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DESAFIOS DE
2022
O ano de 2022 trará a concretização de
muitos projetos conquistados,
investimento em infraestruturas e
estabilização nas respostas humanitárias
e sociais desenvolvidas.
As respostas a Famílias Monoparentais
Refugiadas com filhos menores, em
parceria com a ACM, o crescimento da
resposta a este público-alvo, com o
acolhimento de familias refugiadas em
Fão e o inicio de projetos de
autonomização, orientarão a atvidade,
acompanhado do investimento no
projeto C/JENA, mantendo os demais
serviços e respostas já desenvolvidas.
A equipa cresceu e procuraremos
investir na constante. qualificação e
melhorias das condições de
desemvolvimento da missão.

Veremos ainda, e de forma definitiva,
uma solução para a resposta de CAFAP
que continua a ser desenviolvido de
forma gratuita, sem um acordo de
cooperação para o seu desenvolvimento,
que por cumprir missão fundadora da
Adolescere de apoio a crianças e
adolescentes em risco, tem levado a
uma esforço de toda a estrutura e
parceiros, face ao aumento de procura e
encaminhamentos.
É neste contexto que a direção
apresenta este plano de atividades e um
orçamento que expressa bem a
exigência e a responsabilidade, só
possivel graças aos associados,
voluntários e parceiros para fazermos
ADOLESCERE.

A DIREÇÃO

ADOLESCERE

VALÊNCIAS
CAFAP
O CAFAP - Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental, licenciado e
em funcionamento desde Abril 2019,
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).
Dos dados conhecidos pela CPCJ de
Braga percebe-se a necessidade urgente
de criar um novo CAFAP uma vez que o
atual cenário na proteção de crianças e
jovens em risco no concelho continua
em valores elevados, já que menos de
um terço destas crianças e jovens
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sinalizadas, e apenas um décimo dos
casos avaliados é que têm acesso ao
CAFAP já existente (vagas sobrelotadas).
A abrangência e funcionamento pleno
desta resposta está dependente de
acordo de cooperação, em linha com as
manifestações de interesse de 2018 e
2019, acompanhado do pareceres da
rede social e diligências realizadas, pelo
que se aguarda desenvolvimentos da
tutela.

ACOLHER
O Programa ACOLHER - Famílias
Monoparentais Refugiadas, é um projeto
pioneiro implementado em parceria com
o Alto Comissariado para as Migrações
(ACM).
Este é dirigido a famílias monoparentais,
mães refugiadas, recém-chegadas a
Portugal, no âmbito do Programa
Voluntário de Reinstalação do ACNUR e
da Comissão Europeia,
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ACOLHER

C/JENA

O ACOLHER encontra-se já em
desenvolvimento na Casa do Carmo, e no
concelho de Esposende, com o ACOLHER
Fão (dirigido a um público mais
alargado), onde já acolhemos mais de
uma centena de pessoas com idades
compreendidas entre os 7 meses e os 44
anos (13 maiores de idade e 18 menores
de idade).

No final do mês de julho de 2020, fomos
visitados e posteriomente selecionados
pelo Alto Comissariado para as
Migrações e pelos Serviços Centrais e
Regionais do Instituto da Segurança
Social para acolher, com carácter
urgente de crianças refugiadas não
acompanhadas.

CONTINUAÇÃO

A principal função desta resposta é
melhorar as condições de acolhimento e
de integração de mães e seus filhos
menores de idade que escolhem
Portugal como destino estável, longe de
perseguições, de guerras e das
constantes violações dos seus direitos
fundamentais a que estão sujeitos nos
seus países de origem.
É também função deste Programa
ACOLHER desenvolver um conjunto de
atividades que permitam a informação,
capacitação e autonomização deste
população-alvo, em particular, articular
com os projetos de autonomização em
curso com financiamento FAMI ou da
Segurança Social.

Estas criança e jovens chegarão
diretamente dos campos de refugiados
da Grécia, ao abrigo do Programa de
Recolocação Voluntária, celebrado entre
o governo português e o governo grego.
Estas CJENA (crianças e jovens não
acompanhados) estão a chegar ao
território português sozinhas, sem os
pais ou pessoa adulta que por eles seja
responsável.
O seu acolhimento rege-se pela Lei de
Asilo (Lei 27/2008, de 30 de junho, com
as alterações introduzidas pela Lei
26/2014 de 2 de Maio), pela Lei de
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo
(Lei 147/99, 1 de Setembro) e orientações
do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados (ACNUR).
Este projeto de acolhimento
especializado (que muito nos honra),
veio fazer com que tenhamos de realizar
obras de reabilitação na Casa Madre
Deus destinada para o efeito (situada no
centro de Braga) para que estas crianças
sejam recebidas e instaladas de forma
adequada num espaço o mais
confortável possível para que se possam
sentir e desenvolver num ambiente
seguro, digno, afectuoso e gerador de
esperança.
O processo encontra-se em processo de
licenciamento e adequação aos
referenciais de respostas de acolhimento
temporário.
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C/JENA

CONTINUAÇÃO

A Casa Madre Deus poderá tornar-se o
centro nevrálgico da associação e o
projeto poderá implicar receitas
adicionais que não estão consideradas
em sede de orçamento.
O ano de 2022 deverá permitir finalizar a
requalificação do espaço e
licenciamento do mesmo junto da
Segurança Social.

ACOLHIMENTO
FAMILIAR
A ADOLESCERE manifestou junto da
Segurança Social, em 2019 no âmbito do
PROCOOP, o interesse em desenvolver a
resposta de acolhimento familiar,
Esta prática social, em contexto não
institucionalizado, mediada por uma
Instituição de Enquadramento, que
identifica cinco processos-chave
independentemente da sua natureza:
1. sensibilização e captação de
candidatos a família de acolhimento
2. constituição e gestão da bolsa de
famílias de acolhimento
3. preparação e integração na família
de acolhimento
4. plano individual
5. acompanhamento do processo de
acolhimento familiar.
Esta resposta é uma resposta natural no
Âmbito da intervenção da ADOLESCERE,
complementando as respostas já
previstas, no âmbito familiar, apoio
humanitário e intervenção junto de
crianças e adolescentes em risco.
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CASA SORRISO
O projeto Casa Sorriso é dirigido
diretamente a crianças de ambos os
sexos dos 3 aos 12 anos de idade,
oriundas de famílias socialmente
vulneráveis que exerçam atividades
laborais com horários atípicos.
A Casa Sorriso pretende responder
especificamente às necessidades de um
público-alvo específico, mas muito
tepresentativo, que são as crianças filhas
de famílias vulneráveis e expostas ao
risco psicossocial por estas exercerem
atividades laborais com horários
atípicos.
Previsto para se localizar na antiga
escola primária de Santa Lucrécia de
Algeriz, encontra-se a aguardar as
melhores condições para avançar.
O inicio de 2022 será importante para
definir a resposta e seu funcionamento.
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AUTONOMIZAÇÃO
CLARABOIA
Pretende-se a criação de uma equipa de
Intervenção Comunitária, de três
elementos com respostas dirigidas a
jovens com potencial para reforçar e
consolidar competências pessoais,
emocionais, sociais e profissionais,
necessárias à gestão quotidiana das
diversas dimensões da vida.
Objetivos:
- Criação de Equipa de Intervenção
Comunitária, no âmbito da resposta de
Autonomia Supervisionada. Constituindose como um apoio à Resposta
Subsequente de Autonomia
Supervisionada para os MENA, após
período de acolhimento em Centro ou
Casa de Acolhimento Especializadas, que
transitam para esta resposta subsequente
aquando da alteração, pelo Tribunal, de
medida de Promoção e Proteção de
acolhimento residencial para medida de
autonomia de vida, a executar em Meio
Natural de Vida (de acordo com o artigo
35o da Lei 147/99, de 1 de setembro, na
sua versão atual).
- Concepção, execução, avaliação e
revisão de planos de intervenção
individuais, com a participação ativa de
cada criança/jovem não acompanhado,
visando a satisfação das respetivas
necessidades identificadas e o
estabelecimento do percurso individual
para a plena autonomia.

++A
O Apartamento de Autonomização é uma
resposta social subsequente ao
acolhimento inicial de menores
estrangeiros não acompanhados nas
Casas de Acolhimento Especializado. Esta
resposta assegura uma intervenção
protetiva no âmbito do sistema de

sistema de proteção e promoção, capaz
de trabalhar com o jovem as suas
competências pessoais e sociais
necessárias à gestão quotidiana das
diversas dimensões da sua vida, com
permanente acompanhamento e apoio
da equipa multidisciplinar.

CLAIM ESPOSENDE
O projeto pretende promover a
integração de Nacionais de Países
Terceiros, na comunidade local, segundo
uma lógica de migração Legal e combate
à exploração laboral, xenofobia e
discriminação.
Constitui-se como um contributo efetivo
para a integração, a nível local, de
Nacionais de Países Terceiros (NPT´s),
quer pela capacitação do/a migrante no
acesso a informação relevante e
fidedigna, imprescindível a um processo
de tomada de decisões que diminua a
sua exposição a situações de risco, quer
pelo encaminhamento para
respostas/recursos locais adequados às
suas necessidades concretas.
A implementação de ações
desmistificadoras de preconceitos e de
atividades que concorram para a
integração legal no mercado de trabalho,
apresentam-se como contributos capazes
de concorrer para uma efetiva integração
de NPTs, na comunidade de acolhimento,
mormente, num momento de crise
internacional provocada, em grande
medida, pela Pandemia COVID-19 e de
vicissitudes de escala mundial,
relacionadas com posicionamentos
violentos no campo de ideologias de teor
xenófobo de incentivo ao ódio.
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SERVIÇOS
GAB. DE APOIO

GAB. MEDIAÇÃO

O Gabinete de Apoio à Criança e ao
Adolescente disponibiliza um conjunto
de serviços, através dos quais se
estabelece uma rede de parcerias com
várias entidades e promove um trabalho
articulado entre Entidades –
Gabinete – Escola – Famílias. Estes
serviços objetivam a prestação de um
serviço de qualidade no apoio à infância
e à adolescência e
proporcionam uma resposta mais
integrada e eficaz aos casos
identificados como problemáticos.

FAMILIAR

SERVIÇO DE
ORIENTAÇÃO E
PSICOLOGIA
A Adolescere disponibiliza através dos
seus parceriso consultas psicológicas
individuais para crianças/adolescentes,
adultos e famílias identificadas com
problemas ou dificuldades no domínio
cognitivo, sócio-afetivo,comportamental,
familiar entre outras.
Disponibiliza ainda consultas
psicológicas par a grupos de crianças e
ou adolescentes identificados como
grupos de risco, com o objetivo de
prevenir a ocorrência de problemas
(absentismo e/ou abandono escolar,
comportamentos de risco, bullying,
delinquência juvenil, adições, entre
outros).
No âmbito do serviços de orientação e
psicologia promovemos programas
individuais ou de grupo de formação em
educação parental positiva.

A mediação Familiar é um processo de
natureza cooperativa, voluntário e
confidencial, conduzido pelo mediador
familiar de uma forma imparcial e no
qual as partes devem envolver-se pessoal
e ativamente na concretização de um
acordo que melhor satisfaça os seus
interesses.
Recorrer à Mediação Familiar significa
edificar, com a ajuda do mediador, um
projeto de vida futuro para aquela
determinada família, para além do
termo da relação conjugal.

ESCOLAR

A sua implementação decorre em
contexto escolar, em parceria com várias
escolas do concelho de Braga e tem
como objetivos principais melhorar o
clima escolar e promover a socialização
dos alunos e a produção de identidades
sociais, através da criação de novos
espaços de socialização e de modelos
alternativos de gestão de conflitos e das
relações sociais, em contexto escolar.
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ERASMUS+
A ADOLESCERE enquanto entidade
certificada com o Selo de Qualidade, no
âmbito do Corpo Europeu de
Solidariedade, desenvolve projetos de
voluntariado europeu, promovendo a
inclusão, os diretios humanos e criando
novas oportunidades a jovens.
Iremos elaborar novas candidaturas no
âmbito de ação da ADOLESCERE
envolvendo ou focando nas crianças e
jovens (NEET, direitos das crianças, apoio
a atividades correntes).
Iremos elaborar e implementar
candidaturas de mobilidade jovem sobre
as temáticas e objetivos da
ADOLESCERE, KA1, KA2 e KA3.
Criação de rede europeia de parceiros
ligados aos direitos das crianças,
intervenção e ação.

S.T.O.P. VIOLENCE
Projeto de mobilidade jovem, um ação
chave 1, que visa dotar os envolvidos no
projeto com instrumentos e materiais de
disseminação sobre a violência no
namoro.
O projeto prevê intercâmbio de jovens
europeus e capacitação de jovens
trabalhdores de juventude.

TEENS IN`EET
O Teens in`EET é um projeto desenhado
para a Inclusão de Públicos Vulneráveis e
que contribuirá para diminuir ou
erradicar as dificuldades que sentem e
que enfrentam no acesso às estruturas
de integração socioprofissional.
A atividade de voluntariado irá decorrer
em Braga, envolvendo 16 voluntários (4
longa duração/9 meses + 12 curta
duração /2 meses), que irão desenvolver
o projeto que já se encontra na terceira
edição.

YOUTH RIGHTS
O projeto Youth Rights revela-se como
sendo fundamental para a prossecução
das políticas de juventude e versa sobre
um tema muito pertinente.
Assim sendo, as competências que serão
extraídas através da dinamização
das diversas atividades deste projeto,
afiguram-se como críticas para reforçar
nos jovens a sua autoconfiança e a
capacidade de adaptação a novas
realidades e desafios, tão importante
para o seu desenvolvimento.
O projeto prevê intercâmbio de jovens
europeus, a realizar em Ponte de Lima.
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MOBE.TE
O projeto MOBE.TE resulta de
candidatura a projetos solidários do
Corpo Europeu de Solidariedade,
desenvolve promovendo a cidadania
europeia e a inclusão e divulgação de
oportunidades para jovens.
Europa: a informação para TODOS
quer criar um canal de comunicação e
apoiar a disseminação de valores
europeus, oportunidades europeias e
regionais de apoio à juventude entre
os jovens da comunidade local e tornar
a informação acessível a todos os jovens.
O projeto que vai para a segunda edição
visa tornar as informações para todos
mais acessíveis e permitir que os jovens
participantes verifiquem sua
composição e criação.
Pretende melhorar a alfabetização
mediática e a capacidade de ler e ouvir
jovens da Braga.
O projeto visa facilitar a cooperação e a
solidariedade entre jovens de diferentes
contextos socioeconómicos e de
deficiência, com o objetivo de criar um
projeto inclusivo para adquirir novas
habilidades e gerar potencial
organizacional, criativo e pessoal não
expresso.
O projeto tem duração de 12 meses e o
estabelecimento de um corpo editorial,
atividades e reuniões no território que
visam a discussão de valores e questões
europeus de interesse dos jovens.
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ORÇAMENTO PARA O
ANO DE 2022
DESPESAS

Para 2022 as despesas previstas resultam diretamente das valências já
protocoladas ou em processo de celebração de protocolo, centrando assim as
rubricas mais relevantes nas despesas relacionadas com os espaços (rendas,
energia, agua, etc...) e com o apoio previsto em protocolo aos utentes (pocket
money e assegurar transportes).
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RECEITAS
As receitas ainda não preveem um acordo de cooperação para as respostas
sociais desenvolvidas, estando principalmente centradas nos protocolos com o
ACM e projetos ERASMUS+.

RESULTADO PREVISIONAL
Avaliando os protocolos, capacidade instalada e projetos já assumidos,
prevemos a estabilização e capacitação da equipa de trabalho existentes,
distribuídos pelas várias valências/serviços, territórios e apoio administrativo,
prevendo-se uma grande exigência no rigor de gestão, em particular centrados
em assegurar a tesouraria, bem como a sustentabilidade perante os
compromissos assumidos.
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CONCLUSÃO

O ano de 2022 irá consolidar a atividade da Adolescere e respetiva estrutura física e
de recursos humanos, após um ano de crescimento e aprendizagens, onde a
Adolescere se prontificou a criar soluções aos desafios humanitários que foram
apresentados pela tutela e demais órgãos de representação do estado, e
continuamos na linha da frente na definição de respostas de inclusão e
autonomização.
As previsões financeiras e contabilísticas são evidente demonstração do que a
direção propõe para o próximo ano, garantindo a sustentabilidade e o
desenvolvimento das respostas sociais e humanitárias, cuja responsabilidade será,
assim, acrescida e de clara afirmação.
Estaremos igualmente em luta para obter resposta e acordo de cooperação para o
CAFAP, que se encontra em risco de continuidade, mas também estaremos junto
com a comunidade, parceiros e entidades congéneres no sentido de melhorar,
capacitar e dinamizar uma rede de colaboração de resposta aos desafios que a
realidade nos impõe.
Assim, fechamos este documento também com um agradecimento a todos os
parceiros locais e internacionais, todos os associados e os inúmeros voluntários que
contribuem para este caminho.

http://www.adolescere.pt
https://fb.com/adolescere.pt

geral@adolescere.pt
Telf. 253 098 180

