
Relatório e Contas 2018 



NASCEMOS EM 1999 PARA DAR RESPOSTA  
ÀS GRÁVIDAS QUE SE SENTIAM SOZINHAS  

E COM DÚVIDAS PERANTE A SUA GRAVIDEZ 
 

ACTIVIDADE EM 2018 
Uma actuação abrangente 

 

A ASSOCIAÇÃO 
O Apoio à Vida é uma instituição particular de solidariedade social que já 

ajudou mais de 4.000 mulheres a terem os seus filhos e a fortalecerem as 

suas famílias. Existimos para dar às mulheres o poder de decidirem, em 

liberdade, levar até ao fim a sua gravidez. 
 
VISÃO 
Que nenhuma mulher, com dúvidas relativamente à sua gravidez,  

se sinta sozinha ou seja levada a abortar por não ter ninguém que a apoie. 
 

MISSÃO 
•  Acompanhar mulheres grávidas em situação de dúvida ou dificuldade 

psicológica, familiar ou social. 

•  Acompanhar, igualmente, os seus companheiros e famílias. 

•  Ajudar, acolher e capacitar todas as grávidas que nos procuram. 

•  Ajudá-las a perceber que não estão sozinhas. 



A	  ÚNICA	  LINHA	  24H	  GRATUITA	  
E	  CONFIDENCIAL	  NO	  PAÍS.	  	  

SEMPRE	  ATENDIDA	  POR	  UM	  ELEMENTO	  	  
DA	  EQUIPA	  TÉCNICA	  DO	  APOIO	  À	  VIDA.	  

RESPOSTA	  IMEDIATA.	  

800	  20	  80	  90	  

ACTIVIDADE EM 2018 
Uma actuação abrangente 

 
Somos uma equipa de intervenção personalizada, individual ou em grupo, em regime ambulatório, domiciliário ou de acolhimento 



 

Em 2018, e no seguimento do trabalho desenvolvido em anos anteriores, o Apoio à Vida continuou a centrar a sua intervenção no 

apoio a mulheres grávidas em dificuldade e suas famílias. 

Conforme ilustrado no gráfico seguinte, 238 Mães recorreram ao Apoio à Vida pela primeira vez em 2018, notando-se um 

decréscimo de 9% face ao número verificado no ano anterior (259).  

Na sequência desta ligeira diminuição, o número total de atendimentos individuais efectuados decresceu cerca de 10%:  

de 2341 para 2101.  

EM TERMOS ACUMULADOS,  
JÁ SÃO PERTO DE 4000 AS MÃES ACOMPANHADAS  
PELO APOIO À VIDA NAS SUAS DIVERSAS ÁREAS DE 

INTERVENÇÃO: SOCIAL, PSICOLÓGICA, EDUCATIVA E DE 
FORMAÇÃO OU INSERÇÃO PROFISSIONAL. 

 

ACTIVIDADE EM 2018 
Dados globais 
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ACTIVIDADE EM 2018 
Dados globais 

APOIÁMOS, 
AO LONGO DO ANO, 

AS NOSSAS MÃES  

E SUAS FAMÍLIAS COM: 
 

250  enxovais 

51.788 fraldas 

1.033 pacotes de toalhitas 

1.792 produtos higiene 

 

625  chuchas 

375  biberons 

 

645 latas de leite 

793 pacotes de papa 

ANGARIÁMOS,  
EM 3 PARÓQUIAS,  

1 SUPERMERCADO, 9 EMPRESAS,  

16 ESCOLAS E PARTICULARES: 
 

50.693 fraldas 

1.310 pacotes de toalhitas 

1.335 produtos higiene 
591 latas de leite 

1.015 pacotes de papa 

CONTÁMOS  
COM A AJUDA  

DE 60 VOLUNTÁRIOS  

REGULARES: 

 
16 no apoio às áreas técnicas 

15 babysitters 

3 no acolhimento do Centro de 

Atendimento 

2 na recolha donativos 

26 na Escola de Talentos 



 

O primeiro atendimento de uma Mãe que recorre ao Centro de Atendimento (CA) é realizado por uma Assistente Social, a quem 

compete efectuar um diagnóstico da situação, analisando o risco em que a Mãe se encontra e estabelecendo com ela um plano de 

acompanhamento personalizado. 

Este plano de intervenção individual assume a natureza de um verdadeiro projeto de vida que orienta todo o processo de 

acompanhamento e visa sempre a autonomia de cada Mãe e sua família.  

A intervenção pode incluir apoio social e/ou psicológico, ajuda na inserção escolar/profissional e a frequência de uma formação 

específica para grávidas e Mães.	  Esta última tem por objectivo a promoção de competências parentais e o reforço da rede de 

suporte informal.  

O plano de intervenção individual tem uma natureza multidisciplinar, implicando uma permanente e estreita articulação não só 

com as restantes áreas de actuação do Apoio à Vida (Casa de Santa Isabel, Escola de Talentos e Famílias em Casa) como também 

com os serviços da comunidade envolvente, entre os quais:  

•  Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

•  Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 

•  Serviços da Segurança Social; 

•  Centros Sociais e outras IPSS; 

•  Centros de Saúde locais; 

•  Hospitais Centrais.  

CENTRO DE ATENDIMENTO 
Acompanhamento social, psicológico e de inserção profissional 

A NOSSA INTERVENÇÃO PODE INCLUIR APOIO 
SOCIAL E/OU PSICOLÓGICO, AJUDA NA INSERÇÃO 
ESCOLAR/PROFISSIONAL E A FREQUÊNCIA DE UMA 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA GRÁVIDAS E MÃES. 



DAS 368 MÃES/FAMÍLIAS ACOMPANHADAS,  
238 RECORRERAM À INSTITUIÇÃO  

PELA PRIMEIRA VEZ EM 2018 

AO LONGO DO ANO, FORAM REALIZADOS  
ATENDIMENTOS DOS VÁRIOS TIPOS 

A 368 MÃES/FAMÍLIAS 

CENTRO DE ATENDIMENTO 
Acompanhamento social, psicológico e de inserção profissional 

27	  

17	  

31	  

21	  

11	  
18	  

24	  

9	  

17	   20	   20	   23	  

57	  

21	   19	  

8	  
4	   4	   6	  

2	   3	   3	   2	   1	  
0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

Jan	   Fev	   Mar	   Abr	   Mai	   Jun	   Jul	   Ago	   Set	   Out	   Nov	   Dez	  

Nº DE MÃES ACOMPANHADAS NO CA 

1ª	  vez	  em	  2018	   De	  anos	  anteriores	  

40	  
47	  

53	   52	  

38	  

46	   46	  

16	  

46	   44	  

35	  
28	  

4	  
11	   10	   11	  

10	  

9	   9	  
8	  

8	  

13	  

12	  

10	  

22	  

7	  

10	  

23	  

11	  

17	   17	  

3	  

13	   13	  
18	  

8	  
0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

Jan	   Fev	   Mar	   Abr	   Mai	   Jun	   Jul	   Ago	   Set	   Out	   Nov	   Dez	  

TIPO DE ACOMPANHAMENTO NO CA 

S.	  Social	  	   Psicologia	   Ins.Profissional	  



O Departamento de Inserção Profissional do Apoio à Vida é transversal ao Centro de Atendimento, à Casa de Santa Isabel e à Escola  

de Talentos, que, além de formar as nossas Mães, também recebe os seus familiares e alunas de outras instituições (externas).  

Desde a sua criação já colocou 270 utentes no mercado de trabalho. 

CENTRO DE ATENDIMENTO 
Departamento de Inserção Profissional 
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INSERÇÃO PROFISSIONAL 



 

Em 2018, foi dada continuidade à intervenção psicossocial em grupo, com caráter multidisciplinar, visando realizar um 

acompanhamento social e psico-educativo de forma mais eficaz na promoção dos conhecimentos e competências de cada Mãe, 

contrariando a lógica assistencialista: as Mães, conforme o seu tempo de gravidez ou a idade dos filhos, são integradas em 

diferentes grupos, onde recebem formação nas áreas da gravidez e da maternidade, ao mesmo tempo que beneficiam do 

acompanhamento técnico individual aconselhável em cada caso particular. 

Cada grupo reúne quinzenalmente, abordando temas como: a auto-estima e mudanças na gravidez, preparação para o parto, 

cuidados de higiene e saúde, amamentação e alimentação, primeiros socorros, rotinas e limites, procura de emprego, gestão 

orçamental e planeamento familiar. Em algumas sessões concretas, os pais são também convidados a participar. 

Esta intervenção psicossocial em grupo inclui 20 a 30 minutos finais de “conversa de Mães”, tendo por base  

o Modelo Touchpoints de Brazelton, sendo que a partilha dos maiores desafios e conquistas da semana é orientada  

de acordo com a fase de desenvolvimento dos bebés de cada grupo.  

Em Novembro de 2018, teve início o grupo de desenvolvimento pessoal,  

o qual procurou responder às necessidades de ocupação de grávidas  

no início de gestação ou de mães que haviam completado o ciclo de formação. 

 As sessões, ministradas por uma voluntária formada em programação neurolinguística,  

abordaram diferentes temas relacionados com a auto-estima e a auto-confiança  

promovendo o desenvolvimento de competências sociais. 

CENTRO DE ATENDIMENTO 
Intervenção psicossocial em grupo 

11 GRUPOS 
103 MÃES 

2 PAIS 
129 HORAS DE FORMAÇÃO 
64 SESSÕES REALIZADAS 



CENTRO DE ATENDIMENTO 
Caracterização das Mães acompanhadas 

 
 

As Mães que recorreram pela primeira vez ao 

CA, em 2018, tiveram conhecimento da 

Instituição através de outras Mães apoiadas 

em anos anteriores (71), de instituições 

congéneres (66), da internet (35), de centros 

de saúde (9) e de hospitais (6), entre outras 

origens. 

 

 

Eram sobretudo Mães jovens, na sua maioria 

solteiras (125, no referido universo de 238), 

predominantemente nas faixas etárias dos 

19-25 anos (64), dos 26-30 anos (59) e dos 

31-35 anos (51). Este facto poderá estar 

associado a gravidezes fruto de relações 

frágeis e instáveis, das quais é frequente 

resultar o abandono por parte do pai do bebé, 

no que toca às responsabilidades parentais.  

FAIXA ETÁRIA DAS MÃES QUE CHEGARAM AO APOIO À VIDA 
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CENTRO DE ATENDIMENTO 
Caracterização das Mães acompanhadas 

 

Os pedidos de ajuda foram provenientes, na 

sua maioria, dos distrito de Lisboa (200) e 

Setúbal (25).  

Entre os concelhos de origem com maior 

expressão, destacaram-se Lisboa (65), Sintra 

(51), Amadora (37), Loures (18) e Odivelas 

(17). 
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Em 2018, tal como em anos anteriores, 

predominaram os pedidos de ajuda de 

grávidas (154). No entanto, foram também 

acompanhadas situações de mães com bebés 

recém-nascidos (39) e de outras mulheres 

sem filhos ou com filhos maiores (45). 



CENTRO DE ATENDIMENTO 
Caracterização das Mães acompanhadas 

 
 

Apesar do número crescente de Mães com autorização 

de residência em Portugal (55) ou com vistos de curta 

duração (4) ou de estada temporária (1), 92 

encontravam-se ainda em situação ilegal, pelo que 

foram encaminhadas, com o apoio da instituição, para o 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 
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No que respeita à nacionalidade, verificou-se uma 

predominância de mulheres estrangeiras (152 face ao 

total de 238), oriundas maioritariamente dos PALOPS —

designadamente da Guiné-Bissau (42), Cabo Verde (33), 

S. Tomé e Príncipe (28) e Angola (10) — e do Brasil (20).  

SITUAÇÃO LEGAL DAS MULHERES ESTRANGEIRAS 



CENTRO DE ATENDIMENTO 
Caracterização das Mães acompanhadas 

 
 

Conforme os gráficos ao lado, o maior problema 

enfrentado pelas Mães que procuram o Apoio à Vida 

continuou a ser o desemprego (157) ou o emprego 

temporário, sem vínculo laboral e com baixa 

remuneração.  

Entre as referidas 238 Mães, apenas 61 se 

encontravam a trabalhar, predominando a área da 

restauração (15), os serviços de limpeza (14) e os 

trabalhos domésticos (12).  
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A INSTABILIDADE LABORAL E SOCIOECONÓMICA 
CONTINUA A PREDOMINAR NO UNIVERSO DE 

MÃES ACOMPANHADAS.  



CENTRO DE ATENDIMENTO 
Caracterização das Mães acompanhadas 

 

 

Em termos de escolaridade, o nível mais comum 

correspondeu ao 3º ciclo (70), seguindo-se o ensino 

secundário (62) e o 2º ciclo (45). 

 

14 Mães tinham apenas o 1º ciclo, enquanto 24 

tinham o ensino superior completo e 11 

encontravam-se ainda a estudar.  

ESCOLARIDADE DAS MÃES ACOMPANHADAS 
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Desde o seu início, o Apoio à Vida disponibiliza uma Linha gratuita e confidencial de atendimento telefónico, 24 horas por dia, 365 

dias por ano, para responder, de uma forma imediata, a todas as questões, dúvidas e pedidos de ajuda que recebemos. 

Embora a nossa intervenção direta seja na área da grande Lisboa, comprometemo-nos a encaminhar todas as situações oriundas de 

outras áreas geográficas para entidades parceiras mais próximas. 

Em 2018, entre as centenas de chamadas que recebemos, 51 correspondiam a grávidas em fase de discernimento, algumas com  

dúvidas acerca da gravidez, outras rejeitando o facto de estarem grávidas.  

Com o nosso apoio, 15 delas decidiram prosseguir com a gravidez. Das restantes, 8 abortaram, 2 sofreram um aborto espontâneo e 

6 não estavam grávidas. O seguimento da situação das restantes 20 acabou por não ser conhecido, pela impossibilidade de dar 

continuidade ao contacto telefónico. 

 

DAS 15 MÃES QUE DECIDIRAM PROSSEGUIR COM A GRAVIDEZ:  
 

9 FORAM ACOMPANHADAS NO NOSSO CENTRO DE ATENDIMENTO 

2 FORAM ACOLHIDAS NA CASA DE SANTA ISABEL 

2 FORAM ENCAMINHADAS PARA INSTITUIÇÕES NO SEU DISTRITO 

2 REGRESSARAM AO SEU PAÍS DE ORIGEM 
 

GRÁVIDAS 
EM DISCERNIMENTO 

CENTRO DE ATENDIMENTO 
Linha Gratuita 800 20 80 90 



 

O projeto “Famílias em Casa” surgiu da necessidade de apoiar as 

famílias de forma mais próxima e consistente, com o objetivo de 

estimular o desenvolvimento das suas competências parentais e 

sociais, apostando na prevenção de situações de negligência e/ou  

de risco.  

Tendo por base o Modelo Touchpoints de Brazelton, o projeto traduz-

se numa resposta de proximidade no apoio a mulheres grávidas e 

puérperas e respetivo agregado familiar, conjugando Visitas 

Domiciliárias com uma Intervenção Psicossocial transversal.	  

As Visitas Domiciliárias, com enfoque no ajustamento das relações 

pais/bebé e na promoção da reorganização familiar, procuram 

favorecer a comunicação entre os vários elementos da família, tendo 

lugar em 5 momentos-chave do desenvolvimento da criança: pré-

natal, recém-nascido, 3 semanas, 6-8 semanas e 4 meses.  

A Intervenção Psicossocial – com um formato flexível, definido caso a 

caso, consoante as necessidades da família – centra-se na criação de 

um sistema de suporte de longa duração e no apoio à construção de 

um projeto de maternidade consistente. 

FAMÍLIAS EM CASA 
Uma resposta de proximidade 

EM 2018 CONTAMOS COM 
55 FAMÍLIAS ACOMPANHADAS  

53 VISITAS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL 

NO DOMICÍLIO 

65 VISITAS DE PROMOÇÃO  

      DE COMPETÊNCIAS PARENTAIS 



CASA DE SANTA ISABEL 
A nossa casa de acolhimento 

 
 

A Casa de Santa Isabel, inaugurada em 2003, é uma casa de acolhimento 

temporário, onde as Mães vivem a sua gravidez e pós-parto num ambiente 

familiar, participando das tarefas e rotinas diárias, ao mesmo tempo que 

beneficiam de um acompanhamento e formação contínuos, com o objetivo  

de, a partir da sua gravidez, poderem construir um novo projeto de vida que,  

a prazo, possibilite a sua autonomização e plena reintegração na sociedade. 

A Casa de Santa Isabel pode acolher 9 Mães e 10 crianças, tendo ainda 1 vaga 

para casos de emergência.  

Na Casa de Santa Isabel é proporcionado:   

•  Preparação da gravidez; 

•  Acompanhamento Social e Psicológico; 

•  Acompanhamento na área do planeamento familiar; 

•  Acompanhamento no estabelecimento de laços familiares; 

•  Formação da afetividade e sexualidade; 

•  Formação em cuidados maternos; 

•  Planificação da futura autonomização. 



CASA DE SANTA ISABEL 
Movimento anual de Mães e crianças acolhidas 

 
  

Ao longo de 2018, residiram na Casa de Santa Isabel (CSI) 27 Mães  

e 26 crianças. Deste total (53), 35 foram admitidas nesse ano e as 

restantes 18 transitaram do ano anterior.  

Durante o ano, nasceram, na Casa de Santa Isabel, 14 bebés, o que 

eleva o número total de nascimentos a 118 desde que a Casa abriu.  

No conjunto do ano, saíram da CSI 17 Mães, com encaminhamentos 

variados: 2 por integração na família biológica; 2 por se terem 

autonomizado; 1 por ter ido viver com o companheiro; 1 por 

transferência para outra instituição; 6 por motivo de abandono; 3 na 

sequência de fuga; e 2 foram convidadas a sair por incumprimento das 

regras da Casa.  

Quanto às crianças, saíram 12, 9 acompanhadas pelas Mães e as 

restantes 3 por transferência para outra instituição.  

DURANTE O ANO NASCERAM NA CSI 14 BEBÉS, 
O QUE ELEVA O TOTAL DE NASCIMENTOS A 118  

DESDE QUE A CASA ABRIU 



CASA DE SANTA ISABEL 
Caracterização das Mães acolhidas 

 
 

Das 17 novas Mães acolhidas em 2018, 13 foram admitidas ainda 

grávidas e 4 traziam os seus filhos pequenos.  

Entre as primeiras, 7 rejeitavam, inicialmente, a gravidez ou 

encontravam-se em situação de risco de aborto. 

Em termos de idade, verificou-se uma predominância da faixa 

etária dos 19-25 anos (8 Mães), seguindo-se as faixas dos 26-30 

anos (5 Mães), 36-41 anos (3 Mães) e 1 Mãe tinha entre 31 e 35 

anos. 

Quanto à nacionalidade, 9 eram portuguesas e 8 estrangeiras – 2 

de Angola, 2 de Cabo Verde, 2 da Guiné-Bissau, 1 de Moçambique e 

1 do Senegal. Destas, 5 encontravam-se em situação ilegal no país 

e as restantes 3 tinham a sua situação regularizada. 

Relativamente ao nível de escolaridade, verificou-se que 11 Mães 

tinham completado o 2.º ciclo, duas o ensino secundário e uma o 

3.º ciclo. De destacar que três delas tinham concluído uma 

licenciatura.  

No que respeita à situação profissional, apenas uma se encontrava 

a frequentar um curso profissional de equivalência ao 9º ano, 

encontrando-se as restantes 16 desempregadas.  

CSI EM 2018 

17 NOVAS MÃES 

3 LICENCIADAS 

11 COM O 2.º CICLO 

2 COM O ENSINO SECUNDÁRIO  

1 COM O 3.º CICLO.  



CASA DE SANTA ISABEL 
Pedidos de Acolhimento 

 

A CSI recebeu, em 2018, um total de 115 

pedidos de acolhimento, um número 

superior ao verificado no ano de 2017 (89). 

Do total de pedidos recebidos, foram 

admitidas 17 grávidas/Mães.  

 

Em relação às razões que estiveram na base 

do não-acolhimento dos restantes 98 

pedidos, destacam-se a ausência de vaga 

(46), a ausência de enquadramento (27) e a 

desistência do pedido (18). 

 

A maioria dos pedidos proveio de outras 

IPSS (43), das CPCJ (23), da SCML (18) e dos 

serviços da Segurança Social (9). Registaram-

se também 11 pedidos feitos pelas próprias 

grávidas e outros tantos encaminhados pelo 

Centro de Atendimento. 
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CASA DE SANTA ISABEL 
Acompanhamento Técnico e Formação 

  

ATENDIMENTOS 

Ao longo de 2018, foram realizados 1333 atendimentos na Casa de Santa Isabel (CSI), segundo os vários tipos de acompanhamento: 

•  Social: 239 

•  Psicológico: 221 

•  Formação/Inserção Profissional: 9 

•  Educativo: 864 

FORMAÇÃO 

As Mães que estiveram acolhidas na CSI participaram nas formações 

que decorreram no Centro de Atendimento, nas quais foram abordados 

temas relacionados com a preparação para o parto, cuidados maternos, 

técnicas de procura de emprego, gestão orçamental e questões 

relativas a direitos e deveres sociais. 

Foi também dada continuidade ao projeto Darte, que promove sessões 

de arte como terapia, através do desenvolvimento das competências 

sociais e artísticas das Mães, favorecendo a sua auto-estima e auto-

confiança.  

Nesta formação, com periodicidade semanal e a duração de uma hora e 

meia, as Mães têm oportunidade de realizar diversos trabalhos manuais, 

individuais e em grupo, colocando os seus talentos em prática. 



CASA DE SANTA ISABEL 
Formação e Outras Actividades 

 
 

Em paralelo, foram organizadas, ao longo do ano, diversas atividades de 

carácter lúdico para as Mães e crianças acolhidas, destacando-se: a 

participação na semana de férias organizada pela Instituição; a ida a 

Fátima e as idas à praia e a jardins durante o Verão. 

As Mães beneficiaram também de aulas de viola, asseguradas por uma 

voluntária, com o objectivo de iniciação ao instrumento e aquisição de 

noções básicas. Tiveram ainda oportunidade de participar numa 

formação ministrada pela Procter & Gamble e promovida pela 

Entrajuda, na qual foram abordados temas relacionados com as técnicas 

de procura de emprego, a postura profissional e a elaboração de um 

currículo, entre outros. Esta formação decorreu na associação Mum’s 

and Kids. 

Também em 2018 teve lugar o projecto CSI – Conversar, Sonhar e 

Investir. Nesta formação, assegurada por voluntárias, com uma 

periodicidade semanal e a duração de uma hora e meia, foram 

realizadas 9 sessões distribuídas pelas seguintes áreas: consultoria de 

imagem, formação humana, lavagem e tratamento de roupa bem como 

noções básicas de costura.  



CASA DE SANTA ISABEL 
Formação e Outras Actividades 

  

GRUPO PSICOEDUCATIVO 

O grupo psicoeducativo realizado na CSI teve como principal 

objectivo a promoção de competências pessoais e sociais. 

Foram realizadas 21 sessões, com uma periodicidade semanal, 

distribuídas em quatro módulos: Eu; Eu e os Outros;  

Eu e a Comunidade; Eu e o Mundo. Cada sessão começa com  

um momento de partilha, seguindo-se a formação com temas 

como o auto-conhecimento e a resolução de conflitos e um 

debate final sobre as principais conclusões. As conquistas  

mais valorizadas têm sido o crescimento pessoal, a aquisição  

de competências comunicacionais e a união do grupo. 	  
 

“A CASA DE SANTA ISABEL RECEBEU-ME DE BRAÇOS ABERTOS E ESTIVERAM 

AO MEU LADO QUANDO MAIS PRECISEI. AJUDARAM-ME DURANTE A GRAVIDEZ 

E DEPOIS DO NASCIMENTO DA MINHA FILHA. APRENDI A CUIDAR DA BEBÉ  

E CONSEGUI ORGANIZAR-ME. SAI DA INSTITUIÇÃO COM UM TRABALHO E FUI 

VIVER COM A MINHA FILHA E A MINHA IRMÃ PARA UMA CASA ALUGADA. 

AGRADEÇO TODA A AJUDA QUE RECEBI.” (INÊS BORGES, MÃE QUE VIVEU  

NA CASA DE SANTA ISABEL ENTRE JULHO DE 2018 E FEVEREIRO DE 2019) 



A ESCOLA DE TALENTOS REALIZA 6 CURSOS POR ANO 
DECORRENDO SEMPRE DOIS EM SIMULTÂNEO (UM DE MANHÃ E OUTRO À TARDE). INCLUEM AS SEGUINTES MATÉRIAS: 

 

ESCOLA DE TALENTOS 
Oferecer às Mães uma nova via profissional 

 

A Escola de Talentos, criada em 2014, nasceu da necessidade de integração profissional das Mães que acompanhamos. 

Através de um curso intensivo de 3 meses, com aulas práticas e teóricas ministradas diariamente numa casa-modelo por cerca  

de 25 voluntárias seleccionadas, grupos de 6 a 7 Mães aprendem a desempenhar todas as tarefas envolvidas no trabalho doméstico 

e no cuidado com crianças, idosos e dependentes. 

Simultaneamente, aprendem a assumir uma atitude responsável e activa perante uma situação de desemprego, bem como a 

melhorar a sua apresentação física e postura profissional. 

Desejavelmente, uma vez concluída a formação, as alunas estarão aptas a trabalhar com mais qualidade, confiança e segurança. 

Todas as alunas que cumprem os objectivos recebem um diploma como forma de lhes garantir uma maior probabilidade de sucesso 

na procura de emprego e na manutenção do mesmo, condições indispensáveis a uma vida mais autónoma e menos vulnerável. 

CUIDADOS COM BEBÉS E CRIANÇAS 
CUIDADOS INFORMAIS COM IDOSOS E DEPENDENTES 
CONSULTORIA DE IMAGEM 
AULAS EXTRA 

FORMAÇÃO HUMANA 
LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA CASA 

LAVAGEM, TRATAMENTO DE ROUPA E NOÇÕES BÁSICAS DE COSTURA 
COZINHA 



ESCOLA DE TALENTOS 
Oferecer às Mães uma via profissional 

CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO 

De Janeiro a Julho de 2018, a Escola de Talentos exerceu a sua actividade em instalações cedidas pela paróquia de Santa Joana 

Princesa. Entretanto houve a necessidade de libertar o espaço em causa, pelo que, perante a inexistência de uma alternativa 

imediata, os dois cursos que deveriam ter tido lugar no ultimo trimestre do ano não puderam ser realizados. 

Em Dezembro de 2018, o Apoio à Vida conseguiu a cedência de novo espaço, desta feita no Centro Pastoral de Miraflores, 

pertencente à Paróquia de Algés. Assim, já perto do final do ano, foi possível recomeçar a preparar novos ciclos de formação e a 

entrevistar potenciais candidatas. 

Consequentemente, em 2018 foram leccionados apenas quatro cursos, ministrados por um total de 26 formadoras. 

Toda a formação na Escola tem como objectivos principais:  

•  A maximização do número de alunas formadas que,  

devido ao interregno dos cursos, diminuiu de 32 em 2017  

para 21 em 2018;  

•  Promover a respectiva colocação, orientando-as para  

as ofertas de emprego recebidas, tendo sido colocadas  

20 alunas directamente pelo departamento  

de inserção profissional do Apoio à Vida. 

 

INSCRITAS FORMADAS COLOCADAS 
CURSO 20 
(jan-‐abr18)	  

CURSO 21 
(jan-‐abr18)	  

CURSO 22 
(abr-‐jul	  18)	  

CURSO 23 
(abr-‐jul	  18)	  

7	   86%	   67%	  6	   4	  

7	   100%	   71%	  7	   5	  

6	   83%	   20%	  5	   1	  

6	   50%	   67%	  3	   2	  

ALUNAS DE 2018 



SENSIBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO 
Escolas e Unidades de Saúde 

 
PROJECTO 1+1 

Após o sucesso da experiência piloto realizada no ano anterior, 2018 foi tempo de aposta no projecto de sensibilização e prevenção 

em escolas, que tem como objectivos despertar a consciência e o coração dos jovens, promover a análise crítica e fomentar a 

responsabilização pelas decisões relativas à sua vida afectiva, com o fim último de prevenir a gravidez na adolescência.  

Para o cumprimento destes objectivos, consideramos essencial aliar à informação biológica e médica uma abordagem psicológica  

e social. O programa, destinado a alunos do ensino secundário e estruturado em duas sessões de 90 minutos cada, parte da 

experiência de trabalho do Apoio à Vida, conjugando informações científicas, 

casos reais e actividades práticas que procuram promover a reflexão  

individual: 

Sessão 1: “Conhecer-me: Eu, os meus afectos, as 

minhas relações” — promoção da reflexão pessoal 

sobre a individualidade de cada um, afectos, 

atitudes e vivência da sexualidade; compreensão 

da importância das dimensões “Sentir – Pensar – 

Agir” no processo de tomada de decisões; e 

promoção da reflexão pessoal e da assertividade 

na construção de relações interpessoais e de 

projecto de vida, como base para a abordagem do 

tema da gravidez precoce. 



SENSIBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO 
Escolas e Unidades de Saúde 

 

 UNIDADES DE SAÚDE 
A nossa experiência de trabalho tem evidenciado a importância do estabelecimento de uma relação de 

proximidade com os serviços de saúde, dado o papel essencial que os médicos de família assumem em situações 

de gravidez inesperada.  

Num estudo recente com entrevistas a mulheres que tiveram dúvidas em relação à sua gravidez, ficou claro nos 

resultados a importância do suporte do médico de família.  O nosso objectivo é dar a conhecer o trabalho que 

realizamos e criar uma rede de apoio para as mulheres grávidas com dúvidas e/ou dificuldades perante a notícia da 

gravidez. 

Neste ano, apresentámos o nosso trabalho em 45 unidades de saúde, abrangendo um total de cerca de 500 

profissionais que contactam direta ou indiretamente com esta realidade. 

Sessão 2: “Prevenção de gravidez na adolescência” — promoção da 

consciencialização da realidade da gravidez na adolescência, do aborto 

e das suas consequências; promoção da reflexão crítica sobre a 

complexidade da gravidez na adolescência e do processo de tomada 

de decisão; prevenção de comportamentos de risco e promoção de 

escolhas informadas e responsáveis na vivência da sexualidade. 

Ao longo do ano 2018, o Apoio à Vida dinamizou 182 sessões em 50 

escolas, abrangendo um total de 4558 alunos dos distritos de Lisboa e 

Setúbal.	  



A NOSSA EQUIPA 
Juntos por uma causa 

 
DIRECÇÃO       Manuel Faria Blanc    |   Ana Faria Blanc   |   Ana Figueiredo Sanches 

EQUIPA TÉCNICA 

Mara Mota – Directora Técnica 

Catarina Sousa – Assistente Social 

Mafalda Líbano Monteiro – Assistente Social 

Paula Matias – Assistente Social 

Clara Inocêncio – Psicóloga 

Beatriz Gorjão – Psicóloga Júnior 

Joana Serpa – Psicóloga 

Madalena Esteves – Coord. Escola de Talentos 

Sofia Fernandes – Técnica de Inserção Profissional 

Fernanda Ludovice – Directora da  CSI 

Ana Paula Antunes – Monitora 

Carla Vieira – Monitora 

Filipa Afonso – Monitora 

Inês Silva – Monitora 

Sandra Coelho – Monitora 

Soraia Rombinha – Monitora 

COMUNICAÇÃO  
E ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS 

Rita Sousa Rêgo 

VOLUNTARIADO  
E APOIO LOGÍSTICO 

Maria João Correia 

SERVIÇO 
ADMINISTRATIVO 

Margarida Oliveira  



OS NOSSOS PARCEIROS 



OS NOSSOS PARCEIROS 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Relatório e Contas 2018 

ALGUNS	  MARCOS	  DO	  ANO	  



2018 
Alguns Marcos do ano  

OLHAR, REPOSICIONAR E AGIR. O APOIO À VIDA PARTICIPA NO 
12º CONGRESSO NACIONAL DE PSICOLOGIA DA SAÚDE “PROMOVER E INOVAR EM PSICOLOGIA DA SAÚDE” 

No dia 25 de Janeiro, duas técnicas do Apoio à Vida fizeram uma 

Comunicação no 12.º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde, 

integrada no simpósio “Saúde e Bem-Estar do Bebé, da Criança e da 

Família: o contributo da Fundação Brazelton Gomes-Pedro”.  

A comunicação teve como tema “Olhar, reposicionar e agir – formas de 

estar no terreno” e demonstrou de que forma o modelo Touchpoints tem 

um lugar central em toda a intervenção do Apoio à Vida.  

Em 30 de Maio, o Apoio à Vida participou no II Encontro de Instituições de 

Acolhimento, organizado pela Ajuda de Mãe, com  

o objetivo de partilhar as diferentes praticas e as dificuldades sentidas no 

terreno. Numa comunicação feita por uma das nossas técnicas, 

partilhámos a experiência da inserção profissional na nossa instituição. 

II ENCONTRO DE INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO  
“ENTRE CASAS POR UMA NOVA VIDA” 

PRESENÇA EM EVENTOS DO SECTOR 



2018 
Alguns Marcos do ano  

 

Durante um ano letivo, 

tivemos a alegria de 

trabalhar com duas 

estagiárias de psicologia 

da Faculdade de 

Psicologia da Universidade 

de Lisboa. 

“A minha passagem pelo Apoio à Vida foi muito entusiasmante e de grande aprendizagem! 

Pude começar a construir o meu “eu” enquanto psicóloga, descobrindo uma área pela qual 

me apaixonei. Poder participar no Projeto de sensibilização e prevenção foi um sonho 

tornado realidade, uma experiência que vou levar comigo com muito carinho.” - ANA MARTINS 
  

“Para mim, estagiar no Apoio à Vida foi uma experiência inesquecível. Sinto-me muito 

agradecida por tudo o que aprendi, pelas pessoas que conheci e pelos momentos que vivi. 

Foi um ano de um enorme crescimento profissional e pessoal. Dediquei-me a este estágio 

“de corpo e alma” e sinto que todo o esforço foi recompensado por aquilo que recebi de 

cada pessoa, cada gesto e cada palavra, que guardo com muito carinho.” - LEONOR R. LEITE 

Neste ano, teve ainda início um novo 

estágio de Serviço Social, através da 

Universidade Católica.  

A Catarina ficará connosco até 

meados de 2019. É muito bom poder 

contar com a sua alegria e com o 

cuidado que põe em cada desafio que 

lhe é proposto. Vai ser bom 

continuarmos a trabalhar juntos! 

BEM-VINDA CATARINA	  
OBRIGADO ANA E LEONOR 

ESTÁGIOS 



2018 
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PRESENÇA NO NOVA SBE SOCIAL IMPACT DAY 

No dia 13 de Novembro, participámos no Nova 

SBE Social Impact Day, que promoveu a 

interacção directa entre organizações com 

impacto social e alunos universitários. Um dos 

principais objectivos foi identificar interesses 

comuns, potenciando momentos de networking.   

No dia 12 de Abril, as alunas Cleise e Nafissatu aceitaram o desafio de ter  

uma palete como palco no Ignite Vale de Alcântara, um evento 

organizado pela RedEmprega Vale de Alcântara, à qual pertencemos, para 

dar voz a empreendedores, artesãos e Organizações desta zona de 

Lisboa. O grande objectivo era perceber “Quem são? Quais os seus 

sonhos? Qual a sua arte e qual o impacto que produzem?”  

As alunas da Escola de Talentos deram o seu testemunho e mostraram a 

todos a alegria de terem feito parte deste projecto, destacando o impacto 

que teve nas suas vidas. Voltámos de coração cheio e inspirados com 

tantas histórias que ouvimos. 

ALUNAS DA ESCOLA DE TALENTOS NO IGNITE VALE DE ALCÂNTARA 



2018 
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UMA TROCA ONDE TODOS GANHAM 

Paralelamente aos cursos da Escola de Talentos, foi lançada uma nova modalidade de formação aberta 

a qualquer empregada doméstica a pedido do empregador. Na troca de um donativo, é assegurada a 

formação em contexto de trabalho, ou seja, na própria casa. De acordo com  as necessidades 

identificadas, são abordados um ou mais dos módulos existentes: 

•  Limpeza e arrumação da casa; 

•  Lavagem e tratamento de roupa; 

•  Cozinha. 

Neste formato, as aulas privilegiam a organização e os costumes que já existem em cada casa, 

adaptando a técnica ao gosto do empregador. Assim, alargarmos os beneficiários da Escola de 

Talentos, ao mesmo tempo que contribuímos para a sustentabilidade financeira deste projeto. 

COLÉGIO MARISTA DE CARCAVELOS 
 

O Colégio Marista de Carcavelos lançou o desafio  

a algumas das suas turmas para angariarem fundos 

para uma instituição. A escolhida foi a Escola de 

Talentos do Apoio à Vida. Foi uma alegria 

apresentarmos o nosso trabalho. O donativo que 

recebemos serviu para financiar os ingredientes 

das aulas de cozinha de dois cursos. Muito 

obrigado aos alunos por esta grande ajuda. 



2018 
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BENS PARA AS CASAS DAS NOSSAS FAMÍLIAS 

À semelhança de anos anteriores, em 2018 foram muitos os bens conseguidos através da BUS 

(Bens de Utilidade Social) e de muitos voluntários que se moveram para doar mobília e 

eletrodomésticos (ou para nos ajudar no transporte), a fim de melhorar as condições habitacionais 

de famílias que acompanhamos. 

Conseguimos apoiar 8 famílias com 9 electrodomésticos, 5 camas de casal, 12 camas de criança  

e 13 artigos de mobiliário e decoração. 

CAMPANHAS DE RECOLHA DE BENS 

Mais uma vez, contámos com o apoio do Grupo Auchan e, em Janeiro, estivemos, 

ao longo de um dia, no supermercado Pão de Açúcar das Amoreiras, numa jornada 

de recolha de artigos para bebé.  

Além desta grande campanha, recebemos vários donativos de empresas e 

particulares ao longo do ano.  

Conseguimos angariar:	  
•  511 Pacotes de toalhitas 

•  759 Produtos de higiene 

•  16972 Fraldas 

•  346 latas de leite 

•  344 Papas 
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Quando procurou o Apoio à Vida, a Aline tinha acabado de saber que a sua gravidez era de risco e que tinha de deixar o emprego para 

ficar de repouso (já tinha perdido dois bebés). A família ia passar a viver apenas com os rendimentos do marido que, não podemos 

deixar de referir, teve um papel essencial durante todo o processo. 

Tinham acabado de mudar de casa e só tinham a cama e dois eletrodomésticos que estavam a pagar em prestações. O Apoio à Vida 

respondeu a este pedido de ajuda com consultas de psicologia no domicílio, apoio jurídico (o casal já tinha dívidas), companhia e 

acompanhamento de cada conquista ao longo da gravidez. Disponibilizou-se também para ajudar a mobilar a casa de forma a que o 

casal pudesse transformá-la num lar alegre e confortável. O que se conseguiu superou todas as expectativas. 

Com a ajuda da BUS e de muitos voluntários que se disponibilizaram para oferecer bens e ajudar com o transporte (num apartamento 

de um 4º andar sem elevador), foi possível mobilar o quarto do casal, o quarto do bebé, a sala e a cozinha… tudo isto a tempo do 

nascimento do bebé! Esta família foi para nós um exemplo de resiliência e gratidão e todos os voluntários que se envolveram nesta 

acção mostraram que tudo é possível! 

 

“AMEI TUDO! VOU CUIDAR COM MUITO CARINHO E, SEMPRE QUE EU  

OLHAR PARA ISSO TUDO, IREI LEMBRAR-ME DO APOIO À VIDA E DESTAS 

PESSOAS MARAVILHOSAS! AINDA EXISTEM MUITAS PESSOAS DE BEM, 

E AGRADEÇO A DEUS POR TER COLOCADO TODAS ESTAS NO MEU CAMINHO!!  

QUANDO A MINHA FILHA ESTIVER GRANDE, VOU CONTAR-LHE ESTA HISTÓRIA…  

O MEU CORAÇÃO PULA DE TANTA EMOÇÃO… SÓ DEUS PARA RECOMPENSAR  

TODOS.” ALINE 

REMODELAÇÃO DA CASA DA ALINE 

SALA DA CASA DA ALINE, ANTES E DEPOIS 
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AÇÃO APOIO À VIDA – TENHO UM BEBÉ… E AGORA? VISITA DO BLOG “AOS PARES” 
 

A Mariana Seara Cardoso, autora do Blog “Aos 

Pares”, desafiou a Bioderma para uma ação que 

consistiu na entrega de malas de maternidade a 

várias mães de um dos nossos grupos, pouco antes 

de os seus bebés nascerem. 
 

“Ontem foi um dia especial para mim, um dia em 

que senti que ajudei e que contribui para a 

felicidade de alguém, um dia em que fiz o bem e 

consegui chegar perto de pessoas que precisam de 

carinho e apoio.”                           (© blog aospares.pt) 
Durante a sua gravidez, a apresentadora Andreia Rodrigues decidiu fazer uma 

ação para ajudar quem mais precisa. Escolheu o Apoio à Vida e contou com o 

apoio das marcas Bebé Vida, Bebé Confort, Gloop e Lidl. 
 

“Pensei se deveria tornar esta ação pública mas, em conversa com algumas 

pessoas e com a Associação Apoio à Vida, decidimos que sim! Vamos dar a 

conhecer esta associação que precisa de apoios, de ser falada e ajudada, vamos 

homenagear o trabalho de quem faz a diferença. Sim! Vamos chamar a atenção 

para a importância de sabermos em que mundo vivemos. Sim! Vamos inspirar 

outras marcas e pessoas a serem solidárias. Sim! Vamos mostrar que há todo um 

trabalho que é desenvolvido por grandes e pequenas marcas que não sendo 

divulgado existe. Sim! Vamos mostrar que se todos ajudarmos o mundo se torna 

num espaço melhor. SIM!!!!”                                                                   (© blog coisasnossas.pt) 
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LEILÃO DAS CHUTEIRAS DO BERNARDO SILVA 

Como forma de contribuir para o Apoio à Vida,  

o futebolista Bernardo Silva assinou umas 

chuteiras para leiloar. Através da plataforma 

Esolidar, conseguimos angariar 250€!  

Obrigado, Bernardo,  

por se juntar à nossa causa! 

CLÃPI KIDS E AS VENDAS DE NATAL 

A Clãpi Kids identificou-se com o nosso trabalho 

e, em Dezembro de 2018, doou 10% das suas 

vendas de Natal à nossa instituição. Desde então 

que estamos rendidos a esta marca que quer “que 

os pais gostem das roupas mas, essencialmente, 

que os filhos as queiram vestir. Sem birras!”. 
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JUST A CHANGE NA CASA DE SANTA ISABEL 

A Casa de Santa Isabel beneficiou do programa “All In, Dia Solidário” da Just a Change, uma IPSS cujo lema é Reabilitamos Casas, 

Reconstruímos Vidas. Tudo aconteceu em duas acções (uma em Setembro e outra em Novembro) e com a colaboração de cerca de 30 

voluntários das empresas Starbucks e Jerónimo Martins que, com muita alegria e boa disposição, pintaram dois corredores e 6 quartos.  

 

“FOI UM DIA MUITO ESPECIAL, DEMOS UM POUCO DE NÓS E RECEBEMOS MUITO AMOR! VIEMOS DE CORAÇÃO CHEIO E COM MUITA VONTADE DE VOLTAR.” (SANDRA, 

STARBUCKS) 



2018 
Alguns Marcos do ano  

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 

Este ano, retomámos a peregrinação anual a Fátima, com mães, pais e crianças,  
num total de 55 pessoas. Foi um dia importante de convívio, partilha e entrega  

de muitas intenções. Durante o dia, houve tempo para boas conversas e espaço  

para cada um entregar as suas dificuldades e agradecer tanto bem a que assistimos 

todos os dias! Esperamos poder voltar em breve! 	  



2018 
Alguns Marcos do ano  

FÉRIAS DO APOIO À VIDA 

Mais um verão com direito a férias para mães e filhos! Entre 9 e 13 de Julho, realizou-se uma 
semana na Praia das Maçãs, com 18 mães, 11 bebés e 8 crianças, onde foi possível conjugar a 
alegria, diversão, jogos, convívio, praia e descanso, com a aprendizagem de rotinas para mães e 
filhos. Com a ajuda de 8 voluntárias que nos ajudaram a tempo inteiro, foi possível ajudar as 
mães nas refeições, banhos, sestas, birras e brincadeiras dos seus filhos, proporcionando-lhes 
também alguns momentos de aprendizagem e partilha umas com as outras. Ao longo da 
semana, foram dinamizados pelas voluntárias alguns workshops: 
-  Fantoches e conto de histórias 
-  Dança 
-  Decoração de bolos 
-  Massagens 
Tudo isto só foi possível graças ao apoio de benfeitores particulares, de algumas empresas  
como a Sumol+Compal, Chef Kiko, Pastéis de Belém, Orivarzea, Bom Petisco, Batatas Titi, Becel,  
Sovena, Unilever, L’Oreal e com o apoio da Fundação D. Pedro V e da Fundação Oriente.  
Mais uma semana com tantas memórias para recordar, e muito para agradecer! 
 
“EU ADOREI AS FÉRIAS! CONHECI PESSOAS NOVAS, ARRANJEI UMA AMIGA MUITO IMPORTANTE – A CATARINA – QUE 
 CONVIDEI PARA MADRINHA DA CYARA. APRENDI MUITAS COISAS DE BEBÉS COM AS OUTRAS MÃES E, NA COZINHA  
TAMBÉM, A AJUDAR A GIGI E A BEATRIZ. FORAM DIAS ESPECIAIS, QUANDO CHEGUEI ESTAVA UM BOCADINHO TRISTE  
E DEPOIS FIQUEI MUITO ALEGRE. NÃO VOU ESQUECER ESTES DIAS!” (ARTEMISA, MÃE QUE PARTICIPOU NAS FÉRIAS COM  

A FILHA DE 4 MESES)  
“O QUE MAIS GOSTEI FOI DOS WORKSHOPS, OS ACOLHIMENTOS, ROTINA DOS BEBÉS, GANHEI MAIS CONHECIMENTOS, E TAMBÉM DO SÍTIO QUE SÓ ME FEZ BEM PORQUE 
MUDEI DE ROTINA” (EDSANA, MÃE QUE PARTICIPOU NAS FÉRIAS DURANTE A GRAVIDEZ) 



2018 
Alguns Marcos do ano  

GRUPO CHÁ E COMPANHIA 
 

Este grupo de senhoras, que se junta para conviver e fazer 

tricot, deram-nos 30 enxovais em 2018.  

Carinho e o bom gosto são visíveis em cada saco, que tem 

tudo o que um bebé precisa para os seus primeiros 

tempos de vida. 

Assim, sempre que há necessidade, a equipa técnica 

entrega um enxoval completo Às Mães e Pais que 

acompanhamos,  

tanto em atendimento como em visitas ao domicílio.  

Até já demos a gémeos e trigémeos!!  

“Agradeço imensamente pela 

ajuda. Que as senhoras sejam 

retribuídas em dobro com 

muita saúde. Vou fazer muito 

bom uso das coisas e 

futuramente poder ajudar 

outra mãe também.” UMA MÃE 

AS AMIZADES QUE AJUDAM A VESTIR OS NOSSOS BEBÉS 

TALENTOS QUE AGASALHAM 

Felizmente, chegam ao Apoio à vida 

muitas pessoas que gostam de nos 

entregar casaquinhos, mantinhas, 

gorros, tudo feito à mão com muito 
talento, carinho e bom gosto.  

Nem toda a gente consegue imaginar  

o bem que estas peças de roupa fazem 

às Mães a quem as entregamos, mas 
bastava ver o brilho no seu olhar 

quando olham para os seus bebés tão 

bem vestidos e agasalhados . 



2018 
Alguns Marcos do ano  

CAMPANHA EM ESCOLAS E EMPRESAS 

Desafiámos várias escolas e empresas a 

recolherem bens para o Apoio à Vida entre os 

seus alunos e colaboradores.  

Foi o melhor ano de sempre em termos de 

quantidade de adesões e bens recolhidos. 

Para além de tudo o que recebemos, foi uma 

oportunidade de falar do nosso trabalho a 

pessoas de todas as idades.  

As campanhas nas empresas atraíram a atenção 

de muitas pessoas para o nosso trabalho e houve 

algumas que até nos visitaram. Nas escolas,  

o sucesso não foi menor e mostraram que  

a capacidade de partilhar começa desde 

pequenos. Em algumas, que nos convidaram para 

falar com as crianças, fizemos apresentações 

muito criativas, como dar banho a bonecas ou 

ajudar algumas turmas do pré-escolar a fazerem 

a própria papa. Os alunos contagiaram as suas 

famílias para ajudar quem mais precisa.  

O NATAL DO APOIO À VIDA 

BENS ANGARIADOS 
799 PACOTES DE TOALHITAS 
576 PRODUTOS DE HIGIENE 

33 721 FRALDAS 
245 LATAS DE LEITE 

671 PAPAS  



2018 
Alguns Marcos do ano  

FESTA DE NATAL 
 

Como fazemos todos os anos, organizámos uma Festa 

de Natal para as nossas Mães e suas famílias, parceiros e 

voluntários.  

Com o apoio da Junta de Freguesia de Alcântara, que 

nos cedeu o espaço, dos CTT - com a sua iniciativa CTT 

Solidário - e de muitos voluntários, uma ajuda de que 

precisamos sempre, passámos uma tarde muito 

divertida.  

Uma das grandes animações foi a presença do Carlos e 

da Sandra, um casal membro da comunidade Canção 

Nova, que nos veio falar sobre o presépio. A Carla estava 

grávida de seis meses, o que nos aproximou ainda mais. 

OS PRESENTES  

No âmbito da iniciativa CTT Solidário, as nossas utentes 

escreveram cartas ao Pai Natal, pedindo o presente que 

queriam para os seus filhos. Como resultado da 

generosidade dos CTT, todas receberam o seu presente 

e assim tiveram um Natal mais alegre. 

Na Festa estiveram presentes 25 Famílias (25 adultos  

e 26 crianças)  



VISITAS DE NATAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À semelhança dos anos anteriores, 

em 2018 aconteceram as visitas de 

Natal, onde famílias visitam famílias 
para levar um cabaz de alimentos a 

quem mais precisa e, juntas, trocarem 

experiências! Com 27 famílias/grupos 
voluntários foram visitadas 32 

famílias. O resultado foi muito 

positivo, e todos saíram a ganhar! 

2018 
Alguns Marcos do ano  

“FOI MUITO MAIS DO QUE EU PODERIA IMAGINAR, NÃO TENHO PALAVRAS PARA DESCREVER COMO FOI. 

ADOREI QUEM ME VISITOU, FORAM MUITO SIMPÁTICOS E FICARAM LÁ MUITO TEMPO COMIGO E COM OS 

MEUS FILHOS À CONVERSA. LEVARAM TUDO E MAIS ALGUMA COISA, NÃO FALTOU NADA DO QUE EU PEDI E 

AINDA LEVARAM MAIS E MAIS COISAS! ESTOU SEM PALAVRAS, FOI TÃO BOM QUE ATÉ FIQUEI SEM JEITO SEM 

CONSEGUIR AGRADECER TUDO AQUILO QUE RECEBI! TIVE UM NATAL À PORTUGUESA, COZINHEI BACALHAU 

COM NATAS COM O QUE RECEBI.” (FAMÍLIA VISITADA) “A ENTREGA DO CABAZ À FAMÍLIA DA ELISABETE 

CORREU MUITO BEM!  QUANDO CHEGÁMOS A CASA, A ELISABETE COMEÇOU LOGO A PEDIR DESCULPA PELA 

FALTA DE ESPAÇO E PELAS CONDIÇÕES. FOI ACORDAR OS FILHOS PARA DAR AS PRENDAS RESPETIVAS E 

ESTAVAM TODOS SUPER CONTENTES!  AJUDÁMOS A MONTAR O TRICICLO DO MAIS PEQUENO. FOI MUITO 

GIRO! ACHO QUE NO GERAL CORREU MESMO BEM, ERAM TODOS MUITOS SIMPÁTICOS E ESTAVAM MESMO 

CONTENTES PELAS PRENDAS E POR TERMOS FICADO A AJUDAR” (FAMÍLIA VOLUNTÁRIA) 

“É UMA PURA FELICIDADE TER-SE FEITO O QUE SE FEZ HOJE...VER OS OUTROS FELIZES E ESPERANÇOSOS 

COM TÃO POUCO... SAI-SE DE CORAÇÃO CHEIO DESTAS PEQUENAS EXPERIÊNCIAS!” (FAMÍLIA VOLUNTÁRIA) 



2018 
Histórias que nos inspiraram este ano 

ANA – MÃE DETERMINADA 
 

A Ana sonhava ser fisioterapeuta, mas teve que interromper o 

curso devido a uma gravidez inesperada, que a levou ao Apoio 

à Vida. Os grupos de mães, workshops e a sua própria 

experiência levaram-na a confirmar que a amamentação era 

essencial. Em 2018, inspirou-nos com a sua determinação ao 

reingressar no curso de fisioterapia e ao especializar-se como 

Conselheira de Aleitamento Materno, tendo o desejo de 

poder ajudar outras mães e bebés do Apoio à Vida. 

 

“TER O ACOMPANHAMENTO DO APOIO À VIDA PERMITIU-ME UMA MAIOR 

PERCEPÇÃO DAS MINHAS CAPACIDADES DE SUPERAÇÃO E O MEU 

CRESCIMENTO, NÃO SÓ COMO MÃE E MULHER, MAS TAMBÉM A NÍVEL 

SOCIAL E PROFISSIONAL” (ANA) 

ANA FILIPA - MÃE QUE AJUDA OUTRAS MÃES 
	  

A Ana Filipa foi acompanhada pelo Apoio à Vida e, enquanto 

frequentava os grupos de mães, os seus filhos ficavam a cargo 

das nossas babysitters voluntárias. Hoje, já autónoma, quis 

retribuir o apoio que lhe foi dado, ajudando outras mães e 

bebés. Em 2018, ofereceu-se como voluntária no Apoio à Vida 

e agora é uma das babysitters que dá colo a bebés todas as 

semanas! 

 

“O APOIO QUE ME DERAM FOI MUITO IMPORTANTE DURANTE E DEPOIS DA 

GRAVIDEZ. FIQUEI TÃO APAIXONADA PELO PROJECTO E PELO TRABALHO DO 

APOIO À VIDA QUE PENSEI: PORQUE NÃO FAZER TAMBÉM PARTE DESTE 

PROJECTO? TENDO TEMPO LIVRE, DECIDI OFERECER-ME COMO VOLUNTÁRIA. 

E HOJE SOU VOLUNTÁRIA DE CORAÇÃO.” (ANA FILIPA) 

TESTEMUNHOS 



2018 
Histórias que nos inspiraram este ano 

TESTEMUNHOS 
 

SANDRA - MÃE QUE SONHA 
 

A Sandra sonhava ser educadora de infância. Com 3 filhos, 

inscreveu-se na faculdade e, durante o curso, descobriu que 

estava grávida de mais uma menina! Apesar de ter sido 

inesperado, este acontecimento deu-lhe ainda mais força para 

continuar, sempre a trabalhar e a ser uma super-mãe em 

simultâneo. Em 2018, e com o apoio da família, terminou o curso e 

começou a trabalhar na área… agora o seu sonho é real! 
 

 

“TUDO COMEÇOU QUANDO, EM 2011, UMA PORTA SE ABRIU PARA MIM, E MIL 

COISAS PASSARAM PELA MINHA MENTE. EU BATI À PORTA DO APOIO À VIDA E FUI 

MUITO BEM RECEBIDA. FORAM SEMPRE INCANSÁVEIS, SEMPRE DISPONÍVEIS PARA 

O QUE ESTIVESSE AO ALCANCE. AJUDARAM A MINHA FAMÍLIA, BEM COMO NA 

MINHA FORMAÇÃO. QUANDO ESTAVA SEM ESPERANÇA EM RELAÇÃO AO PEDIDO 

DE BOLSA DE ESTUDOS, NÃO ME DEIXARAM DESISTIR, QUANDO ME SENTIA 

DESANIMADA E PERDIDA, ATÉ EXPLICADORAS SE TORNARAM! ENFIM, APOIO À 

VIDA… ESTE NOME FAZ TODO O SENTIDO! É VIDA!”  (SANDRA) 



COMUNICAÇÃO 
A Imagem tem de reflectir a nossa verdade 

 UM ANO DE REFLEXÃO, PARA FAZER MAIS E MELHOR! 
2018 foi um ano de reflexão e de investimento na comunicação interna e 
externa; de pensar na forma como podemos estar mais próximos das 
mulheres grávidas que ainda não nos conhecem, e de melhorar os registos 
de quem já apoiamos. Foi um tempo intenso, com resultados muito 
positivos: 

•  A enorme ajuda de uma equipa de voluntariado da EDP – que nos 
acompanhou durante cerca de 9 meses (o tempo de uma gravidez!)  
e que se focou em duas frentes: 

-  Reestruturação de conteúdos para o lançamento de um novo 
site, ajudando-nos a pensar no formato, menu de navegação, 
usabilidade, etc. (em que a empresa No Mundo também teve  
um papel essencial);  

-  Optimizar ferramentas de trabalho internas, que nos permitirão, 
por exemplo, perceber melhor qual o tipo de pessoa que nos 
procura. 

•  A implementação da nova política de protecção de dados, que implicou 

um grande esforço de adaptação da equipa;  

•  A construção de uma plataforma de gestão de processos para a equipa 
técnica (com a enorme ajuda da Ultranova e da Teresa Faria Blanc), que 

possibilita um trabalho mais em rede e uma articulação mais eficaz entre 

todas as áreas de intervenção do Apoio à Vida;  
•  Os contactos com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para o 

estabelecimento de um protocolo que nos permitisse alargar a nossa 

presença a um novo concelho;  



REPORTAGEM ESPECIAL “PORQUE SOMOS MÃES” 
NA SIC NOTÍCIAS, ABRIL DE 2018 

 
http://sicnoticias.sapo.pt/programas/reportagemespecial/2018-04-21-Porque-somos-maes?

fbclid=IwAR0I7ZOxNn0pp5qIHN8A31TnmLNFusknNFf8A_GXRBia7r7dQWu_jQuwA3s 

COMUNICAÇÃO 
O Apoio à Vida na TV 

 

PROGRAMA “QUERIDAS MANHÃS” 
NA SIC,  DEZEMBRO DE 2018 

 
https://sic.pt/Programas/queridasmanhas/queridasmanhas_lista/2018-12-18-ASSOCIACAO-APOIO-A-
VIDA?fbclid=IwAR3cw4BNTaTKlLRWW-pryAl3bkePvov6uPBIInSs8nDmLKVwlnoZLeZpvpA 

PARTICIPAÇÃO EM DOIS PROGRAMAS DE TELEVISÃO 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Relatório e Contas 2018 

DEMONSTRAÇÕES	  FINANCEIRAS	  



Em 2018, o total de subsídios e donativos 

recebidos de particulares e empresas 

(incluindo os provenientes da organização 

de eventos) ascendeu a cerca de 218 mil 

euros, acusando uma quebra de 

aproximadamente 2,4% em relação ao ano 

anterior. Quanto aos subsídios atribuídos por 

entidades públicas, situaram-se 

praticamente ao mesmo nível de 2017, uma 

vez que o aumento (em perto de 3,2%) 

verificado nas comparticipações da 

Segurança Social (inalteradas desde 2014) 

compensou a redução (em quase 6 mil 

euros) dos apoios recebidos do IEFP. 

Perante a conjuntura que o mercado 

imobiliário vem atravessando, a Instituição, 

em acordo com os restantes coproprietários 

de um imóvel recebido em herança quatro 

anos antes, decidiu proceder à respectiva 

alienação, o que, originando um ganho de 

aproximadamente 115 mil euros,  

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Proveitos Totais 

permitiu elevar o total dos proveitos do 

exercício a cerca de 507 mil euros (mais  

106 mil euros que no ano anterior). 

Os custos de exploração registaram 

igualmente uma subida significativa (da 

ordem dos 14%), provocada pelo aumento 

dos custos com pessoal em quase 46 mil  

euros e pela constituição de uma provisão 

de 10 mil euros para encargos 

extraordinários. Ainda assim, por força 

daquele ganho não recorrente, os resultados 

do exercício aumentaram de pouco mais  

de 8 mil euros, em 2017, para muito perto  

de 59 mil euros, em 2018.                 

(1.000€)	   2018	   2017	  
Variação 

Valor	   %	  
	  Subsídios,	  Dona^vos	  e	  Eventos	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  De	  En^dades	  Públicas	   166,50	  	  	  	   166,60	  	  	   (0,1)0	  	   (0,1)0	  	  
	  	  	  De	  Outras	  En^dades	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  Em	  Géneros	   17,60	  	  	   15,60	  	  	   2,00	  	  	   13,00	  	  	  
	  	  	  	  	  Em	  Numerário	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  De	  Empresas	  e	  Ins^tucionais	   118,90	  	  	   128,40	  	  	   (9,5)0	  	   (7,4)0	  	  
	  	  	  	  	  	  	  De	  Par^culares	   81,50	  	  	   79,30	  	  	   2,20	  	  	   2,80	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sub-‐total	   218,00	  	  	   223,30	  	  	   (5,3)0	  	   (2,4)0	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sub-‐total	  dos	  Subsídios	  e	  Dona^vos	   384,50	  	  	   389,80	  	  	   (5,4)0	  	   (1,4)0	  	  
	  Alienação	  de	  Ac^vos	   115,20	  	  	   0,00	  	  	   115,20	  	  	   s.s0.	  	  
	  Outros	  Proveitos	   7,40	  	  	   10,80	  	  	   (3,4)0	  	   (31,8)0	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	   507,00	  	  	   400,60	  	  	   106,40	  	  	   26,60	  	  	  



Balanço	  analíico	   DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Balanço Analítico, 31 de Dezembro 

	  
Rubricas	   Notas	  

Períodos	  
Rubricas	   Notas	  

Períodos	  
2018	   2017	   2018	   2017	  

	  ACTIVO	   	  	   	  	   	  	   	  FUNDOS	  PATRIMONIAIS	  E	  PASSIVO	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	  Ac<vo	  não	  Corrente	   	  	   	  	   	  	   	  	  	  Fundos	  Patrimoniais	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  Ac^vos	  Fixos	  Tangíveis	   5.1.3	   13	  025,17	  	   20	  006,06	  	   	  	  	  	  	  Fundos	   	  	   14	  963,94	  	   14	  963,94	  	  
	  	  	  	  	  Inves^mentos	  Financeiros	   17.1	   339,63	  	   339,63	  	   	  	  	  	  	  Resultados	  Transitados	   	  	   144	  784,03	  	   91	  640,69	  	  

	  	  	  	  	  Outros	   	  	   0,00	  	   44	  810,04	  	   	  	  	  	  	  Outras	  Variações	  nos	  Fundos	  
Patrimoniais	   	  	   15	  421,63	  	   65	  459,68	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Sub-‐total	   	  	   13	  364,80	  	   65	  155,73	  	   	  	  	  	  	  	  	  Sub-‐total	   	  	   175	  169,60	  	   172	  064,31	  	  
	  	  	  Ac<vo	  Corrente	   	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  Resultado	  Líquido	  do	  Período	   	  	   58	  936,69	  	   8	  333,30	  	  
	  	  	  	  	  Estado	  e	  Outros	  Entes	  Públicos	   17.9	   1	  485,76	  	   1	  040,99	  	   	  	  	  	  	  	  	  Total	  dos	  Fundos	  Patrimoniais	   17.7	   234	  106,29	  	   180	  397,61	  	  
	  	  	  	  	  Diferimentos	   17.5	   278,63	  	   295,24	  	   	  	  	  Passivo	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  Outras	  Ac^vos	  Correntes	   17.4	   9	  150,00	  	   6	  524,85	  	   	  	  	  	  	  Passivo	  não	  Corrente	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  Caixa	  e	  Depósitos	  Bancários	   17.6	   292	  915,61	  	   166	  902,06	  	   	  	  	  	  	  	  	  Provisões	   	  	   12	  515,32	  	   2	  515,32	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Sub-‐total	   	  	   303	  830,00	  	   174	  763,14	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sub-‐total	   	  	   12	  515,32	  	   2	  515,32	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Total	  do	  Ac<vo	   	  	   317	  194,80	  	   239	  918,87	  	   	  	  	  	  	  Passivo	  Corrente	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Fornecedores	   17.8	   765,05	  	   100,10	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Estado	  e	  Outros	  Entes	  Públicos	   17.9	   8	  940,47	  	   7	  563,29	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Diferimentos	   17.5	   20	  119,00	  	   10	  022,00	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Outras	  Passivos	  Correntes	   17.10	   40	  748,67	  	   39	  320,55	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sub-‐total	   	  	   70	  573,19	  	   57	  005,94	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  do	  Passivo	   	  	   83	  088,51	  	   59	  521,26	  	  

Total	  dos	  Fundos	  Patrimoniais	  e	  do	  Passivo	   	  	   317	  194,80	  	   239	  918,87	  	  

Valores expressos em € Valores expressos em € 



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Resultados por Naturezas 

Rubricas	   Notas	  
Períodos	  

2018	   2017	  

	  RENDIMENTOS	  E	  GASTOS	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	  Vendas	  e	  Serviços	  Prestados	   10	   1	  125,00	  	   918,44	  	  
	  	  	  Subsídios,	  Doações	  e	  Legados	  à	  Exploração	   12	   382	  344,81	  	   381	  742,01	  	  
	  	  	  Custo	  das	  Mercadorias	  Vendidas	  e	  das	  Matérias	  Consumidas	   9	   (26	  768,83)	   (24	  114,84)	  
	  	  	  Fornecimentos	  e	  Serviços	  Externos	   17.11	   (66	  636,04)	   (71	  536,10)	  
	  	  	  Gastos	  com	  o	  Pessoal	   15	   (320	  847,00)	   (275	  224,91)	  
	  	  	  Provisões	  (Aumentos/Reduções)	   	  	   (10	  000,00)	   0,00	  	  

	  	  	  Outros	  Rendimentos	  e	  Ganhos	   17.12	   123	  533,55	  	   17	  949,49	  	  

	  	  	  Outros	  Gastos	  e	  Perdas	   17.13	   (16	  833,91)	   (12	  353,12)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Resultado	  antes	  de	  Depreciações,	  Gastos	  de	  Financiamento	  e	  Impostos	  	  	  	   	  	   65	  917,58	  	   17	  380,97	  	  

	  	  	  Gastos/Reversões	  de	  Depreciação	  e	  de	  Amor^zação	   5	   (6	  980,89)	   (9	  047,67)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Resultado	  Operacional	  (antes	  de	  Gastos	  de	  Financiamento	  e	  Impostos)	  	  	  	   	  	   58	  936,69	  	   8	  333,30	  	  

	  	  	  Juros	  e	  Rendimentos	  Similares	  Ob^dos	   	  	   0,00	  	   0,00	  	  
	  	  	  Juros	  e	  Gastos	  Similares	  Suportados	   	  	   0,00	  	   0,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Resultado	  antes	  de	  Impostos	  	   	  	   58	  936,69	  	   8	  333,30	  	  

	  	  	  Imposto	  sobre	  o	  Rendimento	  do	  Período	   	  	   0,00	  	   0,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Resultado	  Líquido	  do	  Período	   	  	   58	  936,69	  	   8	  333,30	  	  

Valores expressos em € 



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Fluxos de Caixa 

Rubricas	   Notas	  
Períodos	  

2018	   2017	  

	  Fluxos	  de	  Caixa	  das	  Ac<vidades	  Operacionais	  -‐	  Método	  Directo	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  Recebimentos	  de	  Clientes	  e	  Utentes	   	  	   1	  425,00	  	   918,44	  	  
	  	  	  Pagamentos	  a	  Fornecedores	   	  	   (65	  569,21)	   (52	  797,33)	  
	  	  	  Pagamentos	  ao	  Pessoal	   	  	   (316	  581,59)	   (183	  474,98)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Caixa	  Gerada	  pelas	  Operações	   	  	   (380	  725,80)	   (235	  353,87)	  
	  	  	  Pagamento/Recebimento	  do	  Imposto	  sobre	  o	  Rendimento	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  Outros	  Recebimentos/Pagamentos	   	  	   160	  751,15	  	   (92	  742,66)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Fluxos	  de	  Caixa	  das	  Ac<vidades	  Operacionais	  (1)	   	  	   (219	  974,65)	   (328	  096,53)	  

	  Fluxos	  de	  Caixa	  das	  Ac<vidades	  de	  Inves<mento	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  Pagamentos	  Respeitantes	  a:	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  Ac^vos	  Fixos	  Tangíveis	   	  	   0,00	  	   (24	  025,73)	  
	  	  	  Recebimentos	  Provenientes	  de:	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  Outros	  Ac^vos	   	  	   157	  500,00	  	   0,00	  	  
	  	  	  	  	  Subsídios	  ao	  Inves^mento	   	  	   0,00	  	   20	  912,03	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Fluxos	  de	  Caixa	  das	  Ac<vidades	  de	  Inves<mento	  (2)	   	  	   157	  500,00	  	   (3	  113,70)	  

	  Fluxos	  de	  Caixa	  das	  Ac<vidades	  de	  Financiamento	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  Recebimentos	  Provenientes	  de:	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  Doações	   	  	   166	  153,20	  	   184	  287,55	  	  
	  	  	  	  	  Outras	  Operações	  de	  Financiamento	   	  	   22	  335,00	  	   166	  551,81	  	  
	  	  	  Pagamentos	  Respeitantes	  a:	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  Outras	  Operações	  de	  Financiamento	   	  	   0,00	  	   0,00	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Fluxos	  de	  Caixa	  das	  Ac<vidades	  de	  Financiamento	  (3)	   	  	   188	  488,20	  	   350	  839,36	  	  
	  Variação	  de	  Caixa	  e	  seus	  Equivalentes	  (1+2+3)	   	  	   126	  013,55	  	   19	  629,13	  	  
	  Caixa	  e	  seus	  Equivalentes	  no	  Início	  do	  Período	   	  	   166	  902,06	  	   147	  272,93	  	  
	  Caixa	  e	  seus	  Equivalentes	  no	  Fim	  do	  Período	   	  	   292	  915,61	  	   166	  902,06	  	  

Valores expressos em € 
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