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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE CONTAS – 2016 
 

A Direção da Associação de Defesa e Apoio à Vida (ADAV-Aveiro), dando cumprimento aos Estatutos, 
alíneas d) do n.º 2 do artigo 10.º, a) do n.º 1 do artigo 11.º, b) do artigo 20.º e b) do artigo 24.º, apresenta ao 
Conselho Geral e à Assembleia Geral o seguinte relatório de atividades e contas, referente ao ano de 2016 

 

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, etc.).  

A ADAV-Aveiro manteve algumas das parcerias que já vêm sendo asseguradas. 
Para além deste apoio de entidades empresariais ou comerciais, a ADAV tem 
beneficiado do apoio de outras instituições, como em anos anteriores: Rotary Club 
de Aveiro, Paróquia de Pessegueiro do Vouga, Cáritas Diocesana de Aveiro, 
Banco Alimentar contra a Fome, Paróquia de Rocas do Vouga, Associação 
Espírita «O Nazareno». 

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

A equipa de voluntárias continua estável, contando com a colaboração 
permanente de 21 pessoas, coordenadas por equipa também articulada e com 
procedimentos definidos. Manteve-se o princípio de proporcionar formação 
regular, na primeira segunda-feira de cada mês, sobre matérias relevantes para o 
desempenho das suas funções (como acolher, como gerir um processo de 
atendimento, questões jurídicas, etc.) 

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

Este objetivo foi parcialmente concretizado, tendo sido realizado o jantar de Natal 
enquadrado no âmbito do que era pretendido com a criação deste dia: valorizar o 
trabalho das voluntárias e evidenciar o apreço da instituição pela sua dedicação.   

1.4. Reforçar o grupo de voluntários 
especializados e ampliar as áreas de 
intervenção, em particular, no âmbito do 
apoio psicológico 

Foram apoiadas 102 famílias, tendo havido 34 novos processos, o que permitiu 
prestar auxílio a 465 pessoas, das quais 36 crianças de 0 a 12 meses e 55 
crianças até aos 3 anos. Beneficiaram, ainda, do apoio da instituição 25 grávidas.  

Este apoio foi prestado com recurso a voluntariado indiferenciado, mas também 
com voluntariado técnico jurídico, de enfermagem, de pediatria e de obstetrícia. 

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

Manteve-se o período de atendimento com todas as manhãs e três tardes (2.ª, 4.ª 
e 5.ª feiras), o que permite responder às disponibilidades dos utentes.    

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

Consolidou-se o esforço de divulgação do serviço prestado pela ADAV, tendo-se 
mantido atualizada a informação no site, no blogue, assim como na página de 
facebook.  

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

Foram mantidos os laços com Rotary Club de Aveiro, paróquias da Diocese de 
Aveiro (em particular, Sé, Pessegueiro do Vouga e Rocas do Vouga), Banco 
Alimentar contra a fome, Câmara Municipal, União de freguesias de Glória e Vera 
Cruz, Instituições sociais (Cáritas, Florinhas do Vouga, Associação Espírita «O 
Nazareno», etc.), Instituto Religioso «Schoenstatt».  

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.). 

Prosseguiu-se com o projeto «Pranascer», que tem permitido fidelizar muitas 
pessoas que, de outro modo, provavelmente, não se associariam à ADAV. 
Este projeto permitiu reunir um valor total de 1180 euros. 
A campanha de arredondamento não foi executada. 

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

Realizaram-se diversas reuniões com a empresa que está a elaborar a plataforma 
informática, que será incrementada no início de 2017.  

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 

Este objetivo não foi concretizado, dado processo de extinção da entidade com 
quem a ADAV celebrara protocolos, em anos anteriores. 

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

Atividades realizadas com regularidade, contando com o apoio técnico 
especializado das várias voluntárias enfermeiras da ADAV. Este serviço tem 
permitido consolidar o papel de apoio sólido e não meramente esporádico. 

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

Este objetivo não foi concretizado. 
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