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O presente Relatório de Atividades tem como objetivos:

´ Identificar a ADOLESCERE – Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente;

´ Descrever as respostas sociais em desenvolvimento

´ Descrever as atividades realizadas no ano 2017:

ü Atividades e Sensibilização

ü Comunicação e Imagem

ü Sustentabilidade

ü Parcerias

ü Apresentação do relatório de Contas 2017

INTRODUÇÃO



´ A ADOLESCERE tem como fim promover a melhoria da qualidade de vida da população
vulnerável ao risco social, em particular das crianças e jovens com ou sem suporte familiar
e/ou institucional, através da dinamização de projetos e atividades de âmbito psicossocial,
educativo, formativo e cultural.

´ Missão: defender e promover os direitos das crianças e dos adolescentes

´ Visão: intervir como uma organização de referência, fundamentada numa gestão
responsável, sustentável e proativa contribuindo, assim, para uma sociedade mais justa, mais
equitativa e orientada para a inclusão social das crianças, dos adolescentes e das suas

famílias.

´ Orientada pelos valores contemplados na Declaração Universal dos Direitos Humanos /
Convenção dos Direitos da Criança, ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990.

IDENTIFICAÇÃO



Objetivo Geral:

´ Prestar serviços e outras iniciativas para aprevenção, promoção eproteção dobem-estar e qualidadede
vidadas crianças, adolescentes, das suas famílias edacomunidade, nomeadamente:

ü Apoiar crianças, adolescentes e famílias emsituaçãode risco social e emocional

ü Apoiar a sua integração social, escolar e comunitária

ü Apoiar eproteger as crianças eos adolescentes na sua integridade física, social e psicológica

ü Assumir a educação e a formação como fatores de diferenciação estratégica e promotoras da inclusão
social

ü Adotar acultura, aarte eodesporto como instrumentos de intervençãomultidimensional

ü Assumir o trabalho emredecomoumametodologiade intervençãoprivilegiada

ü Desenvolver atividades de natureza instrumental relativamente aos seus fins não lucrativos e cujos
resultados económicos contribuamexclusivamenteparao financiamentodaconcretizaçãodos seus fins.

IDENTIFICAÇÃO



´ CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental) - desenvolve uma
intervenção especializada dirigida às famílias com crianças e jovens com vista à
valorizaçãodecompetências parentais, pessoais e sociais das famílias, tendo emconta o
desenvolvimento integral das crianças e dos jovens no seio familiar.” (cit. in Portaria nº
139/2013. Diário daRepública, 1ª série – Nº 64 – 2 deabril de 2013, fls. 1942).

´ CASA SORRISO - Centro de Acolhimento Temporário que se destina ao acolhimento de
crianças dos 3 aos 12 anos de idade, oriundas de famílias que praticam horários de
trabalhoatípicos, ficandoexpostas a situações de risco e/ouperigo.

´ PedidodeReconhecimento como IPSS

RESPOSTAS SOCIAIS (em 
processo)



ü Janeiro – Ocupação do espaço Adolescere

ü Fevereiro a junho - Projeto para a requalificação do espaço / CMB

ü Abril - Ação de Sensibilização contra o Mau Trato Infantil / Parceria Profitecla (Jardins de Santa
Bárbara

ü Maio – Angariação de fundos e de materiais para as obras

ü Outubro - Início das obras de requalificação do espaço Adolescere

- Setembro – Conclusão das obras

- Outubro – Início da 3ª edição do Curso de Mediação Familiar /Parceria Atualgest-ILUFOR

ü Outubro – Abertura do Serviço de Psicologia

ü Acompanhamento de crianças e jovens em risco / Parceria CPCJ

ATIVIDADES E SENSIBILIZAÇÃO



Estratégias de divulgação e informação de atividades relevantes para a

missão da ADOLESCERE:

´ Gestão e manutenção do site da Adolescere

´ Gestão e manutenção da página na rede social Facebook:

https://www.facebook.com/adolescere.pt/

COMUNICAÇÃO E IMAGEM



Estratégias de sustentabilidade financeira:

´ Apoios financeiros atribuídos por entidades parceiras (União de Maximinos, Sé e

Cividade / Junta de S. Lázaro e São do Souto)

´ Mecenas: angariação de fundos e materiais para as obras e de apoio à

atividade

´ Cobrança das quotas anuais dos sócios e associados

´ Consultas de Psicologia

SUSTENTABILIDADE



´ Despesas

RELATÓRIO DE CONTAS



´ Receitas

RELATÓRIO DE CONTAS



´ Resultado Líquido do exercício

RELATÓRIO DE CONTAS


