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Opresente 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 2018:

Atividades e Sensibilização

Comunicação e Imagem

Sustentabilidade

Parcerias

Apresentação do relatório de Contas 2018

INTRODUÇÃO

� Denominação e natureza jurídica: A Adolescere - Associação de Apoio à Criança e ao
Adolescente, adiante designada por associação, é uma instituição particular de solidariedade
social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em
especial, pelos presentes estatutos (reconhecimento com efeitos a 30.08.2018)

� A associação tem como objetivos principais desenvolver e prestar apoios à população vulnerável
ao risco social, em particular das crianças e jovens com ou sem suporte familiar e/ou institucional,
promovendo a melhoria da sua qualidade de vida e apoio à família. 2. Secundariamente, a
associação propõe-se a desenvolver ações, de cariz inovador e comunitário, que contribuam para
a concretização dos fins da Associação, 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
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Objetivo Geral
� Prestar serviços e outras iniciativas para a prevenção, promoção e proteção do bem-estar e qualidade de

vida das crianças, adolescentes, das suas famílias e da comunidade.

� Objetivos específicos

Apoiar crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social e emocional

Apoiar a sua integração social, escolar e comunitária

Apoiar e proteger as crianças e os adolescentes na sua integridade física, social e psicológica

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

Adotar a cultura, a arte e o desporto como instrumentos de intervençãomultidimensional

Assumir o trabalho em rede como umametodologia de intervenção privilegiada

Desenvolver atividades de natureza instrumental relativamente aos seus fins não lucrativos e cujos
resultados económicos contribuamexclusivamente para o financiamento da concretização dos 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

valorização de competências parentais, pessoais e sociais das famílias, tendo em

conta o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens no seio familiar.” (cit. in

Portaria nº 139/2013. Diário da República, 1ª série – Nº 64 – 2 de abril 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 trabalho atípicos, ficando expostas a situações de risco e/ou perigo.

� PROJETO TEENS IN`EET – Projeto/Formação de Apoio a Jovens NEET (not in Education,
not in Employement or Trainning)

RESPOSTAS SOCIAIS (em processo)
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janeiro – Contactos com diversas entidades da área da promoção e proteção de crianças e jovens

fevereiro – Parcerias e candidaturas para Formações Modulares e Cursos

março – Assinatura de protocolo com a CPCJ

abril: Ação de Sensibilização contra o Mau Trato Infantil / Parceria (Hospital de Braga); Reunião com ISS de
Braga

maio – Início do Curso de Mediação Familiar em Viseu (Parceria IPDJ/Viseu e Synergia); candidatura para as
Academias de Conhecimento da FCG

junho – término da 3ª edição do Curso de Mediação Familiar /Parceria Actualgest-ILUFOR; candidatura à EDP
Solidária

julho – candidatura ao Corpo Europeu de Solidariedade

agosto - Manifestação de interesse ao Procoop; Início de parceria com a Webhelp

outubro – Workshop para Líderes de Grupos de Pais “Anos Incríveis”

novembro – Jantar Solidário Adolescere

dezembro – Campanha de recolha de bens para as crianças e famílias acompanhadas

Acompanhamento psicológico e jurídico de crianças e jovens em risco / Parceria CPCJ; supervisão técnica

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/

� Envio de newsletter periódica

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

https://www.facebook.com/adolescere.pt/
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Estratégias de sustentabilidade financeira:

� Apoios financeiros atribuídos por entidades parceiras (União de Maximinos, Sé e Cividade /

Junta de S. Lázaro e São do Souto)

� Formação

� Cobrança das quotas anuais dos sócios e associados

� Consultas de Psicologia

� Webhelp

SUSTENTABILIDADE

� Despesas

RELATÓRIO DE CONTAS
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� Receitas

RELATÓRIO DE CONTAS

� Resultado Líquido do exercício

RELATÓRIO DE CONTAS


