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PLANO DE ATIVIDADES – 2016 

 

A Direção da Associação de Defesa e Apoio à Vida (ADAV-Aveiro), dando cumprimento aos 

Estatutos, alíneas c) do art. 21.º, d) do art. 10.º, b) do art. 11.º, b) do art. 16.º, apresenta ao 

Conselho Geral e à Assembleia Geral o seguinte plano de atividades para o ano de 2015: 

 

1. PROJETO NASCER: 

1.1. Estabelecer novos acordos e/ou renovar os já existentes com empresas que permitam garantir 

a disponibilidade de bens de primeira necessidade (fraldas, leite para bebé, etc.).  

1.2. Consolidar e aumentar a equipa de voluntários, integrando novos membros e promovendo 

atividades de formação.  

1.3. Criar o dia da voluntária ADAV e lançar campanha de sensibilização para o voluntariado.  

1.4. Reforçar o grupo de voluntários especializados e ampliar as áreas de intervenção, em 

particular, no âmbito do apoio psicológico. 

1.5. Alargar o horário do gabinete de atendimento – período da tarde em mais dias da semana. 

1.6. Melhorar os processos de divulgação do serviço de apoio à grávida em risco. 

1.7. Consolidar as formas de colaboração com outras instituições da cidade e da região. 

1.8. Remodelar as campanhas de apadrinhamento e restruturar as formas de aproximação dos 

sócios e amigos da ADAV promovendo iniciativas de apoio à associação (projeto Pranascer, 

campanha de arredondamento, etc.). 

1.9. Reformular o processo de informatização de dados (sócios, benfeitores, atendimento e registo 

de bens). 
 

2. PROJETO CRESCER: 

2.1. Celebrar novos protocolos com entidades de formação, a fim de assegurar a promoção 

estruturada de ações de formação coerentes com a matriz defendida pela ADAV. 

2.2. Promover atividades de preparação para o parto e de formação antecipada para a maternidade 

e paternidade responsáveis. 

2.3. Colaborar com outras entidades na organização de conferências e colóquios.  

 
3. EXPANSÃO DA ADAV-AVEIRO: 

3.1. Ampliar o número de associados – criar campanhas e celebrar acordos sociais para o uso do 

cartão de sócio. 

3.2. Reforçar o grupo de empresas amigas da ADAV que, no quadro da lei fiscal, contribuam com 

donativos anuais. 

3.3. Aumentar o número de núcleos da associação nos concelhos do distrito de Aveiro. 

3.4. Retomar a colaboração regular com órgãos de informação regional. 

3.5. Organizar e participar em atividades que permitam angariar fundos e novos sócios (concerto 

de Ano Novo, jantares, campanhas de angariação de sócios e benfeitores, etc.). 

3.6. Melhorar as estratégias de comunicação com os sócios da ADAV. 

3.7. Atualizar informação disponibilizada no site da ADAV (www.adavaveiro.org). 

3.8. Colaborar com a Federação Portuguesa pela Vida. 

3.9. Ampliar o número de espaços disponíveis para ações da ADAV, celebrando acordos com a 

autarquia. 

3.10. Aumentar o número de parcerias, no âmbito da bolsa de empregabilidade – projeto «one Job 

for one life». 

3.11. Divulgar a ADAV junto de instituições que desenvolvem trabalho com os destinatários 

privilegiados da ADAV (clínicas, hospitais, etc.). 

Aveiro, 1 de outubro de 2015 
P’la Direção 
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