Coimbra e da Saúde em Português.  

Perante a falta de apoio por parte da Câmara Municipal de Coimbra e a consequente 

inviabilização das principais actividades planificadas para a última edição da Plataforma 

ODM, o Secretariado Executivo havia apresentado, na Assembleia Geral do dia 21 de 

Novembro 2014, a sua demissão. No entanto, as entidades parceiras presentes nessa 

Assembleia não aceitaram esta decisão, solidarizando-se com o Secretariado, pelo que 

este exerceu funções até à primeira Assembleia do ano de 2015. 

Depois de um período legal para apresentação de candidaturas ao Secretariado 

Executivo da Plataforma ODM, realizou-se a 27 de Março deste ano, a 15.ª Assembleia 

Geral. Uma vez que não foi apresentada qualquer candidatura ao Secretariado Executivo, 

a Plataforma ODM na Cidade foi extinta nesse dia, com manifesto pesar de todas as 

entidades presentes na Assembleia.  
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5.3.) Candidaturas a Projectos de Apoio Social 
 

 Pedido de financiamento à Câmara Municipal de Coimbra 
 

A 23 de Janeiro de 2015, a ADAV-Coimbra enviou, à Câmara Municipal de 

Coimbra, um pedido de apoio financeiro para a manutenção do Banco da 

Maternidade e da Criança. O montante solicitado permitiria cobrir as despesas 

decorrentes de uma renda e do vencimento de um funcionário de categoria 

equiparável a um fiel de armazém, a meio tempo, durante um ano. Este pedido 

de financiamento não foi aprovado. 
 

 Candidatura ao apoio da empresa GRACE  

O GRACE é uma associação sem fins lucrativos dedicada à temática da 

Responsabilidade Social Corporativa que procura disseminar práticas de 

gestão empresarial socialmente responsáveis. A 29 de Janeiro, a ADAV 

candidatou-se ao apoio do GRACE com um pedido de financiamento para 

aquisição de produtos de higiene para o Banco da Maternidade e da Criança. 

A ADAV aguarda o diferimento desta candidatura. 
 

 «Prémio BPI Seniores 2015» 

O Prémio BPI Seniores 2015, implementado pelo Banco BPI no âmbito da 

sua política de responsabilidade social, tem por finalidade apoiar 

financeiramente projectos que promovam a melhoria da qualidade de vida e 

o envelhecimento activo de pessoas com mais de 65 anos. A ADAV-Coimbra 

apresentou, a 24 de Abril, a sua candidatura ao Prémio do BPI, com o projecto 

«ADAV-Seniores», mas, lamentavelmente, este não foi premiado. 
 

 Programa EDP Solidária – Inclusão Social 2015 

A Fundação EDP, no âmbito das suas actividades nas áreas da solidariedade e da 

inovação social, promove, anualmente, o Programa EDP Solidária que visa 

apoiar projectos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de pessoas 

socialmente desfavorecidas. A 18 de Maio de 2015, a ADAV submeteu uma 

candidatura ao programa «EDP Solidária 2015». Todavia, o projecto «ADAV 

Seniores», apresentado em sede de candidatura, não foi aprovado pela Fundação 

EDP. 
 

 A ADAV recebe o Prémio do Concurso Social ao Centro 

O Concurso Social ao Centro visa distinguir uma iniciativa local de inovação 

e empreendedorismo social. O projecto «A Bolachinha-Ateliê do Bebé» foi, 

em Junho de 2015, o vencedor deste concurso promovido pela Universidade 

de Coimbra em parceria com a CCDRC. 
 

 

 6.ª Edição do «Prémio Manuel António da Mota» - Fundação Manuel 

António da Mota do Grupo Mota-Engil 

O Prémio Manuel António da Mota visa distinguir instituições, com sede e 

actividade em território nacional, que desenvolvam projectos no âmbito da 

valorização, defesa e apoio à família em todas as suas vertentes. A 15 de 

Julho, a ADAV candidatou-se ao «Prémio Manuel António da Mota», com o 
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projecto «ADAV-Seniores». Infelizmente, o projecto apresentado não foi 

premiado. 

 

5.4.) A ADAV na Comunicação Social 
 

A Prof.ª Doutora Ana Maria Ramalheira concedeu entrevistas a diversos órgãos de 

comunicação social com o objectivo de apresentar a acção social, os projectos e as 

actividades desenvolvidas pela Associação. 
 

Televisão / Rádio 
 

 

 A Prof.ª Doutora Ana Maria Ramalheira colabora regularmente (três em três 

semanas), no programa de informação «Alvorada», da Rádio Universidade 

de Coimbra, com o objectivo de fazer o comentário da imprensa do dia. 

 A Prof.ª Doutora Ana Maria Ramalheira colaborou semanalmente no 

programa «Sem Amarras», da Rádio Regional do Centro. 
 

Imprensa  
 

 «Happy Market Mums and Kids no Hotel Tryp Coimbra – Com entrada 

gratuita, o evento dá a conhecer moda e produtos de decoração e intuito 

solidário. No mercadito estará representada a ADAV, com campanhas de 

sensibilização ao público», Diário as Beiras, 07-03-2015, p. 22. 

 «Música ajuda instituições a cumprirem apoio social- Ciclo de Concertos 

Primavera, oito eventos musicais, entre Abril e Junho, angariam fundos para 

obra solidária da ADAV e LAHUC», Diário de Coimbra, 24-03-2015, p. 5. 

 «Ciclo “Primavera” para acalmar “tempestade” Primeiro concerto agendado 

para o próximo dia 6, no Conservatório. Ciclo termina com a atuação da 

Orquestra Sopros de Coimbra. Crise agrava situação da ADAV e LAHUC», 

Diário as Beiras, 24-03-2015, p. 4. 

 «Concertos de Primavera ajudam ADAV e LAHUC», Campeão das 

Províncias, 26-03-2015, p. 14. 

 «Concertos convidam sociedade a ajudar ADAV e LAHUC», O Despertar, 

27-03-2015, p. 1. 

 «O ciclo de concertos de Primavera “Arte e Solidariedade”, a favor da 

ADAV-Coimbra e da LAHUC, prossegue no próximo 27 de Abril», Diário 

as Beiras, 25-04-2015, p. 29. 

 «Ciclo de Concertos Primavera – No Conservatório de Música de Coimbra 

realiza-se amanhã, às 18h30, o terceiro espetáculo do “Ciclo de Concertos 

Primavera, a favor da ADAV-Coimbra e da LAHUC», Diário de Coimbra, 

26-04-2015, p. 7. 

 «Amanhã em Coimbra “Ciclo de Concertos Primavera”- Na Igreja da Sé 

Velha, realiza-se o quarto espetáculo a favor da ADAV-Coimbra e da 

LAHUC», Diário de Coimbra, 02-05-2015, p. 8. 

 «Solidários com ADAV e LAHUC – Segunda-feira vai “escutar-se” 

solidariedade no Conservatório de Música de Coimbra, a favor da ADAV-

Coimbra e da LAHUC», Diário as Beiras, 15-05-2015, p. 10. 
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 «”Zumba solidário”- A ADAV de Coimbra assinala hoje o Dia Internacional 

da Família com a atividade “Zumba Solidário”, no Campo de Santa Cruz. A 

atividade é promovida pela empresa “LR Health and Beauty” e conta com a 

colaboração do ginásio “Body Fitness”», Diário de Coimbra, 16-05-2015, p. 

9. 

 «Zumba no Campo de Santa Cruz – A ADAV-Coimbra assinala hoje o Dia 

Internacional da Família, com a atividade Zumba Solidário, no Campo de 

Santa Cruz», Diário as Beiras, 16-05-2015, p. 6. 

 «Concertos Primavera homenageiam os médicos Afonso Romão e José Sousa 

Fernandes- No auditório do Conservatório de Música de Coimbra realiza-se 

hoje o quinto espetáculo do “Ciclo de Concertos Primavera”, a favor da 

ADAV-Coimbra e da LAHUC», Diário de Coimbra, 18-05-2015, p. 7. 

 «Conferência sobre bioética – No Lounge do ISCAC-Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração de Coimbra realiza-se hoje, numa 

organização da Coimbra Business School/ISCAC, a conferência Manual de 

Bioética para jovens», Diário de Coimbra, 20-05-2015, p. 7. 

 «ADAV ensina Português a estrangeiros», O Despertar, 22-05-2015, p. 3. 

 «Recital de guitarra ajuda ADAV e LAHUC», Diário de Coimbra, 25-05-

2015, p. 9. 

 «Ciclo de Concertos Primavera- Realiza-se hoje mais um concerto do Ciclo 

de Concertos de Primavera “Arte e Solidariedade” a favor da ADAV-

Coimbra e da LAHUC», Diário as Beiras, p. 9. 

 «Concerto homenageia Jorge Biscaia- O Conservatório de Música de 

Coimbra acolhe, segunda-feira, Dia Mundial da Criança, um concerto de 

Homenagem a Jorge Biscaia, pediatra e um dos fundadores da ADAV-

Coimbra», O Despertar, 29-05-2015, p. 3. 

 «Recital de piano e canto homenageia Jorge Biscaia - No auditório do 

Conservatório de Música de Coimbra, realiza-se hoje, o sétimo espetáculo do 

“Ciclo de Concertos Primavera” a favor da ADAV-Coimbra e da LAHUC», 

Diário de Coimbra, 01-06-2015, p. 8. 

 «ADAV apresenta coleção de puericultura- Promover a ação social da 

associação e alertar para a responsabilidade social das empresas, no sentido 

de serem parceiras através de donativos, são os objetivos do projeto», Diário 

as Beiras, 01-06-2015, p. 10. 

 «Concerto “Arte e Solidariedade”- O concerto de encerramento do Ciclo de 

Concertos Primavera “Arte e Solidariedade”, a favor da ADAV-Coimbra e da 

LAHUC realiza-se amanhã», Diário de Coimbra, 16-06-2015, p. 8. 

 «Encerramento dos concertos “Arte e Solidariedade”, a favor da ADAV-

Coimbra e da LAHUC realiza-se hoje e conta com a participação da Orquestra 

de Sopros», Diário de Coimbra, 17-06-2015, p. 8. 

 «Concerto encerrou ciclo “Arte e Solidariedade”. O concerto de encerramento 

do Ciclo de Concertos Primavera “Arte e Solidariedade” a favor da ADAV-
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Coimbra e da LAHUC, realizou-se hoje no Conservatório de Música de 

Coimbra», Diário as Beiras, 19-06-2015, p. 28. 

 «Inov C premeia projetos na área da inovação social - A Bolachinha - Atelier 

do Bebé, da ADAV de Coimbra», Diário as Beiras, 24-06-2015, p. 9. 

 «10 mil euros para apoiar empreendedorismo social – Região Inov C  

Iniciativa procura criar novas organizações de base social na região das Beiras 

para estimular economia», Diário de Coimbra, 24-06-2015, p. 5. 

 «ADAV abre biblioteca às famílias», Campeão das Províncias, 02-07-2015, 

p. 5. 

 «ADAV abre portas da biblioteca», Diário as Beiras, 01-07-2015, p. 26. 

 «A ADAV-Coimbra inaugura na próxima terça-feira, dia 21 de julho, a sua 

biblioteca», Diário as Beiras, 18-07-2015, p. 4. 

 «ADAV inaugura biblioteca», Diário de Coimbra, 21-07-2015, p. 7. 

 «ADAV disponibiliza biblioteca a cerca de 300 famílias», Diário de 

Coimbra, 22-07-2015, p. 4. 

 «ADAV-Coimbra já tem biblioteca», Diário as Beiras, 22-07-2015, p. 6. 

 «Jantar solidário angaria donativos para associação – ADAV-Coimbra apoia 

300 famílias e mais de 500 bebés e crianças», Diário as Beiras, 19-11-2015, 

p. 5. 

 «Jantar solidário da ADAV- Tem lugar hoje às 20h00 no Hotel D. Inês», 

Diário de Coimbra, 27-11-2015, p. 10. 

 «Jantar solidário da ADAV – O hotel D. Inês, em Coimbra, recebe amanhã 

(27) o 10.º Jantar de solidariedade da ADAV», Campeão das Províncias, 26-

11-2015, p. 4. 

 «ADAV promove 10º jantar de solidariedade», Diário as Beiras, 04-12-2015, 

p. 29. 

 «Natal Solidário da Roda Pedaleira apoia cinco instituições», Diário de 

Coimbra, 11-12-2015, p. 10. 

 

5.5.) Outras actividades 
 

 Participação, na qualidade de entidade parceira,  em actividades 

desenvolvidas pelo Conselho Local de Acção Social da Rede Social (CLAS) 

do Distrito de Coimbra. 
 

 Celebração de datas especiais:  
 

◦ Dia do Pai, 19 de Março: realização de um Jogo de Futebol entre pais e 

filhos pertencentes às famílias acompanhadas pela ADAV-Coimbra, no 

Campo de Santa Cruz, seguido de um lanche partilhado entre as famílias e 

a equipa técnica e de voluntários da ADAV; 
 

◦ Dia Internacional da Família: celebrado a 16 de Maio, com a 

dinamização da actividade «Zumba Solidário», no Campo de Santa Cruz. 
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O evento foi promovido pela empresa «LR health and beauty» e contou 

com a colaboração do ginásio «Body Fitness»; 
 

◦ Dia da Criança, 1 de Junho: A ADAV-Coimbra participou na actividade 

«Aldeia das Oficinas», promovida pela Câmara Municipal de Coimbra. 

Esta iniciativa envolveu crianças da comunidade escolar, que puderam 

comemorar o seu dia, brincando nos diferentes ateliês infantis preparados 

para o efeito pelos serviços, instituições e outras entidades da cidade; 
 

◦ Festa de Natal da ADAV-Coimbra, 18 de Dezembro, realizada no 

Pavilhão Desportivo dos Olivais. Contou com a presença de cerca de 200 

crianças acompanhadas pela Associação e com a animação da Academia 

de Música de Coimbra. 
 

 Preenchimento da Carta Social, solicitada pelos serviços competentes do 

CDSSC, com informações relativas ao mês de Dezembro de 2014. 
 

 Actualização permanente do website da ADAV com a colaboração da 

Empresa Teleformar, e da Página da ADAV no Facebook. 
 

 Normalização regular de procedimentos com vista a optimizar a metodologia 

de funcionamento interno da Associação. 
 

 Elaboração do Plano de Actividades para o ano 2016. 

 

6.) CICLO DE CONCERTOS PRIMAVERA «ARTE E SOLIDARIEDADE» 
 

A ADAV-Coimbra e a LAHUC, com o precioso apoio do jovem músico Tiago 

Nunes, uniram-se na organização do Ciclo de Concertos de Primavera «Arte e 

Solidariedade», que decorreu de Abril a Junho de 2015 e contou com os seguintes 

concertos solidários: 

1) Concerto inaugural - Recital Piano e Canto com Carla Bernardino (soprano), 

José de Eça (tenor) e Tiago Nunes (piano). Homenagem ao Professor Doutor José de 

Oliveira Lopes. 6 de Abril, 21 horas e 30 minutos, no Conservatório de Música de 

Coimbra; 

2) All Libitum Trio, com David Nunes (flauta), Fábio Palma (acordeão) e Mariana 

Barradas (violoncelo). 19 de Abril, 17 horas e 30 minutos, no Seminário Maior de 

Coimbra; 

3) Recital de Piano com Taíssa Poliakova. 27 de Abril, 18 horas e 30 minutos, no 

Conservatório de Música de Coimbra; 

4) Concerto do Dia da Mãe – Grupo Coral Vox Aetherea. 3 de Maio, 21 horas 

e 30 minutos, na Sé Velha; 

5) Recital Piano e Canto, com Luís Rendas (barítono) e Rita Seara (piano). 

Homenagem ao Dr. Afonso Romão e ao Dr. José Sousa Fernandes. 18 de Maio, 21 horas 

e 30 minutos, no Conservatório de Música de Coimbra; 

6) Concerto de Guitarra Portuguesa, com apresentação do álbum «Semente» de 

Ricardo Silva. 25 de Maio, 21 horas e 30 minutos, no Conservatório de Música de 

Coimbra; 
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7) Concerto do Dia da Criança – Recital Piano e Canto, com André Lacerda 

(tenor) e Bernardo Santos (piano). Homenagem ao Dr. Jorge Biscaia.1 de Junho, 21 horas 

e 30 minutos, no Conservatório de Música de Coimbra; 

8) Concerto de encerramento – Orquestra de Sopros de Coimbra. 17 de Junho, 

21 horas e 30 minutos, no Conservatório de Música de Coimbra.  
 

Este Ciclo de Concertos, no qual estiveram envolvidos muitos artistas ligados à 

música clássica, teve como tema a fusão entre a Arte e a Solidariedade. A receita de 

bilheteira dos concertos reverteu para as duas Associações envolvidas. 

 

7.) JANTAR DE SOLIDARIEDADE 
 

O 10.º Grande Jantar de Solidariedade da ADAV-Coimbra realizou-se no Hotel 

Dona Inês, no dia 27 de Novembro, com a participação de cerca de 130 pessoas. O tema 

desta décima edição do Jantar foi «Pelo Mundo Fora, representando cada mesa uma 

nacionalidade da(s) família(s) acompanhada(s) pela Associação. No final do Jantar, o 

dueto de cordas constituído por Susana e Gabriela Magalhães proporcionaram aos 

presentes um belo momento musical. 

Foi ainda atribuído o Prémio «Uma Vida pela Vida», à digníssima Senhora Doutora 

Maria da Luz Pessoa. 

A realização anual deste jantar permite angariar recursos financeiros e divulgar o 

trabalho desenvolvido pela Associação. 

 

8.) ACÇÕES DE ANGARIAÇÃO DE BENS E ARTIGOS 
 

8.1.) Campanhas de Angariação de Bens  
 

 Acção/Evento – Campanhas de Angariação de Artigos de Bebé. 
 

Local: Hipermercado Jumbo do Centro Comercial Dolce Vita Coimbra / 

Data: 23 e 24 de Janeiro / Horário: das 9h às 23h. 
 

 

Local: Hipermercado Pão de Açúcar de Eiras / Data: 7 e 8 de Fevereiro / 

Horário: das 9h às 22h. 
 

 

Local: Supermercado Pingo Doce - Portela / Data: 25 e 26 de Abril / 

Horário: das 9h às 21h. 
 

 

Local: Hipermercado Continente do Centro Comercial Coimbra Shopping / 

Data: 25 e 26 de Julho / Horário: das 9h às 23h. 
 

 

Local: Hipermercado Jumbo do Centro Comercial Dolce Vita Coimbra / 

Data: 6 de Agosto / Horário: das 9h às 23h. 
 

 

Local: Supermercado Pingo Doce – Rua da Sofia / Data: 11 e 12 de 

Dezembro / Horário: das 9h às 21h. Campanha promovida pelo Núcleo de 

Estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. 
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Descrição / objectivos: Angariação de bens e artigos de bebé e todo o tipo 

de artigos de puericultura; divulgação da acção social e âmbito de intervenção 

da ADAV-Coimbra. Nestas campanhas foram angariados numerosos bens de 

primeira necessidade para as famílias acompanhadas pela associação. 
 

A ADAV-Coimbra beneficiou igualmente, ao longo do ano de 2015, de donativos 

e apoios individuais em artigos de bebé e criança, nomeadamente leites, papas, fraldas, 

produtos de higiene, vestuário, calçado, equipamentos e mobiliário diverso, bem como de 

donativos financeiros pontuais. 

 

8.2.) Apoios regulares 
 

 Fundação Belmiro de Azevedo: apoio semanal em quebras alimentares e 

não-alimentares. 

 Pingo Doce da Portela: apoio semanal (3x/ semana) em quebras alimentares 

e não-alimentares. 
 

 Banco Alimentar Contra a Fome: apoio mensal em géneros alimentares.  

Foram apoiadas com alimentos 163 famílias, com um número total de 

elementos do agregado familiar de 608 pessoas, das quais 253 são crianças 

com idades compreendidas entre os 0 e os 12 anos de idade. 
 

 Empresa KAMAE RT: apoio regular em artigos alimentares, particularmente 

mercearia variada. 
 

 Loja Zippy do Centro Comercial Dolce Vita: apoio em artigos de 

puericultura, mobiliário, vestuário e calçado para bebé, criança e grávida (vd., 

infra, 11.1). 
 

 Loja Kid to Kid: apoio regular em vestuário de criança, brinquedos e artigos 

de puericultura (vd., infra, 11.1.). 
 

 Delegação de Coimbra da IPSS C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem 

Abrigo: apoio pontual em géneros alimentares, nomeadamente mercearia 

diversa. 
 

 Fábrica Internacional da Visão: rastreios gratuitos e apoio em óculos para os 

elementos das famílias acompanhadas pela ADAV. 
 

 Pescanova: apoio mensal em leite e congelados. 
 

 Plural – Cooperativa Farmacêutica: apoio regular em produtos alimentares 

e de higiene para bebés e crianças (vd., infra, 11.1.). 
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9.) RECURSOS HUMANOS 
 

9.1.) Equipa Técnica 
 

 A Dr.ª Ana Cláudia Araújo terminou um Estágio Profissional de Serviço Social, 

através da medida Estágios Emprego do IEFP, em Junho de 2015. 

 A Dr.ª Diana Batista terminou um Estágio Profissional de Psicologia, através da 

medida Estágios Emprego do IEFP, em Outubro de 2015. 

 A Dr.ª Diana Mota iniciou, em Agosto de 2015, um estágio de Serviço Social na 

Associação, no âmbito da Medida Estágios Emprego. 

 A Senhora D. Sandra Cortez, afecta ao Banco da Maternidade e da Criança, 

rescindiu o contrato de trabalho com a ADAV-Coimbra em Setembro de 2015. Foi 

substituída, a partir de finais de Outubro, pela Dr.ª Diana Batista. 

 

9.2.) Processo de admissão dos elementos da Equipa Técnica 
 

 A análise e avaliação curricular, a selecção das candidatas a serem submetidas a 

entrevista, bem como a realização de entrevistas, foram conduzidas pela Prof.ª 

Doutora Ana Maria Ramalheira e pela Dr.ª Ana Branco. 

 

9.3.) Estágio curricular da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra 
 

A Direcção da ADAV-Coimbra assinou, em Outubro de 2015, um protocolo de 

cooperação com a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 

de Coimbra, que lhe permitiu acolher a Ana Cláudia Castanho Simões, no âmbito de um 

estágio curricular do Mestrado em Ciências da Educação. 

Este estágio realiza-se sob a orientação da Prof.ª Doutora Cristina Vieira 

(Faculdade) e supervisão da Dr.ª Carolina de Sá (ADAV-Coimbra) e tem a duração de 9 

meses. 

O Estágio Curricular na ADAV-Coimbra tem como principais 

objectivos/actividades: 

a) Apoiar na promoção de competências específicas das mães e pais acompanhados 

pela Associação, nomeadamente ao nível da procura activa de emprego; 

b) Realizar um diagnóstico das necessidades de formação apresentadas pelo 

público-alvo; 

c) Dinamizar e planificar acções de sensibilização para as famílias acompanhadas 

pela ADAV-Coimbra; 

d) Colaborar nos atendimentos de 4 famílias, reforçando o apoio às dificuldades 

relacionadas com a procura de emprego e com o fraco domínio da Língua Portuguesa; 

e) Divulgar acontecimentos e notícias no Facebook da ADAV, apoiando na 

dinamização da página; 

f) Participar na elaboração de projectos de apoio social sob a supervisão da equipa 

técnica da Associação; 

g) Colaborar nas restantes actividades da Associação, nomeadamente nos 

atendimentos às famílias e no Banco da Maternidade e da Criança. 

 



 37 

9.4.) Programa de Estágios de Verão  
 

O Gabinete de Saídas Profissionais da Universidade de Coimbra disponibiliza, 

anualmente, um Programa de Estágios de Verão, no período de Maio a Outubro. 

Os Estágios de Verão visam proporcionar aos estudantes da Universidade de 

Coimbra experiências em contextos de trabalho, considerando que o contacto directo com 

o ambiente geral de uma organização promove a aproximação a instituições e empresas, 

nacionais e internacionais, permitindo a valorização do percurso escolar. 

Nos meses de Agosto e Setembro, a ADAV-Coimbra recebeu duas estudantes do 

primeiro ano do Mestrado Integrado em Psicologia: a Ana Marlene Silva Xambre de 

Moraes e a Ariana Isabel Roque Brito, que ao longo desses meses tomaram contacto com 

a realidade institucional e colaboraram em algumas actividades da Associação.  

Do curto período de estágio na Associação, resultou a preparação e dinamização, 

pelas estudantes, de duas sessões de sensibilização, inseridas no plano de formação do 

Gabinete de Psicologia (vd., infra, 4.2.2.). 

 

10.) FORMAÇÃO PARA A EQUIPA TÉCNICA 
 

Ao longo do ano, os elementos da equipa técnica da ADAV-Coimbra participaram 

nas seguintes acções de sensibilização/ formação: 
 

 Acção de Sensibilização sobre «Perturbação de Hiperactividade e Défice de 

Atenção», promovida pelo Instituto de Apoio à Criança, no Centro de Acolhimento 

Temporário Loreto, no dia 5 de Março, das 14 às 17 horas; 

 Sessão de Informação sobre o Programa «Portugal 2020», na Casa da Cultura, 

no dia 22 de Abril, das 14 às 16 horas; 

 Participação na I Conferência Social ao Centro, no Departamento de Engenharia 

Civil da Universidade de Coimbra, promovida pelo programa Inov C, no dia 23 de 

Junho, das 9h30 às 17h45; 

 Curso «Capacitar Dirigentes – A Comunicação e Liderança na Gestão das 

Pessoas», na Associação dos Diabéticos da Zona Centro, nos dias 12 e 26 de 

Setembro (16 horas); 

 Acção de Sensibilização sobre «Tráfico de Seres Humanos», na Escola Superior 

de Enfermagem de Coimbra, no dia 19 de Novembro, das 15 às 17 horas; 

 Curso Breve de Educação Parental  «Mais Família, Mais Jovem», no Instituto 

Português Do Desporto e Juventude, nos dias 27 de Novembro e 4 de Dezembro 

(12 horas). 
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11.) PROJECTOS DA ADAV-COIMBRA 
 

11.1.) BANCO DA MATERNIDADE E DA CRIANÇA (BMC) 
 

11.1.1.) Apresentação 
 

Além de ser uma resposta social inovadora e alternativa no distrito de Coimbra, no 

âmbito do atendimento e acompanhamento social da Maternidade e da Infância, o BMC 

é uma extensão da ADAV-Coimbra, constituindo-se como um equipamento social 

relativamente autónomo. O seu objectivo principal é, não só angariar todo o género de 

bens necessários à Maternidade e à Criança, mas também gerir esses stocks e proceder à 

sua entrega de acordo com critérios bem definidos. 

A entrega criteriosa de todo o tipo de bens a pessoas/famílias em situação de 

vulnerabilidade social e a diversas instituições (IPSS’s, Associações e outras), cujas 

necessidades sejam previamente analisadas e comprovadas, constitui uma importante e 

necessária resposta de âmbito distrital contra a exclusão e discriminação social, 

designadamente na área da Maternidade e da Infância. 

Com vista a garantir a sustentabilidade do projecto em apreço e, tendo em conta 

que o financiamento da Fundação EDP terminou em Março de 2012, a ADAV tem vindo 

a apelar activamente à solidariedade de empresas e da sociedade civil com o intuito de 

estabelecer protocolos de colaboração. 

 

11.1.2.) Objectivos 
 

 Potenciar a capacidade de resposta da ADAV-Coimbra às necessidades 

apresentadas pelas famílias que acompanha, assegurando o seu devido 

acompanhamento social no desenvolvimento das suas potencialidades e na 

promoção da sua autonomia, auto-estima e gestão do seu projecto de vida; 

 promover a melhoria das condições de vida de mães, crianças e famílias do 

distrito de Coimbra, comprovadamente carenciadas ao nível socioeconómico, 

através da concessão de apoio imediato e directo às Associações, IPSS’s e 

entidades estatais responsáveis pelo seu acompanhamento activo; 

 apoiar, através de metodologias próprias, pessoas/famílias em situação de 

dificuldade e/ou emergência social; 

 prevenir situações de exclusão social; 

 rentabilizar recursos e donativos de cidadãos particulares, apelando, desta 

forma, para uma cidadania pró-activa e consciente das realidades sociais; 

 sensibilizar os empresários portugueses, em particular os do distrito de 

Coimbra, para a necessidade de um maior empenhamento em actos cívicos 

reveladores da sua responsabilidade social, designadamente através da 

concessão de apoios financeiros, bem como de donativos de bens e/ou de 

artigos produzidos ou comercializados pelas suas empresas. 

 

11.1.3.) Equipa Técnica e Voluntariado  
 

No ano de 2015, o funcionamento do BMC foi assegurado por uma equipa 

constituída por: 
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 Senhora D. Sandra Cortez - colaboradora com a categoria de fiel de armazém, 

a desempenhar funções a meio tempo, substituída, a partir de Outubro, pela 

Dr.ª Diana Batista; 

 um grupo de senhoras voluntárias, que prestam apoio, de forma rotativa, quer 

na sede, quer no Banco da Maternidade e da Criança. 
 

Com a supervisão da equipa técnica e, de acordo com as necessidades de trabalho 

identificadas, a equipa do BMC é responsável pela execução das seguintes tarefas: 
 

 recepção, selecção, separação e organização de artigos de vestuário (por 

idades, sexo, estação e tipo de artigo);  

 separação e organização de calçado (por tamanho e estação);  

 separação e certificação do estado de funcionamento de todos os brinquedos 

recebidos;  

 participação em campanhas de angariação de artigos;  

 participação em todas as actividades da Associação;  

 organização e arrumação dos produtos alimentares e artigos de higiene;  

 verificação do grau de segurança dos equipamentos de puericultura. 

 

11.1.4.) Funcionamento Interno 
 

11.1.4.1.) Regulamento Interno  
 

A elaboração de um Regulamento Interno de Funcionamento pela Direcção e 

Equipa Técnica, de acordo com as normas legais actualmente exigidas pela Segurança 

Social, visou essencialmente: 

 definir e assegurar a divulgação e o cumprimento das normas e regras de 

funcionamento interno  do projecto; 

 definir e assegurar a divulgação e o cumprimento dos direitos e deveres das 

entidades beneficiárias. 
 

11.1.4.2.) Reuniões de Coordenação  
 

As reuniões internas da equipa técnica do BMC/ADAV-Coimbra têm uma 

periodicidade regular e constituem um espaço de debate bastante importante para a 

análise e avaliação das acções desenvolvidas, bem como para a apresentação de sugestões 

e iniciativas a dinamizar futuramente. Foram assim realizadas 35 reuniões, agendadas de 

acordo com as necessidades identificadas, os objectivos a atingir e a disponibilidade da 

Direcção e da Equipa Técnica. 
 

11.1.4.3.) Parcerias 
 

Com o intuito de dar sustentabilidade ao projecto BMC, têm vindo a ser assinadas 

parcerias com numerosas Associações, Instituições de Solidariedade Social e outras 

entidades públicas e privadas do distrito de Coimbra. As parcerias têm sido também 

alargadas a outros ramos: empresas ligadas à produção e/ou comercialização de 

equipamentos e artigos de puericultura e mobiliário infantil; laboratórios farmacêuticos e 

farmácias particulares; hipermercados, supermercados e outras superfícies comerciais; 

livrarias; entre outros. 
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No ano de 2015, beneficiaram do apoio do BMC as seguintes instituições: 
  

 ADRA - Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e 

Assistência; 

 Área Triangular: organização transnacional de apoio ao território Angolano; 

 Associação Integrar; 

 Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra; 

 Associação Passo a Passo; 

 Câmara Municipal de Coimbra - Departamento de Acção Social;  

 Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra; 

 Cáritas Diocesana de Coimbra;  

 C.A.S.A – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo de Coimbra; 

 Centro de Acolhimento João Paulo II; 

 Centro de Estágios Habitacionais; 

 Centro de Saúde de Celas;  

 Centro de Saúde Fernão de Magalhães; 

 Centro de Saúde Norton de Matos; 

 Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Coimbra; 

 Centro Social Paroquial Nossa Senhora Fátima; 

 CHUC – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ de Coimbra; 

 Comunidade Renascer; 

 Conferências Vicentinas;  

 Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE; 

 Grupo Sócio-Cultural e Desportivo de São Martinho de Árvore; 

 Hospital Pediátrico; 

 Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais;  

 Legião da Boa Vontade; 

 Loja Social de Eiras; 

 Maternidade Bissaya Barreto; 

 Maternidade Dr. Daniel de Matos; 

 Plataforma Sermais.org; 

 União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas; 

 

O BMC, em 2015, beneficiou de donativos das seguintes entidades: 
 

 ADRA - Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e 

Assistência; 

 Associação de Solidariedade Social dos Professores – Delegação do Centro; 

 Associação de Estudantes da Escola Secundária Infanta Dona Maria; 

 Associação Ninho da Mariazinha; 

 Banco BPI; 

 Banco Alimentar Contra a Fome; 
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 Catequese da paróquia de Santo António dos Olivais; 

 C.A.S.A – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo de Coimbra; 

 Centro Escolar Solum Sul; 

 Centro Infantil João de Deus; 

 Centro Social Torres do Mondego; 

 Chikigentil; 

 Clarissas do Louriçal; 

 Colégio Rainha Santa Isabel; 

 Comunidade Juvenil S. Francisco de Assis; 

 Escola Básica Dr.ª Maria Alice Gouveia; 

 Escola Secundária de Cantanhede; 

 Escolinha Encantada Infantário Lda.; 

 Grupo de Senhoras Noelistas; 

 Hipermercado Jumbo do Centro Comercial Dolce Vita; 

 Hipermercado Jumbo de Eiras; 

 Instituto de Apoio à Criança; 

 Instituto Universitário Justiça e Paz; 

 Loja Kid to Kid; 

 Legião da Boa Vontade; 

 Núcleo de Estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra; 

 Grupo Amigos da Anita; 

 Grupo Roda Pedaleira; 

 Sermais.org; 

 Wells Continente; 

 Zippy.  
 

Devido à sua ampla divulgação, ao seu carácter inovador e à resposta social única 

que proporciona aos seus parceiros, o BMC tem beneficiado igualmente de numerosos 

donativos em géneros provenientes de particulares.  

 

11.1.5.) Dados estatísticos referentes aos apoios concedidos em 2015 
 

 Apoios concedidos a outras organizações (mediante requisição): 75 

 Doações ao BMC: 650 

 Instituições e Organizações apoiadas: 30 
 

- Apoios a outras instituições, mediante requisição (vd. Gráfico 14): 
 

 Artigos de vestuário, calçado e têxteis diversos (roupa de recém - nascido, 

criança, grávida, adulto e calçado de criança e adulto); 

 Artigos de higiene (champô, creme hidratante, creme barreira, fraldas de Tipo 

1 a 6, gel de banho, sabonete, toalhetes, óleo corporal, pó de talco, algodão, 

cotonetes, compressas, discos mamários, soro-fisiológico); 
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 Equipamentos de puericultura (cama de grades, cama de viagem, alcofa, 

espreguiçadeira, carrinho de passeio, carrinho de bengala, ovo, muda fraldas); 

 Bens alimentares (papas com e sem glúten, leite crescimento, leite de 

transição de 1 a 3, papas liquidas, boiões de fruta, boiões de refeição); 

 Acessórios de puericultura (biberões, chupetas, esterilizadores, bombas de 

extracção de leite); 

 Outros (brinquedos e livros). 

 

- Doações ao BMC (vd. Gráfico 15): 
 

 Artigos de vestuário, calçado e têxteis diversos (roupa de recém - nascido, 

criança até aos 12 anos, grávida, adulto e calçado de criança e adulto); 

 Artigos de higiene (champô, creme hidratante, creme barreira, embalagens de 

fraldas de Tipo 1 a 6, gel de banho, sabonete, toalhetes, óleo corporal, pó de 

talco, algodão, cotonetes, compressas, discos mamários); 

 Equipamentos de puericultura (cama de grades, cama de viagem, alcofa, 

espreguiçadeira, carrinho de passeio, carrinho de bengala, ovo, muda fraldas); 

 Bens alimentares (papas com e sem glúten, leite crescimento, leite de 

transição Tipo 1 a 3, papas líquidas, boiões de fruta, boiões de refeição, 

iogurtes, bolachas); 

 Acessórios de puericultura (biberões, chupetas, esterilizadores de biberões e 

de chupetas, bombas de extracção de leite, termos, protectores de seios, 

utensílios de alimentação); 

 Outros (brinquedos e livros). 

 

11.1.6.) Acções complementares 
 

 Deslocações externas: foram efectuadas 156 deslocações para levantar 

bens/artigos doados. 

 Campanhas de angariação de artigos: estas acções tiveram por objectivo a 

angariação de bens e artigos de bebé e todo o tipo de artigos de puericultura. 

Ao longo de 2015 foram realizadas campanhas em Hipermercados de 

Coimbra, estabelecimentos de ensino e ginásios (vd., infra, 8.1.).  

 Reuniões com parceiros: foram realizadas 30 reuniões entre parceiros. 

 Admissão de voluntárias/os: com a divulgação do BMC, foram muitos/as 

os/as voluntários/as que se dirigiram à Associação com desejo de integrar o 

quadro da equipa de voluntariado. Neste sentido, foram realizadas 15 reuniões 

para admissão de voluntários/as. 

 Actualização constante da base de dados do BMC: com a colaboração de 

um técnico de informática voluntário, foi construída uma base de dados 

profissional que permitiu ao projecto registar todas as entradas e saídas de 

bens do BMC. 
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11.2.) PROJECTO «A BOLACHINHA: ATELIÊ DO BEBÉ» 
 

11.2.1.) Apresentação 
 

O projecto «A Bolachinha - Ateliê do Bebé» nasceu da candidatura da ADAV-

Coimbra à edição de 2013 do Programa EDP Solidária. O projecto apresentado pela 

Associação foi um dos vencedores do Programa, tendo sido assim contemplado com um 

prémio, cujo valor tem permitido à ADAV-Coimbra executar as actividades programadas 

na candidatura.  

O projecto consiste na criação de uma estrutura dinâmica, uma espécie de pequena 

empresa social, vocacionada igualmente para a formação, que permita dotar as famílias 

sem competências laborais certificadas, de um conjunto de competências específicas na 

área da costura.  

A empresa social que constitui o cerne do Projecto em apreço poderá ser também 

uma pequena fonte de rendimento e contribuir para a sustentabilidade da Associação.   

O presente projecto engloba assim três vertentes principais: 1) vocação formativa 

(porque prevê dar formação na área do corte, costura e design), 2) componente ecológica 

(aposta na reutilização e reciclagem de roupas, tecidos e outros materiais); e 3) vertente 

micro-empresarial, por ser susceptível de criar algumas receitas à própria Associação.  

 

11.2.2.) Objectivos 
 

Os objectivos gerais deste projecto são: 
 

 Confeccionar enxovais personalizados com a marca da Associação, «A 

Bolachinha»;  

 Dotar de competências teórico-práticas, no ramo da costura, mães, pais e 

grávidas, através de formação específica e da realização de trabalhos práticos 

em ateliê;  

 Gerar receitas com a venda dos artigos confeccionados (mantas, lençóis de 

berço, cortinados, toalhas de banho, fraldas de pano, colchas, roupas, etc.);  

 Promover a acção social da ADAV-Coimbra;  

 Sensibilizar a sociedade e as famílias apoiadas para a importância da 

reutilização dos bens e equipamentos;  

 Alertar para a responsabilidade social das empresas no sentido de serem 

parceiras através de donativos das matérias-primas necessárias, e do apoio à 

expansão da marca e à elaboração de colecções.  
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11.2.3.) Equipa Técnica e Equipa de Voluntariado 
 

- Senhora D. Helena Rodrigues - Costureira especializada, a realizar um Contrato 

de Emprego Inserção, promovido pelo IEFP, até Março de 2015; 

- Dr.ª Susana Costa – Jurista, como Coordenadora do Projecto até Abril de 2015; 

- Grupo de senhoras voluntárias que apoiaram nas diferentes actividades 

desenvolvidas no âmbito deste Projecto. 

 

11.2.4.) Funcionamento Interno 
 

11.2.4.1.) Reuniões de coordenação 
 

As reuniões internas da equipa técnica do Projecto «A Bolachinha- Ateliê do Bebé» 

têm uma periodicidade semanal e constituem um espaço de debate bastante importante 

para a análise e avaliação das acções desenvolvidas, bem como para a apresentação de 

sugestões e iniciativas a dinamizar futuramente.  

Foram assim realizadas 40 reuniões, agendadas de acordo com as necessidades 

identificadas, os objectivos a atingir e a disponibilidade da Direcção e da Equipa Técnica. 

 

11.2.4.2.) Parcerias 
 

No âmbito do Projecto «A Bolachinha – Ateliê do Bebé», têm vindo a ser 

estabelecidas parcerias com diferentes entidades: 
 

- Associação ANAJovem Coimbra; 

- Associação GRAAL Coimbra; 

- Câmara Municipal de Coimbra; 

- Centro Comercial Dolce Vita Coimbra; 

- Empresa Coats & Clark; 

- Empresa DIM – Domingos Márcia; 

- Empresa TECLA – Formação Profissional; 

- Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 

- Fundação EDP Solidária; 

- Hotel Tryp Coimbra; 

- Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP); 

- Loja Armazém dos Linhos; 

- Sindicato dos Têxteis – Gabinete de Inserção Profissional; 

- Tricots Brancal; 

 

11.2.5.) Actividades desenvolvidas em 2015 
 

a) Workshops Solidários 
 

Os workshops temáticos, dinamizados por voluntárias da Associação, tiveram como 

público-alvo os elementos das famílias acompanhadas pela ADAV. Foram realizados 

quatro workshops, sendo dois deles integrados no III Festival de Croché Social de 

Coimbra, promovido pela Câmara Municipal, que decorreu nos meses de Julho e Agosto, 

com exposição das peças artísticas criadas na baixa de Coimbra. 
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Data Workshop Dinamizador 

4 de Fevereiro Reutilização de Tecidos I 
Voluntária Senhora D. 

Isabel Oliveira  

18 de Fevereiro Reutilização de Tecidos II 
Voluntária Senhora D. 

Isabel Oliveira 

17 de Junho Croché I 

Voluntárias Senhora D. 

Conceição Aroso e 

Senhora D. Rita Montes 

18 de Junho Croché II 

Voluntárias Senhora D. 

Conceição Aroso e 

Senhora D. Rita Montes 

 

b) Candidatura ao IEFP: 
  

Elaboração de uma candidatura à Medida Contrato Emprego Inserção (IEFP), com 

vista à contratação de uma nova Costureira para o projecto. A candidatura foi aprovada, 

no entanto não foi encontrada nenhuma candidata que se enquadrasse no perfil 

pretendido. 

 

c) Exposição da Colecção Bolachinha  
 

Realização de uma exposição da Colecção «Bolachinha», no dia 8 de Março, no 

Hotel Tryp Coimbra. A exposição das peças para enxoval da Colecção integrou o Happy 

Market - Mums & Kids, que reuniu várias marcas de artigos para bebé e criança. 

 

d) Manutenção da Página do Facebook do Projecto 
 

A Página «A Bolachinha – Ateliê do Bebé» no Facebook tem servido de suporte 

para apresentação e venda das peças confeccionadas no Ateliê. A manutenção da Página 

requer a actualização e o aperfeiçoamento constante das fotografias realizadas às peças 

de enxoval (vd. https://www.facebook.com/pages/A-Bolachinha-Ateli%C3%AA-do-

Beb%C3%A9/302117883275950?fref=ts). 

 

d) Apresentação pública dos resultados do Projecto 
 

Uma vez que o protocolo celebrado com a Fundação EDP, no âmbito do projecto 

«A Bolachinha – Ateliê do Bebé» tinha o seu fim previsto para Maio, realizou-se, a 21 de 

Abril, uma exposição da Colecção «Bolachinha» e a apresentação pública 

dos resultados do projecto. Este evento decorreu no Hotel Tryp Coimbra e contou com a 

presença de amigos do projecto e elementos dos órgãos de comunicação social regionais. 

 

12.) FONTES DE FINANCIAMENTO 
 

A ADAV beneficia de um acordo de cooperação para a resposta social de Centro 

de Apoio à Vida, celebrado com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social 

de Coimbra, em 4 de Dezembro de 2006, com entrada em vigor em 1 de Outubro e 

homologação em 7 de Dezembro de 2006. Este acordo, que financiava somente o apoio 

https://www.facebook.com/pages/A-Bolachinha-Ateli%C3%AA-do-Beb%C3%A9/302117883275950?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/A-Bolachinha-Ateli%C3%AA-do-Beb%C3%A9/302117883275950?fref=ts
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a 25 utentes, foi revisto em Julho de 2015 e passou a contemplar 41 mães. O montante 

pago mensalmente pela Segurança Social permite assegurar o pagamento a uma pequena 

equipa técnica, constituída por uma Psicóloga a tempo inteiro, bem como por uma 

Assistente Social e uma funcionária administrativa, apenas a meio-tempo. 

A ADAV conta com um número relativamente reduzido de sócios, vinculados ao 

pagamento de uma pequena quota anual e activamente empenhados nas actividades da 

Associação. Conta também com alguns (muito poucos) sócios patrocinadores, que têm 

contribuído generosamente para a viabilização de projectos específicos. 

O Jantar Anual de Solidariedade da ADAV, o Ciclo de Concertos Primavera – Arte 

e Solidariedade, as campanhas de angariação de alimentos e artigos de puericultura em 

supermercados e hipermercados da região, entre outras iniciativas, constituíram 

igualmente importantes formas de financiamento, em dinheiro e em bens, para a 

instituição. 

A ADAV beneficiou, ao longo do ano de 2015, de donativos e apoios individuais e 

institucionais em artigos de bebé e criança, nomeadamente leites, papas, fraldas, produtos 

de higiene, vestuário, calçado, equipamentos e mobiliário diverso de puericultura, bem 

como de donativos financeiros pontuais. 

A mascote da ADAV, a Bolachinha e a Mini-Bolachinha, constituiu igualmente 

uma pequena fonte de receitas, que permitiu fazer face a algumas das carências 

institucionais. 

A venda de alguns artigos para bebé confeccionados no âmbito do Projecto 

Bolachinha, que foi premiado pela Fundação EDP Solidária. 

A venda de exemplares do livro «Para a Melhor Mãe do Mundo» que foram doados 

à ADAV pelo Lidl.  

 

13.) AVALIAÇÃO FINAL 
 

A Associação de Defesa e Apoio da Vida, ADAV – Coimbra consolidou, no 

decurso do ano de 2015, a sua intervenção social e psicológica, traduzida por um 

acompanhamento mais regular e próximo de mulheres grávidas, mães e respectivos 

agregados familiares, que solicitaram directamente o apoio da Associação ou que para ela 

foram encaminhadas por diversas entidades e instituições principalmente da região de 

Coimbra. Importa realçar o crescente e significativo aumento de pedidos de ajuda 

dirigidos à Associação, na sua maioria encaminhados por maternidades e instituições 

afectas à Rede Social de Coimbra, na qual a ADAV também se insere.  

O Banco da Maternidade e da Criança assumiu como principal objectivo de 

intervenção a promoção da melhoria das condições de vida de mães, crianças e famílias 

do distrito de Coimbra. De forma a procurar garantir a sustentabilidade financeira deste 

projecto e evitar o encerramento desta resposta social, considerado um importante 

instrumento de combate à pobreza e exclusão social na região de Coimbra, a ADAV tem 

vindo a apelar à solidariedade de toda a sociedade civil, entidades e empresas para que se 

constituam como parceiros activos deste equipamento, no âmbito do seu importante papel 

de responsabilidade social e ao abrigo da lei do mecenato. 

O projecto «A Bolachinha-Ateliê do Bebé», financiado até Setembro de 2015 pela 

Fundação EDP, permitiu dotar as mães de competências específicas na área da Costura, 
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nomeadamente através da realização de workshops e formação. Paralelamente, constitui-

se como uma pequena fonte de rendimentos para a própria Associação, com a venda das 

peças para enxoval da colecção «Bolachinha». 

Os pedidos de apoio à ADAV têm vindo a aumentar, pelo que a associação se 

confronta com dificuldades e constrangimentos vários no sentido de dar resposta às 

necessidades das famílias, essencialmente no que respeita à atribuição de bens e artigos 

considerados de importância prioritária para a saúde e bem-estar dos seus bebés e 

crianças. 

O substancial decréscimo de donativos materiais e financeiros concedidos à ADAV, 

o aumento exponencial de pedidos de apoio, os parcos e insuficientes recursos humanos 

e a manifesta dificuldade da Associação em fazer face a todos os custos e encargos 

inerentes ao seu funcionamento têm contribuído, em larga escala, para dificultar a 

eficiência da intervenção social da ADAV. Neste sentido, o manifesto desfasamento 

existente entre o apoio financeiro concedido pela Segurança Social e a realidade 

institucional tem feito sentir aos responsáveis pela ADAV a necessidade de encetar 

novamente o processo de renegociação do Acordo Atípico com o CDSSC, 

designadamente no que respeita ao montante recebido pelo número de mães que a 

Associação acompanha e ao alargamento da equipa técnica. O reforço de profissionais 

nas áreas de Serviço Social e Psicologia torna-se imprescindível para uma intensificação 

da qualidade do trabalho de solidariedade prestado pela Associação.  

A ADAV-Coimbra, com base num diagnóstico objectivo das principais 

dificuldades e entraves com que se depara no acompanhamento efectuado às famílias 

apoiadas, tem procurado ampliar e qualificar a sua capacidade e âmbito de intervenção 

social, investindo significativamente na elaboração e apresentação de candidaturas a 

diversos projectos de apoio social.  

A criatividade das actividades desenvolvidas pela ADAV é transversal a todos os 

projectos executados e em curso. Com cada vez mais pedidos de apoio e uma equipa 

técnica reduzida, a ADAV-Coimbra vê bastante limitada a sua capacidade de intervenção 

social, tendo contudo vindo a desenvolver com muito trabalho, e com muito «engenho e 

arte», um conjunto de iniciativas que visam angariar meios financeiros e bens, no sentido 

de dar resposta aos crescentes pedidos de apoio que diariamente lhe são endereçados por 

famílias desempregadas e em situação de risco social. 


