
 

 

   
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEM SOMOS 
 

A ADAV – Associação de Defesa e Apoio da 
Vida é uma Associação aconfessional e 
apartidária que nasceu em Coimbra em 
1999 e foi reconhecida como IPSS em 
2000. 
 
Tem como objectivo apoiar mulheres 
grávidas e mães com filhos pequenos em 
dificuldades, ajudando-as, num trabalho em 
rede de índole vária, a superar qualquer 
obstáculo que ameace comprometer o seu 
direito a uma maternidade digna, segura e 
responsável. 
 
 
OS NOSSOS OBJECTIVOS 

 
1. Proporcionar às mães condições 

que favoreçam o normal 
desenvolvimento da gravidez. 

 
2. Assegurar condições para um 

desenvolvimento harmonioso do 
recém-nascido e das próprias 
crianças do agregado familiar. 

 
 
3. Contribuir para um exercício 

responsável da maternidade e da 
paternidade. 

 
4. Promover a aquisição e/ou 

reforço de competências 
pessoais, sociais e profissionais, 
tendo em vista a respectiva (re) 
inserção familiar, social e laboral. 

 
 

 
A ADAV apoia grávidas, mães com filhos 
pequenos e grávidas adolescentes, 
proporcionando-lhes: 
 
- Serviço de atendimento e 
acompanhamento psicossocial. 
- Acompanhamento psicológico, 
- Dinamização de grupos de reflexão, 
- Artigos vários para gravidez e primeira 
infância. 
 
 

 
Promove diversas iniciativas relacionadas 
com a educação parental, nomeadamente, 
cursos no âmbito de: 
- Preparação para a 
maternidade/paternidade. 
- Higiene e economia domestica e 
alimentar. 
 
Dinamiza igualmente sessões de 
informação pontuais, sobre temáticas 
consideradas relevantes. 
 
A equipa técnica é constituída por 
técnicas de serviço social, psicóloga e 
funcionária administrativa. Todo o trabalho 
é desenvolvido em estreita articulação com 
a Direcção e conta com o contributo de um 
grupo de voluntária(o)s. 
 
O processo de admissão para apoio e 
acompanhamento implica: 
- Entrevista inicial com a equipa técnica. 
- Apresentação de documentos de 
identificação e comprovativos dos 
respectivos rendimentos e despesas. 
- Visita domiciliaria. 
- Elaboração de um Plano Individual de 
Intervenção. 
 
Em todo o processo as mães 
comprometem-se a: 
 
- Cumprir Plano Individual de Intervenção 
- Apresentar a documentação solicitada 
- Cumprir horários de atendimento 
- Respeitar os princípios e todo o trabalho 
desenvolvido pela equipa 
- Zelar os artigos e equipamentos cedidos 
 
 
Horário: 
Todos os dias úteis das 9h às 17h. 
 
O atendimento às mães é feito ás 
2ª,3ª,5ª e 6ª feiras das 9h às 13h. 
 
Contactos 
 
ADAV – Coimbra 
 
Rua Lourenço Almeida Azevedo, 27 – r/c 
3000 – 250 COIMBRA 
 
Telf. 239 820 000 / 91 310 90 66 
 
E-mail adavcoimbra@gmail.com 
URL www.adav.regiaocentro.net 
 
 

 
NOTA DE 

APRESENTAÇÃO 
 
 
A Rede Construir Juntos, ao longo 
da sua existência, procurou reunir 
organizações e pessoas à volta de 
um projecto de partilha -  
conhecimento, experiências e 
(in)formação -, que visa a resolução 
de problemáticas em comum.  
 
Trabalhar em rede, pela diversidade 
dos elementos que nela participam, 
é um processo que exige um 
diálogo permanente, potenciador da 
capacidade de intervenção e da 
melhoria nos resultados da acção. 
 
Desde a sua constituição, Julho de 
1997 até ao presente, a Rede 
passou por momentos de maior 
dinamismo, mas também por 
momentos de dificuldades, que 
foram considerados como uma 
forma de crescimento e 
amadurecimento. 

No Encontro de Avaliação da Rede 
Construir Juntos, em 25 de 
Setembro de 2007, a falta de 
disponibilidade de tempo por parte 
dos técnicos e a não existência de 
financiamento, foram apontados 
mais uma vez, como fortes 
constrangimentos à participação das 
instituições parceiras. 

Pese embora as dificuldades 
sentidas, a Rede foi considerada 
uma experiência positiva. 

Assim, no próximo dia 20 de 
Novembro, no IPJ de Moscavide, em 
Lisboa, vai decorrer o Encontro da 
Rede Construir Juntos “A 
capacitação das famílias de risco: 
novos desafios à intervenção 
social”, com a finalidade de 
consolidar a entreajuda na Rede.  

Trabalhar em rede é um processo 
em construção, que se faz 
aprendendo e que se aprende 
fazendo. Não é um processo simples 
nem célere. 
 
A participação de todos é 
imprescindível para a prossecução 
deste objectivo.       A equipa de Coimbra 

 

 

 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 



 

 

PÓLO MEDIADOR NACIONAL 
 

IAC-FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS 
 

Rua Padre Manuel da Nóbrega, 38 -1º 
3000-320 COIMBRA 

 
Tel: 239 82 12 80 
Fax: 239 83 75 33 

 
E-mail: iaccoimbra@net.sapo.pt  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Candidaturas 
 

 Candidaturas 

 
Inscrições abertas, na LAHUC, para o curso de 
Tecnologias de Informação destinada a pessoas 
portadoras de deficiência ou com incapacidade. Esta acção é 
co-financiada através do POPH e tem a duração de 2900 
horas e confere bolsa de formação, subsídio de transporte e 
alimentação e certificado de formação 

 

 Seminários 

 
- Coaching : a arte de desenvolver os outros 
  Data: 6 e 7 de Outubro de 2008 
  Local: Instituto Português da Juventude de Beja 
  Contacto: Núcleo Distrital de Beja da REAPN 
  Tel: 284 325 744 
 
- Politicas Sociais em Portugal: territorialização das 
  respostas 
  Data: 9 e 10 de Outubro 
  Local: Auditório da Comissão de Coordenação e  
  Desenvolvimento Regional do Centro, Coimbra 
  Para mais informações contactar Centro de Saúde de Eiras  
  Telf. 239 499 500 
 
- III Encontro do Saber Envelhecer com Arte: as 
  terapias activas e expressivas como complemento do 
  processo terapêutico 
  Data: 10 a 12 de Outubro 
  Local: Auditório Municipal da Batalha 
  www.reapn.org 
 
- Acção de Formação na Área do Tráfego de Seres 
  Humanos 
  Data: 13, 14 e 15 de Outubro 
  Local: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 
  www.caim.com.pt  
 
- Encontro da Rede Construir Juntos - A capacitação 
  das famílias de risco: novos desafios à intervenção 
  social 
  Data: 20 de Novembro 
  Local: IPJ de Moscavide, Lisboa 
 
- IX Encontro do Serviço de Psicologia do Hospital  
  Pulido Valente - Psicologia da Saúde: novas e velhas  
  realidades 
  Data: 20 e 21de Novembro 
  Local: Anfiteatro do HPV 
  Contacto: 21 754 8000 
 

 Concurso 

 
“Protecção – Um Direito das Crianças” é o tema de um 
concurso lançado pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia. 
Os Jovens (dos 10 aos 14 e dos 15 aos 18 anos) são 
convidados a elaborar um cartaz que ilustre o princípio do 
direito à protecção das crianças no seio da União Europeia.  
Para mais informações contactar a OIKOS ou aceder a 
www.eurojovem.eu 
 

  

  

  

 

 Encontro Nacional de Avaliação da Rede Construir Juntos, 
que decorreu em Lisboa no dia 25 de Setembro de 2007 

 

 Reunião de articulação e definição de estratégias entre o 
IAC- Projecto Rua e IAC -Fórum Construir Juntos, em 
Lisboa, no dia 22 de Abril de 2008 

 

 Reuniões temáticas desenvolvidas no âmbito do Plano de 
actividades do Pólo de Coimbra 

 

Realização de reuniões do Pólo de Lisboa 

 

 Articulação com o IAC-SOS Criança na resposta à 
problemática da Criança Desaparecida e/ou Explorada 
Sexualmente 

 

 Comemoração Dia Internacional da Criança Desaparecida 
e/ou Explorada Sexualmente – 20 de Maio de 2008 com a 
realização do III Encontro Internacional das Crianças 
Desaparecidas, no Novo Auditório da Assembleia da 
República 

 

 Elaboração e envio de questionário para recolha de 

dados sobre as necessidades formativas das instituições 
parceiras 

 

 APELO 

Agradecemos o envio de notícias/sugestões para publicar 
na próxima Folha Informativa. Só, deste modo, será 

possível “Construir Juntos”. 

ACÇÕES DESENVOLVIDAS 
INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS PARCEIROS 

mailto:iaccoimbra@net.sapo.pt

