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O APOIO À VIDA

1

ACOMPANHAMENTO DE MULHERES GRÁVIDAS
O Apoio à Vida é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, nascida em 1999 com a
Ter filhos é visto pela maioria dos Portugueses como um
missão de acompanhar mulheres grávidas ou
desafio muito difícil
puérperas (e suas famílias) em situação de
especial vulnerabilidade social, económica e/ou
psicológica. Os seus principais objetivos são ajudar,
acolher e formar todas as Mães em que tal
situação as impede de assegurarem, sozinhas, o
nascimento e educação dos seus filhos.

A atividade da Instituição rege-se pelos seguintes
Valores:
É sempre possível transformar uma gravidez
inesperada numa Vida desejada;
É sempre possível, mesmo numa situação
aparentemente desesperada, construir um
futuro com mais Esperança;
É sempre possível valorizar e dignificar o
Trabalho, por mais simples e elementar que
este possa parecer.
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O NOSSO DESAFIO

2

APOIAR GRÁVIDAS EM DIFICULDADE

Ter filhos é visto pela maioria dos Portugueses como um
desafio muito difícil
As taxas de fertilidade em Portugal estão em
mínimos históricos:
− Em 2017 nasceram menos 7 bebés por dia do
que no ano anterior;
− Também em 2017, houve mais 24 mil mortes do
que nascimentos;
− A taxa de fertilidade em Portugal é a segunda
mais baixa da Europa;
1,45
1,37

Para quem tem dificuldades, o desafio é muito maior
Se a média dos Portugueses não se sente capaz de
ter filhos, o que dirão os mais desfavorecidos?
Quem está em pânico
Quem se sente sozinho
Quem é muito novo
Quem não tem uma família que apoie

1,28

1,24

Quem não tem meios financeiros
…

2005

2010

2015

2020E

Taxa de fertilidade em Portugal (Fonte: ONU)
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QUEM AJUDAMOS

3

ADOLESCENTES E MULHERES GRÁVIDAS
O Apoio à Vida ajuda:
Adolescentes e mulheres grávidas que colocam a hipótese de abortar ou com falta de condições para preparar devidamente a
chegada do seu bebé;
Mães puérperas com bebés até à idade de 3 meses (inclusive);
Familiares das Mães que nos procuram (maridos, namorados, pais, irmãos…).
PAÍS DE ORIGEM

259

FAIXA ETÁRIA

Sem informação
3%

Portuguesa
43%

91
Estrangeira
54%

61

55
26

19 - 25

31 - 35

26 - 30

* Os 2 gráficos são referentes ao Nº de Mães que procuraram o Apoio à Vida pela primeira vez em 2017

36 - 40

10

8

8

14 - 18

Mais de 41

Não
Respondeu

Total
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MENSAGEM DA DIREÇÃO

4

Em 2017, completámos 18 anos de existência: um já longo
caminho de dedicação e compromisso em defesa da Vida!
Dezoito anos movidos pela mesma vontade de chegar a
um cada vez maior número de Mães com dúvidas e
incertezas relativamente à sua gravidez e de garantir que
nenhuma delas se sinta sozinha ou tenha de decidir
condicionada pelo medo ou o desespero.

É um compromisso que assumimos com cada Mãe que
acompanhamos, procurando dar-lhe esperança e
apostando na sua formação e autonomia. Defender a Vida
não passa apenas pelo apoio social e psicológico durante a
gravidez – compreende todo um trabalho de promoção de
competências sociais e parentais destinado a prevenir
situações de risco e a permitir que cada família possa
construir um futuro melhor.
Estamos prestes a atingir o número de 4.000 bebés que
ajudámos a nascer. Todos estes casos de sucesso e as
muitas centenas de famílias que, com o nosso apoio, se
foram construindo ao longo destes 18 anos enchem-nos
de orgulho! Mas nada disto seria possível sem o contributo
dos nossos amigos e benfeitores. Um contributo, em
trabalho voluntário ou apoio financeiro, que os torna parte
integrante do trabalho que realizamos.
O nosso muito obrigado a todos. Bem hajam!

QUEM SOMOS
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SOMOS UMA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERSONALIZADA, INDIVIDUAL OU EM GRUPO,
EM REGIME AMBULATÓRIO, DOMICILIÁRIO OU DE ACOLHIMENTO

800 20 80 90
ÚNICA LINHA 24H GRATUITA
E CONFIDENCIAL NO PAÍS

7

Gabinete
de
Atendimento
Externo
(GAE)

O primeiro atendimento de uma Mãe que recorre ao Gabinete de Atendimento Externo é realizado
por uma Assistente Social, a quem compete efetuar um diagnóstico da situação, analisando o risco
em que a Mãe se encontra e estabelecendo com ela um plano de acompanhamento, definido caso a
caso, com objetivos e compromissos específicos a cumprir num determinado período de tempo. Este
plano de intervenção individual assume a natureza de um verdadeiro projeto de vida – a curto, médio
e longo prazo – o qual irá orientar todo o processo de acompanhamento, visando sempre a
autonomia de cada família. Consoante as situações, 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 objetivo a promoção de competências parentais e o reforço da rede de suporte
informal. As Mães, conforme o seu tempo de gravidez ou a idade dos filhos, são integradas em
diferentes grupos, onde, em reuniões quinzenais, recebem formação adequada nas áreas da gravidez
e da maternidade, abordando temas como a preparação para o parto, cuidados de higiene e saúde,
amamentação e alimentação, primeiros socorros, rotinas e limites e planeamento familiar. Esta
intervenção psicossocial em grupo tem 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.
O plano de intervenção individual tem uma natureza multidisciplinar, implicando uma permanente
e estreita articulação, não só com as restantes áreas de intervenção do Apoio à Vida (Casa de Santa
Isabel, Escola de Talentos e Famílias em Casa), como também com os restantes serviços da
comunidade envolvente. Entre estes:
- 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.
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Casa de
Santa
Isabel
(CSI)

GAE

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
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.
9

Escola
De
Talentos
(ET)

A Escola de Talentos, criada em 2014, nasceu da necessidade de integração
profissional das Mães acompanhadas pelo Apoio à Vida.
Através de um curso intensivo de 3 meses, com aulas práticas e teóricas ministradas diariamente numa
casa-modelo por cerca de 25 voluntárias, grupos de 6/7 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 ativa perante uma situação de desemprego e a melhorar
a sua apresentação física e postura profissional.
São realizados 6 cursos/ano – decorrendo sempre 2 em simultâneo (um de manhã e outro à tarde) – que
incluem, entre outras, as seguintes matérias:
Formação Humana;
Limpeza e Arrumação da Casa;
Lavagem, Tratamento de Roupa e Noções Básicas de Costura;
Cozinha;
Cuidados com Bebés e Crianças; e
Cuidados Informais com Idosos e Dependentes;
Concluída a formação que lhes é proposta, as alunas estarão desejavelmente aptas a trabalhar com mais
qualidade, confiança e segurança, recebendo um diploma que lhes irá 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.
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Famílias
em
Casa

Todos os pais
precisam de aprender
a acolher o bebé no
ambiente da sua casa

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.
11

QUEM SOMOS

5

BENS DOADOS EM 2017
No GAE, doamos por ano:

33869

1232

938

354

791

518

265

fraldas

toalhitas

higiene

leites

papas

chuchas

enxovais

Na CSI, doamos por ano:

12497

124

141

207

41

fraldas

toalhitas

higiene

leites

papas

Ajudámos a mobilar 2 casas

Ajudámos 33 famílias

67

44

De: Bens pedidos Conseguimos (mobiliário, eletrodomésticos,
diversos p/ casa)
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2017 EM REVISTA

6

18 ANOS DEPOIS
Passaram 18 anos desde a constituição oficial do Apoio à Vida –
um longo caminho de dedicação, de entreajuda e de
aprendizagem! 18 anos em que cada vez mais nos sentimos
comprometidos com quem ajudamos, apostando na sua formação
e autonomia. Um tempo vivido com muito amor e que tem sido
de enorme crescimento – a equipa que era inicialmente de apenas
2 pessoas conta hoje com 18 colaboradores remunerados e
dezenas de voluntários.

Atualmente, damos resposta às necessidades de dezenas de
grávidas e suas famílias, individualmente ou em grupo e em
regime ambulatório, domiciliário ou de acolhimento. Dispomos de
uma linha gratuita e confidencial 24h/dia (365 dias/ano), de um
Centro de Atendimento, de uma Casa de Acolhimento Temporário,
de uma Escola de Formação em Serviços Domésticos e de Apoio à
Família e de um serviço de Acompanhamento Domiciliário através
do projeto"Famílias em Casa".
Ao longo destes anos, já acompanhámos cerca de 3.800 mulheres
grávidas, ajudando a nascer outros tantos bebés, dos quais 105 na
Casa de Santa Isabel.
13

2017 EM REVISTA

6

18 ANOS AO SERVIÇO DA VIDA
Em 2017, o Apoio à Vida completou 18 anos de existência. Uma das várias iniciativas que lançámos para comemorar esta data
consistiu em pedir a algumas das Mães que acompanhámos que nos escrevessem um pequeno texto sobre a importância da
ajuda que lhes demos.

“Salvar a minha filha foi um recomeço
para mim. A minha filha é a melhor
coisa da minha vida. Eu adoro-a. Cada
vez que a minha filha me dá um abraço,
esqueço todas as dificuldades.”

Rosa

“Agora estou muito bem, sou uma Mãe
feliz, a minha filhe Joana faz o meu dia!
Quando ela chega a casa e brinco com ela,
já não me preocupo com mais nada. Só
penso: “Obrigada Deus, obrigada Apoio à
Vida”!”

Cadi

“Quando descobri o Apoio à Vida, foi um
alívio, um ponto de orientação. Fizeramme sentir que tudo ia ficar bem. A ajuda
que me deram superou todas as
expectativas. Cresci muito graças ao
acompanhamento individual e de grupo.”

Carolina
14

2017 EM REVISTA
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800 20 80 90 – ÚNICA LINHA 24H GRATUITA E CONFIDENCIAL NO PAÍS
Que nenhuma grávida se sinta sozinha ou perdida perante uma
gravidez não planeada! É esta a nossa grande preocupação. Por
isso disponibilizamos uma Linha gratuita e confidencial de
atendimento telefónico, 24 horas/dia, em todos os dias do ano,
para responder, de uma forma imediata, a todas as questões,
dúvidas e/ou pedidos de ajuda que recebemos.

2%

1%

13%
Prosseguiu
44%

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 que lhes sejam
mais próximas.
Em 2017, entre as centenas de chamadas que recebemos, 70
correspondiam a situações de grávidas em fase de
discernimento. Algumas delas colocando dúvidas acerca da
gravidez, outras rejeitando o facto de estarem grávidas. Com o
nosso apoio, 31 delas decidiram prosseguir com a gravidez. Das
restantes, 9 abortaram, 1 delas sofreu um aborto espontâneo e
uma não estava grávida. O seguimento da situação das restantes
28 acabou por não ser conhecido, pela impossibilidade de dar
continuidade ao contacto telefónico.

Desconhecido
Abortou
Aborto espontâneo

40%

Não estava grávida

Das 31 que prosseguiram com a gravidez:
- 3 foram acolhidas na Casa de Santa Isabel.
- 24 (provenientes dos distritos de Lisboa e Setúbal) foram
acompanhas no nosso Gabinete de Atendimento; e
- 7 foram encaminhadas para outras instituições, por residirem
noutros distritos (Porto, Viseu, Santarém e Braga).
15

2017 EM REVISTA
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OS GRANDES NÚMEROS DE 2017
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2017 EM REVISTA

6

ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
Em 2017, 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, o número total de
atendimentos efetuados em 2017 decresceu cerca de 11%, para
um total de 2341. Na origem deste decréscimo estará a adesão
das Mães à proposta das formações em grupo, já que, neste ano,
o número de Mães que recorreram ao Apoio à Vida pela primeira
vez aumentou perto de 9%: de 238 para 259.

Ao longo do ano, foram acompanhadas um total de 378
Mães/famílias, nas quais nasceram 229 bebés.

Em termos acumulados, são já perto de 3800 as Mães
acompanhadas pelo Apoio à Vida nas suas diversas áreas de
intervenção: social, psicológica, educativa e de formação/inserção
profissional.

Nº Mães acompanhadas no GAE

Evolução da atividade do Apoio à Vida

45
Total de atendimentos

25
9

2492

3182 2967 3209 3211 3114

2750 2787 3157 2620 2341

1382
952 990 1275

7
28
Jan

Nº de Mães novas

98

122

119

121

2003

04

05

06

285

268

309

274

283

276

248

268

262

238

259

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

2017

33

28
Fev

13

16

19

Mar

Abr

Mai

9

4

5

1

1

24

23

0
5

Out

Nov

Dez

0
26

25

Jun

Jul

1º vez em 2017

13
Ago

19
Set

De anos anteriores

17
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ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
Sempre que necessário, as Mães são encaminhadas para uma
Psicóloga, para efeitos de avaliação e acompanhamento. O
sucesso desta intervenção está, no entanto, condicionado pelo
facto de, na sua maioria, estas Mães não terem as necessidades
básicas supridas, o que impossibilita dar prioridade ao seu bemestar psicológico.
O envolvimento das famílias no projeto de vida de cada Mãe é
uma questão sensível, que tem vindo a merecer especial atenção,
particularmente em casos de disfuncionalidade familiar, conflitos
e/ou ruturas. Nestas situações, realizam-se atendimentos
conjuntos, com as Mães e seus familiares.
Após o nascimento do bebé, e findo o período de licença de
maternidade, a Mãe, dependendo da situação, inicia a procura de
emprego e/ou formação profissional, com o eventual apoio da
Escola de Talentos. Paralelamente, e sempre que necessário, é
mantido o acompanhamento social e/ou psicológico.

O gráfico seguinte permite visualizar a distribuição dos
atendimentos realizados no GAE ao longo do ano, segundo os
seus diversos tipos: social, psicológico e de inserção profissional.
Acompanhamento no GAE
68

61

57
47

50

46

56

51

47
37

18
20

Jan

21
11
12
Fev

13
12

9
Mar

Abr

Social

19
21

21
11

Mai

Jun

18
16

Jul

Psicológico

15
12
5
Ago

21

15
8

0
Set

Out

12

10
6

3

0
Dez

Nov

Ins. Profissional

No total, foram realizados 849 atendimentos, assim distribuídos:
- Acompanhamento Social- 545;
- Acompanhamento psicológico - 187;
- Inserção profissional - 117.
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ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
Em 2017, predominaram os pedidos de ajuda de grávidas, tal
como em anos anteriores. No entanto, foram também
acompanhadas muitas situações de Mães com bebés recémnascidos, encaminhadas por diversos serviços.

Cerca de 70% das Mães que nos procuraram pela primeira vez
eram solteiras, o que se traduziu num aumento de 17 pontos
percentuais relativamente ao que se verificara no ano anterior.
259
Solteira

Gravidez/Maternidade

Casada

Estado Civil

182

União de facto
Não Respondeu

4% 2%

Separada

18%

Divorciada

46
16

Viúva
6

4

3

2

Total

Quanto ao número de Mães casadas ou em união de facto, passou
de 106, em 2016 (44,5% do total), para apenas 62, em 2017
(23,9%).
76%

238

Solteira
Casada

Veio Grávida

Não Veio Grávida (Mãe)

Sem informação

Não Estava Grávida

126

União de Facto
59

47

Divorciada

6
2016

Total

19
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ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
No que respeita à nacionalidade, registou-se uma predominância
de mulheres estrangeiras (56%) – embora menos acentuada que
em 2016 (78%) – oriundas, sobretudo, dos PALOPS, com destaque
para Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e
Brasil.

Ainda que o Apoio à Vida centre a sua atividade no distrito de
Lisboa, em 2017 verificaram-se alguns pedidos de ajuda de Mães
provenientes de outros distritos, como se pode observar no
gráfico seguinte.

Não respondeu
Marrocos
Guiné Conacri
Estónia
Colômbia
Bangladesh
Alemanha
Senegal
Roménia
Moçambique
Índia
Nepal
Brasil
Angola
São Tomé Príncipe
Guiné Bissau
Cabo Verde
Portugal

259

Distrito de Residência em Portugal

223
7
1

País de Origem

1

23

1
1
1
Guiné
Bissau
57

1
2
2
2

2016

2

Lisboa

Nepal
4 Angola
15

Itália 1

Portugal
53

13
15

3

Não
Santarém
Respondeu

2

1

Porto

Faro

Total

Situação Face à Lei

Brasil
16
Ilegal
43%

6
12

Setúbal

7

Cabo
Verde
51

34
45
113

Autorização
de
Residência
57%

No conjunto das Mães estrangeiras que nos procuraram no último
ano, 57% tinham autorização de residência.
As restantes 43%, estando ilegais, foram ajudadas pela Instituição
a regularizar a sua situação no país.
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ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
De acordo com o gráfico que se segue, as Mães que, em 2017,
recorreram pela primeira vez ao Apoio à Vida tiveram
conhecimento da Instituição através de outras Mães que estavam
a ser acompanhadas ou o haviam sido em anos anteriores (48%
do total), da internet (15%), de instituições congéneres (14%) e
de centros de saúde, hospitais e escolas, entre outros.
Como chegaram ao Apoio à Vida
Voluntário AV

2

Escola

4

Hospitais

5

Publicidade
Centro Saúde
Não Respondeu
Amiga/Familiar
Antiga Utente AV
Outra Instituição/Serviço
Internet
Através de Utente AV

7
12
14
16
33
36
39
91

21
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ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
Em termos de escolaridade, predominaram as Mães com o 3º
ciclo ou o ensino secundário, logo seguido do 2º ciclo. De
destacar, ainda, que 11 delas tinham uma licenciatura completa.
Escolaridade
79
25

Situação Laboral/Profissional

11

Superior
(Lic./Mestra
do)

1

S/ Instrução
(s/ O 4ºano)

27

1º Ciclo

2º Ciclo

Secundário

3º Ciclo

36

Não
Respondeu

80

No entanto, o desemprego continua a ser um dos maiores
problemas com o qual as Mães se deparam: no total das Mães
que, em 2017, procuraram o Apoio à Vida pela primeira vez,
apenas 31% se encontrava a trabalhar e 5% a estudar. No conjunto
das primeiras, as áreas profissionais mais representadas foram a
restauração e os serviços de limpeza.

Situação Laboral
5% 3%

Segurança

1

Professora Primária

1

Operador Call center

1

Contabilista

1

Operária Fabril

3

Auxiliar acção directa (creche)

3

Administrativa/recepcionista

3

Doméstica

4

Cabeleireira

4

Ajudante Lar (idosos)
31%

Empregada Andar Hotel
61%

Empregada Doméstica
Restauração (aj. Cozinha/emp. Mesa)
Empregada limpeza

Desempregada

Empregada

Estudante

5
6
10
17
20

Sem informação

22
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ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
Em 2017, o Apoio à Vida ajudou 65 pessoas
a inserirem-se no mercado de trabalho: 58
Mães e 7 familiares ou outros.

Via ET
38%
Via IP
62%

As colocações foram feitas com a
intervenção quer da área de Inserção
Profissional (62%), quer da Escola de
Talentos (38%).

Nesta última, em 2017, foram lecionados 6 cursos, cada um dos
quais com 7 disciplinas, ministradas por um total de 26
formadoras voluntárias.
Os objetivos principais destes cursos são:
Maximizar o número de alunas formadas (que, neste ano,
variou entre 4 e 7 por cada curso, num total de 32); e
Promover a respetiva colocação, orientando-as para as ofertas
de emprego recebidas (conseguidas 22 colocações).

Externas

Distribuição por Inserção Profissional

Nº de alunos

15
4

Curso 14
3

1

0

3

(jan-abr17)

Curso 15

Familiares

(jan-abr17)
67

77

Curso 16
7

20

18

(abr-jul17)
4

Curso 17
(abr-jul17)

Mães

212

153

107

Curso 18
58

58

58

2015

2016

2017

(set-dez17)

Curso 19
2015

2016
Nº atendimentos

2017

(set-dez17)

Formados

Colocados

7

86%

6

67%

4

7

71%

5

60%

3

7

100%

7

57%

4

6

66%

4

100%

4

6

66%

4

25%

1

6

100%

6

100%

6

Inserção Mercado Trabalho
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ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
Movimento anual de Mães e crianças acolhidas

Caracterização das Mães acolhidas

Ao longo de 2017, residiram na Casa de Santa Isabel (CSI) 8
crianças e 22 Mães, das quais 13 foram admitidas nesse ano e as
restantes 9 transitaram do ano anterior.

Das 13 novas Mães acolhidas em 2017, 9 foram admitidas ainda
grávidas e 4 traziam já os seus filhos pequenos. De entre as
primeiras, 6 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 (7 Mães), seguindo-se as faixas dos 14-18
anos e dos 26-30 anos, ambas com 2 Mães; uma tinha entre 31 e
35 anos e outra entre 36 e 40 anos.
Quanto à nacionalidade, 7 eram portuguesas e 6 estrangeiras – 4
de Cabo Verde, 1 do Brasil e 1 da Guiné Bissau. Destas, 3
encontravam-se em situação ilegal no país e as restantes 3
tinham a sua situação regularizada.
Relativamente ao nível de escolaridade, verificou-se que 4 Mães
tinham completado o 2.º ciclo, seguindo-se o 1.º e 3.º ciclos
(com 3 Mães cada). Das restantes, 1 tinha o ensino secundário
completo e 2 encontravam-se a frequentar cursos profissionais de
equivalência ao 9.º e 12.º anos.
No que respeita à situação profissional, apenas 2 eram
estudantes, encontrando-se as restantes 11 desempregadas.

A CSI teve a sua ocupação máxima preenchida nos meses de
Janeiro a Março. Nos restantes meses, a taxa de ocupação variou
entre um mínimo de 74% (Abril) e um máximo de 95% (Junho,
Outubro e Dezembro).
No conjunto do ano, saíram da CSI 12 Mães, com
encaminhamentos variados: 6 por integração na família biológica;
2 por se terem autonomizado com os respetivos filhos; 2 por
abandono; 1 por integração na família alargada e 1 por ter sido
convidada a sair, por incumprimento das regras da Casa.
Quanto às crianças, saíram 9, todas elas acompanhadas pelas
Mães.

22
Mães

8
crianças
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ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
Pedidos de acolhimento

Acompanhamento técnico e formação

A CSI recebeu, em 2017, um total de 89 pedidos de acolhimento,
um número inferior ao verificado no ano de 2016 (106). A maioria
dos pedidos proveio de outras IPSS, dos serviços da Segurança
Social, das CPCJ, da SCML e de Hospitais e Centros de Saúde. Foi
também solicitado o acolhimento de algumas Mães
acompanhadas no GAE.

Ao longo de 2017, foram realizados um total de 1492
atendimentos na Casa de Santa Isabel, segundo os diferentes
tipos de acompanhamento:
Social: 248
Psicológico: 221
Formação/Inserção Profissional: 12
Educativo: 1011
As Mães que estiveram acolhidas na CSI participaram nas
formações que decorreram no
GAE, onde foram abordados
temas relacionados com a
preparação para o parto, os
cuidados maternos, técnicas de
procura de emprego, gestão
orçamental e questões relativas a
direitos e deveres sociais.

Em relação às razões que estiveram na base do não-acolhimento,
destacam-se: a não existência de
vaga no momento do pedido; o
facto do pedido não reunir as
condições necessárias para
admissão; colocação da grávida
noutra instituição (durante o
processo de avaliação); e
desistência do pedido.
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ATIVIDADE DO APOIO À VIDA EM 2017
Também em 2017, foi dada continuidade ao projeto Darte, o qual
visa promover 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 em prática os seus talentos.

Igualmente em 2017, teve lugar uma formação ministrada pela
Procter & Gamble e promovida pela Entrajuda, onde foram
abordados temas relacionados com os cuidados necessários a
uma utilização adequada de produtos de higiene. A formação
integrou também algumas Mães acompanhadas pela associação
Mum’s and Kids.

Em paralelo, foram organizadas, ao longo do ano, diversas
atividades de caracter lúdico para as Mães e crianças acolhidas,
destacando-se: a participação na semana de férias organizada
pela Instituição; as idas à praia e a jardins durante o Verão; e as
idas aos musicais Aladino e A Caminho.
As Mães acolhidas na CSI beneficiaram também de uma formação
semanal na área da sexualidade e afetividade, incluindo, em
paralelo, sessões de acompanhamento individualizado sobre as
mesmas questões.

Formação

Terapia

Trabalhos
Manuais

Atividades
Lúdicas
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A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO - PROJETO ESCOLAS E PROJETO UNIDADES DE SAÚDE
A nossa preocupação com a defesa da Vida tem-nos conduzido a
uma reflexão constante sobre onde devemos estar presentes e
quais as melhores formas de garantir que nenhuma grávida, em
Portugal, se sinta sozinha ou desamparada. Foi com esta
preocupação que, em 2017, surgiu o Projeto “Expansão”.
Focado na necessidade de levar o Apoio à Vida para “fora de
portas”, o projeto visa complementar o trabalho de intervenção
com um esforço grande de divulgação e uma forte aposta na área
da prevenção, não apenas no distrito de Lisboa, mas também nos
distritos vizinhos.
Escolas
A nossa experiência de 18 anos no apoio a grávidas em
dificuldade permite-nos compreender a complexidade das
situações de adolescentes que se deparam com uma gravidez
inesperada e não planeada, com todas as suas consequências
psicológicas, biológicas e sociais nas próprias grávidas e suas
famílias.
Embora em decréscimo, a taxa de gravidez na adolescência que se
verifica em Portugal ainda nos mantem no 12º lugar da União
Europeia com mais Mães adolescentes.

Estamos convictos que a nossa experiência pode contribuir, em
muito, para a prevenção desta situação.
Assim, e com o objetivo de despertar a consciência e o coração
dos jovens, de promover a análise crítica e de fomentar a
responsabilização pelas decisões relativas à sua vida afetiva, o
Apoio à Vida iniciou, em Setembro de 2017, um importante
trabalho de sensibilização junto das escolas, desenvolvido em 2
sessões, onde são abordados os seguintes temas:
- Afetividade, Sexualidade, Liberdade e Vontade;
- Prevenção da Gravidez na Adolescência.
Nos últimos quatro meses do ano, o Apoio à Vida dinamizou já 33
sessões em 14 escolas, abrangendo um total de 816 alunos do
distrito de Lisboa.

33
Sessões
realizadas
14
Escolas

16
sessões
17
sessões

816
Alunos que
participaram

SESSÃO 1 (Afetividade, Sexualidade, Liberdade e Vontade)
SESSÃO 2 (Prevenção de Gravidez na Adolescência)
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A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO - PROJETO ESCOLAS E PROJETO UNIDADES DE SAÚDE
Unidades de Saúde
A nossa experiência de intervenção com mulheres
grávidas e ambivalentes face à sua gravidez,
normalmente confrontadas com o sofrimento e a
solidão presentes nestas situações, ditou-nos a
necessidade de procurar criar uma rede com os
profissionais de saúde, que permita a estas
mulheres sentirem-se apoiadas nas suas decisões.
Assim, respondendo ao apelo das mulheres que
nos procuram e nos perguntam “onde estavam na
minha primeira gravidez?”, bem como dos muitos
profissionais de saúde que, com frequência, se
sentem impotentes diante destas realidades,
intensificámos, junto destes, o esforço de
divulgação da nossa linha telefónica gratuita e de
todo o trabalho desenvolvido pelo Apoio à Vida.
Neste ano, foram realizadas 27 reuniões de
divulgação em unidades de saúde do distrito de
Lisboa.

Distrito

Concelho

ACES

2107

Lisboa

Lisboa, Oeiras,
Cascais

ACES Lisboa Central
ACES Lisboa Norte
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras
ACES Cascais
ARS Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa
Norte, Central, Ocidental + Cascais)

18

Lisboa

Amadora, Sintra,
Loures, Odivelas

ACES Amadora
ACES Sintra
ACES Loures - Odivelas

2

Lisboa

Vila Franca de
Xira

ACES Estuário do Tejo
ACES Lisboa e Vale do Tejo
(Hospital de VFX)

2

Lisboa

Sobral de Monte
Agraço, Mafra,
Torres Vedras,
Lourinhâ, Cadaval

ACES Oeste Sul
ACES Lisboa e Vale do Tejo
(Hospital de Torres Vedras)

0
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EM 2017, CONTINUAMOS A CENTRAR A NOSSA INTERVENÇÃO NO APOIO A MULHERES
GRÁVIDAS E SUAS FAMÍLIAS
Intervenção Psicossocial em Grupo
Em 2017, 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.

Esta intervenção psicossocial em grupo inclui sempre 20 a 30
minutos finais de “conversa de Mães”, tendo por base o Modelo
Touchpoints de Brazelton, onde a partilha dos maiores desafios e
conquistas da semana é orientada de acordo com a fase de
desenvolvimento dos bebés de cada grupo.

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.
11
grupos

165
Mães

7
pais

215
horas de
formação

126
sessões
realizadas
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PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
A consignação de IRS é uma das ajudas mais importantes para as
organizações sociais. Sem qualquer custo para os contribuintes, é
possível destinar 0,5% do valor do IRS liquidado pelo Estado a
quem mais precisa. Em 2017, desafiámos a Sofia Cerveira a
apadrinhar a campanha que organizámos para esse efeito, o que
permitiu dar uma maior visibilidade ao Apoio à Vida e a esta
forma de ajuda tão simples para todos os contribuintes.
Através de publicidade on-line e na impressa escrita, bem como
de uma grande intervenção de rua em pontos estratégicos da
cidade, investimos fortemente na sua divulgação, de forma a
maximizar o impacto da mesma.

30

2017 EM REVISTA

6

18 anos é um marco muito importante na vida de qualquer pessoa ou
instituição, razão que nos levou a celebrar o dia 26 de Abril (data da
constituição oficial do Apoio à Vida) com um concerto solidário da
fadista Cuca Roseta.
Acolhida generosamente pela EDP, que nos cedeu o seu novo
auditório, esta iniciativa permitiu-nos reunir nesta comemoração
amigos, benfeitores, colaboradores e voluntários, todos juntos no
orgulho de ajudar quem mais precisa.
O espetáculo contou ainda com a participação de outros três fadistas
convidados: Matilde Cid, Francisco Salvação Barreto e Peu Madureira.
A receita da venda dos bilhetes reverteu a favor do Apoio à Vida,
contribuindo assim para alimentar esta causa que nos compromete há
já tantos anos, mas que queremos prosseguir por muitos mais.
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PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
O Apoio à Vida oferece, desde 2013, sessões semanais de arte
como terapia às Mães que vivem na Casa de Santa Isabel. O
objetivo destas sessões é desenvolver a auto-estima e autoconfiança das participantes, bem como as suas competências
emocionais e sociais. O Projeto Darte contribui, assim, para a
capacitação destas Mães e para a reestruturação das suas vidas
após estes tempos de dificuldade. Um dos principais trabalhos
desenvolvidos consistiu na decoração de cadeiras com motivos
relacionados com a cidade de Lisboa, o que lhes permitiu
conhecer melhor e explorar a cidade para onde vieram viver, nova
para muitas delas. Em Julho, através da plataforma E-Solidar,
decorreu um leilão de quatro destas cadeiras, com o objetivo de
angariar fundos para a continuação das sessões semanais deste
projeto.
Muito obrigado a quem licitou e ficou com estas primeiras quatro
cadeiras. Em 2018, faremos um novo leilão com mais 4!
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PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
O projeto das Férias em Família surgiu da necessidade de
proporcionar uns dias de descanso às Mães e filhos acolhidos na
Casa de Santa Isabel. Após alguns anos de experiência, o Apoio à
Vida decidiu alargar esta iniciativa às famílias acompanhadas no
Gabinete de Atendimento, dando assim oportunidade a um maior
número de mulheres, jovens e crianças de estarem, durante
quase uma semana, longe do dia-a-dia e das preocupações que
tantas vezes pesam na vida das famílias.

Em 2017, foi entre 10 e 14 de Julho que, na Praia Grande, o Apoio
à Vida proporcionou dias inesquecíveis a 15 Mães, 13 crianças e 8
bebés com o acompanhamento de duas assistente sociais, uma
psicóloga e 9 voluntárias. Nesta semana, para além do descanso e
da diversão, pretende-se promover a melhoria das relações entre
Mães e filhos, de modo a consolidar laços fundamentais ao
desenvolvimento harmonioso da família.

A seleção dos participantes é feita pela equipa técnica, tendo
como principais critérios: situações de isolamento e/ou exclusão;
Mães que, tendo filhos mais velhos (até aos 12 anos), podem tirar
maior partido da experiência; famílias em situação de carência
económica (e que dificilmente terão oportunidade de gozar férias
fora de casa).Durante a semana, para além de praia diária, são
propostos workshops de música, dança, teatro, maquilhagem e
artes manuais, entre outras atividades como jogos de equipa,
filmes e testemunhos.

15
Mães

13
crianças

8
bebés

2
assistentes
sociais

1
psicóloga

9
voluntárias
33

2017 EM REVISTA

6

PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
Uma carrinha que nos dá voz
Com o crescimento do Apoio à Vida e, em especial, para o Projeto
“Expansão”, tornava-se urgente a aquisição de um veículo que
nos permitisse uma maior flexibilidade para chegar às escolas e
unidades de saúde, ir ao encontro das Mães que apoiamos,
realizar visitas domiciliárias e recolher donativos.
A meio do ano, o sonho concretizou-se: graças a um dos nossos
benfeitores, foi possível adquirir uma carrinha que, além do mais,
também nos dá voz!
Muito obrigado, BACK, Lusitânia Seguros e Cria Topo, por serem
parte importante deste não só instrumento de trabalho como
também meio de divulgação do Apoio à Vida!
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PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
Conferência Internacional Addressing and Suporting Family and Participação no Congresso dos 140 anos do Hospital D. Estefânia
Child Wellbeing
Estivemos presentes na Conferência Internacional Addressing and
Suporting Family and Child Wellbeing, organizada pela Fundação
Brazelton/Gomes-Pedro, onde três psicólogas do Apoio à Vida
fizeram uma apresentação sobre o nosso projeto “Famílias em
Casa – Programa de Competências Parentais”: um modelo de
intervenção que, apostando na prevenção, propõe um programa
de promoção das capacidades dos pais para responder às etapas
do desenvolvimento físico, cognitivo e socio-afetivo do bebé,
fomentando a ligação entre ambos, no seu próprio ambiente
familiar.

Em Setembro de 2017, fomos convidados a participar no
congresso comemorativo dos 140 anos do Hospital D. Estefânia.
Foi-nos proposto efetuar uma intervenção que não fosse
demasiado teórica, mas sim focada na nossa experiência diária e
reveladora da alegria e dos desafios do trabalho que realizamos.
Incluídas num painel onde estavam igualmente representados
outros projetos fascinantes e inovadores, duas técnicas do Apoio
à Vida apresentaram o tema “O Sucesso Constrói-se na Relação”,
recorrendo à sua experiência em 4 áreas distintas: Casa de Santa
Isabel, Intervenção Psicossocial em Grupo, Famílias em Casa –
Intervenção no Domicílio e Férias de Verão para Mães e Filhos.
Em cada uma destas áreas, foram dados
exemplos e relatado um testemunho dos
benefícios da criação de uma
verdadeira relação com o outro como
fator essencial para o sucesso da
intervenção.
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+/- 10.000€
angariados

PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
Com o objetivo de angariar fundos e de reunir os nossos amigos e
benfeitores, realizámos no dia 17 de Outubro uma grande festa,
com jantar, nas Portas do Sol, em Lisboa.
Marcados pela enorme generosidade de quem tornou possível
este evento, saímos desta noite de coração cheio.
A todos os que estiveram presentes, mas, em particular, aos
responsáveis pelo espaço, o catering e a música e a todos os
voluntários e patrocinadores do evento, o nosso muito obrigado!
Com esta iniciativa, foi possível chegar a um volume de angariação
de fundos próximo dos 10.000 €. Verba esta que nos permite
cobrir um ano de despesas com a renda e os consumos de água e
eletricidade da nossa Casa de Acolhimento.
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PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
Campanha de Natal

Campanha Supermercados

O Natal é uma época de grande generosidade. Dezembro é um
mês em que recebemos imensos bens para os bebés das Mães
que acompanhamos, graças ao apoio de empresas, escolas,
faculdades, paróquias, famílias e muitas pessoas individuais.
Todos acolhem o nosso pedido e o resultado é incrível!

Anualmente, realizamos algumas campanhas em supermercados,
fazendo a recolha de produtos para os bebés do Apoio à Vida.
Este ano, estivemos presentes no Jumbo das Amoreiras, no
Supercor da Beloura e no Continente Bom Dia da Travessa de
Santa Quitéria. Algo que só foi possível, para além da recetividade
dos estabelecimentos em questão, fruto da disponibilidade de 46
fantásticos voluntários.

28829
fraldas

1825
higiene

413
papas

279
leites

12043
fraldas

965
higiene

338
papas

148
leites
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PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
NOVA SBE - Medição de Impacto
No âmbito de um projeto da disciplina de
Strategy Consulting, o Apoio à Vida contou
com a colaboração de um grupo de alunos
universitários (Nova SBE) que se propôs
definir uma metodologia de medição do
impacto social do trabalho que realizamos.
Trata-se de um instrumento fundamental,
não só na avaliação do grau de sucesso da
nossa intervenção, como também na
compreensão das áreas onde esta pode ser
melhorada ou onde existem lacunas a
suprir.

Testemunho de uma aluna:
“…E assim passaram 12 meses, em que orgulhosamente acompanhei o Apoio à Vida na implementação das metodologias propostas e no melhoramento das
mesmas face às necessidades da instituição. Mais do que o sentimento de dever cumprido, ao ajudar o Apoio à Vida sinto-me pessoalmente realizada…”
Jéssica Barum
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PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
No Natal de 2017, o mercado da Time Out chamou a atenção
pelas renas que o decoravam e pela ideia de cada uma delas
poder ser comprada para ajudar uma instituição.
O Apoio à Vida foi uma das instituições escolhidas, o que nos
encheu de orgulho e gratidão.
Muito obrigado à Time Out, pela iniciativa, e ao Sushi Café, pela
generosidade demonstrada ao adquirir a rena que nos estava
atribuída.
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PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
Festa de Natal
Natal é um tempo de grande alegria, uma alegria que deve ser partilhada e
vivida em família! Assim, todos os anos, no Apoio à Vida, convidamos as
famílias que acompanhamos a viver connosco este tempo do Natal,
organizando uma festa onde lhes tentamos transmitir a esperança e a paz
próprios desta altura do ano.
Procuramos que, no meio das conversas, dos jogos e brincadeiras com as
crianças e das histórias e presentes, todos se sintam acolhidos e a boa nova
do Natal chegue ao coração de cada um.
Agradecemos, por isso, a todos aqueles que, com tanta generosidade,
ofereceram presentes, em especial aos CTT que, através do Pai Natal
Solidário, conseguiram juntar 96 padrinhos para responder aos pedidos das
nossas crianças.
“Para mim foi bom e gostei muito. Gostei principalmente de ir à Missa. A festa estava bem
organizada, e gostei da prenda que deram à Gracinda. Foi uma maneira de eu e a Gracinda
sairmos de casa para ir passear… Foi bom, gostei mesmo.
Gostei do teatro, e da maneira como nos receberam lá: tinha bancos e elevador para a
Gracinda (porque ela tem cadeira de rodas), tudo preparado para mim, e eu gostei muito.
Também agradeço imenso o lanche. Depois de tanto andar até lá, já tinha mesa posta e
gostei. Todas as pessoas estavam lá sempre com um sorriso maravilhoso de que eu gosto. A
Gracinda ficou muito satisfeita com abraços e beijinhos das pessoas.”
Graciosa, Mãe acompanhado pelo Apoio à Vida
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PRINCIPAIS MARCOS DO ANO
Visitas de Natal
Estas visitas são, acima de tudo, um momento de encontro entre
famílias. Mais do que entregar bens àqueles que mais precisam,
procura-se que os grupos de voluntários que se inscrevem
possam, através da sua presença e companhia, ser um consolo
para quem se sente mais sozinho e sem esperança.
Ao entregar o cabaz, preparado por cada grupo, queremos
também que cada uma destas famílias possa festejar e viver o
Natal da melhor maneira possível.
Tem sido gratificante ver a relação que se cria entre todos nestas
visitas e como tantos voluntários procuram, de ano para ano,
continuar a ajudar e manter-se presentes.
No ano de 2017, a generosidade de quem acolheu este desafio
permitiu levar a 39 famílias o sentido do Natal.

39
cabazes

39
famílias

37
voluntários

“Estivemos nas casas da Lucinete e da Graciosa. Correu tudo muito bem e
gostámos imenso de as conhecer. Todos foram muito simpáticos e recetivos, e
ficámos impressionados com a alegria e o carinho para com os bebés.
A irmã da Lucinete tem uma bebé de semanas, muito bem tratada, e elas são
muito alegres e conversaram muito. Na casa da Graciosa gostámos
especialmente de conhecer a Gracinda – tão comunicativa e ternurenta! A
Graciosa é muito despachada com ela, brinca e estimula-a imenso. O filho e o
irmão mais velhos também são muito simpáticos.
Achámos as duas famílias muito unidas entre si e as crianças muito bem
cuidadas e amadas. Gostámos muito e para as nossas filhas foi muito bom
também”.
Inês Fonseca
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TESTEMUNHOS
Testemunho de uma Mãe sobre os grupos do GAE

Testemunho de uma Mãe sobre as férias

“O nome Apoio à Vida diz tudo, porque me apoiaram num
momento em que eu estava a desistir da minha vida. Num
momento em que toda a gente me abandonou vocês estiveram
ao meu lado. Com as formadoras, aprendi coisas que levo para a
vida! Gostei muito das formações, especialmente das de procura
de trabalho, das sessões com a psicóloga, que me ensinou como
me relacionar melhor com os meus filhos e das sessões de
afetividade e sexualidade, onde aprendi coisas muito importantes
sobre nós, a nossa autoestima e sobre o relacionamento entre
homem e mulher. Também o trabalho das assistentes sociais foi
incansável, apoiaram de uma forma que eu não esperava, as
voluntárias também sempre disponíveis para nós com um sorriso,
trataram-me muito bem a mim e ao meu filho. E também me
marcou muito a solidariedade das colegas do grupo, sempre com
uma palavra amiga, uma presença. Sem a vossa ajuda, talvez eu
hoje não estivesse aqui a falar convosco. Muito obrigada e não
desistam de ajudar outras pessoas”.
Elizabeth Pereira, 33 anos, Mãe de dois filhos

“Faz muito bem à alma, ao coração e à mente. Dá para relaxar,
faz fugir à rotina e esquecer os problemas que estão fora. Põe-nos
mais próximos da família com quem vamos (os filhos), mas
também dos que ficam em casa, porque com a saudade eles
querem que regressemos porque sentem a nossa falta e um vazio
em casa. Faz-nos fazer novas amizades e laços dos quais nunca
mais nos desligamos.
Gosto muito de estar e partilhar atividades de cozinha… e as
atividades noturnas deste ano, sem as crianças por perto,
ajudaram a divertir e a pessoa ia deitar-se mais relaxada e
descontraída.”
Sandra Fernandes, 27 anos, Mãe de quatro filhos
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EM 2017 CONTÁMOS COM UM APOIO MUITO IMPORTANTE DOS NOSSOS MECENAS E
DOS NOSSOS PARCEIROS
MECENAS

43

OS NOSSOS PARCEIROS

7

44

A EQUIPA

DIREÇÃO
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Manuel Faria-Blanc
Ana Faria-Blanc
Ana Figueiredo Sanches

EQUIPA TÉCNICA
Mara Mota – Diretora Técnica
Joana Tinoco – Coordenadora e Psicóloga

COMUNICAÇÃO E
ANGARIAÇÃO DE
FUNDOS

Rafaela Nogueira

VOLUNTARIADO E
APOIO LOGÍSTICO

Maria João Correia

SERVIÇO
ADMINISTRATIVO

Margarida Oliveira

Mafalda Líbano Monteiro – Assistente Social
Paula Matias – Assistente Social

Catarina Sousa – Assistente Social
Joana Serpa – Psicóloga
Clara Inocêncio – Psicóloga
Madalena Esteves – Coord. Escola de Talentos
Fernanda Ludovice – Diretora da CSI
Carla Vieira – Monitora
Sandra Coelho – Monitora
Filipa Afonso – Monitora
Ana Filipa Teixeira – Monitora
Mariam Nascimento – Monitora
Ana Paula Antunes – Monitora
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VOLUNTÁRIOS
Temos crescido imenso e isso também se deve à fidelidade
de tantos voluntários.
São muitas as pessoas que, conciliando com as suas vidas
atarefadas, nos ajudam de coração aberto.
Temos vindo a contar regularmente com cerca de 58
voluntários (15 de apoio às áreas técnicas, 20 formadoras na
Escola de Talentos, 13 baby-sitters, 4 de apoio jurídico, 1 na
área da medicina, 2 nas recolhas de donativos e 3 no
acolhimento e atendimento telefónico).
Pontualmente, temos uma carteira de 200 inscritos, que
contactamos sempre que necessário, para eventos de
angariação de bens ou de fundos, campanhas em
supermercados, espetáculos solidários e noutros casos.
Contamos com todos, dia-a-dia, na divulgação da nossa
causa. A generosidade e a alegria são características comuns
a todos os que se oferecem para nos ajudar.

58
voluntários

200
inscritos

“Nestes quase 10 anos como voluntária no Apoio à
Vida, o sentimento de humildade e gratidão
estão sempre presentes. Humildade perante a
experiência de Vida destas Mães e perante o saber
intuitivo da maternidade. Gratidão pela
oportunidade de fazer parte destas Vidas e deste
Amor entre Mãe e bebé.” Inês Pinto
"Ser voluntário no Apoio à Vida é ter o privilégio
de poder conjugar momentos de prazer e ternura
com os nossos bebés com a sensação tão
compensadora de estarmos a contribuir para a
construção de um futuro mais risonho para as
suas Mães.” Teresa Pedroso
“Tem sido bastante gratificante e compensadora
esta minha pequena colaboração no Apoio à Vida,
pois ser voluntário no Apoio à Vida é ver todos os
dias vidas a serem duplicadas.
É seguir de perto vidas de um valor
incalculável. Além do mais, tenho sido ajudado e
ensinado por uma equipa de colaboradoras muito
dedicadas e competentes, pelo que estes 2 anos
que levo como voluntário tenham sido de uma
incalculável riqueza e alegria.” Jorge O. Ramos
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RESULTADOS
Em 2017, o total de donativos recebidos (incluindo os
provenientes da organização de eventos) ascendeu a cerca de
223 mil euros, ficando ligeiramente aquém do valor obtido no
ano anterior – um decréscimo que ficou a dever-se
exclusivamente à redução dos donativos em géneros alimentares
e outros bens, já que, em numerário, as importâncias recebidas,
tanto de particulares como de empresas e institucionais, foram
quase idênticas às registadas em 2016.
Quanto aos restantes proveitos, onde avultam os cerca de 152
mil euros recebidos anualmente da Segurança Social, diminuíram
um pouco mais de 4 mil euros, devido, no essencial, à redução da
parcela dos subsídios para investimento imputável a cada um dos
exercícios.

Os custos de exploração situaram-se praticamente ao mesmo
nível do ano anterior, totalizando perto de 392 mil euros, pelo
que os resultados do exercício registaram um decréscimo de
aproximadamente 6,3 mil euros, fixando-se em 8.333 euros.

Proveitos Totais
1.000€

2017

2016

166,6

Variação
Valor

(%)

160,1

6,4

4,0

15,6

18,8

(3,3)

(17,4)

Empresas e institucionais

128,4

127,3

1,1

0,9

Particulares

79,3

79,9

(0,6)

(0,8)

Subtotal

223,2

226,1

(2,8)

(1,3)

Outros proveitos

10,8

21,5

(10,7)

(49,8)

400,6

407,7

(7,1)

(1,7)

Comparticipações do Estado
Subsídios, Donativos e Eventos
Em Géneros
Em Numerário

Total
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BALANÇO ANALÍTICO – 31 DE DEZEMBRO
Balanço - Activo

Balanço – Fundos Patrimoniais e Passivo
Valor expresso em €
Valor expresso em €

Rubricas
ACTIVO
Activo não Corrente
Activos Fixos Tangíveis
Activos Intangíveis
Investimentos Financeiros
Outros
Sub-total
Activo Corrente
Estado e Outros Entes Públicos
Outras Contas a Receber
Diferimentos
Caixa e Depósitos Bancários
Sub-total
Total do Activo

Notas

5.1.3
17.1

17.9
17.4
17.5
17.6

Períodos
2017
2016

20 006,06
0,00
339,63
44 810,04
65 155,73

3 534,89
1 820,40
339,63
44 810,04
50 504,96

1 040,99
6 524,85
295,24
166 902,06
174 763,14

372,71
3 932,22
223,92
147 272,93
151 801,78

239 918,87

202 306,74

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Resultados Transitados
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais
Sub-total
Resultado Líquido do Período
Total dos Fundos Patrimoniais
Passivo
Passivo não Corrente
Provisões
Sub-total
Passivo Corrente
Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Diferimentos
Outras Contas a Pagar
Sub-total
Total do Passivo
Total dos Fundos Patrimoniais e do
Passivo

17.7

17.8
17.9
17.5
17.10

14 963,94 14 963,94
91 640,69 77 055,79
65 459,68 49 775,66
172 064,31 141 795,39
8 333,30 14 584,90
180 397,61 156 380,29

2 515,32
2 515,32

2 515,32
2 515,32

100,10
7 563,29
10 022,00
39 320,55
57 005,94
59 521,26

304,15
6 245,29
0,00
36 861,69
43 411,13
45 926,45

239 918,87 202 306,74
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA
31 de Dezembro
Valor expresso em €

Rubricas
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e Serviços Prestados
Subsídios, Doações e Legados à Exploração
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Provisões (Aumentos/Reduções)
Outros Rendimentos e Ganhos
Outros Gastos e Perdas
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)
Juros e Rendimentos Similares Obtidos
Juros e Gastos Similares Suportados
Resultado antes de Impostos
Imposto sobre o Rendimento do Período
Resultado Líquido do Período

Notas
10
12
9
17.11
15
17.12
17.13
5+6

Períodos
2017
918,44
381 742,01
(24 114,84)
(71 536,10)
(275 224,91)
0,00
17 949,49
(12 353,12)
17 380,97
(9 047,67)
8 333,30
0,00
0,00
8 333,30
0,00
8 333,30

2016
891,08
381 493,61
(27 663,19)
(77 350,83)
(264 129,13)
(2 515,32)
25 344,94
(12 666,04)
23 405,12
(8 820,22)
14 584,90
0,00
0,00
14 584,90
0,00
14 584,90
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
31 de Dezembro
Rubricas
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais - Método Directo
Recebimentos de Clientes e Utentes
Pagamentos a Fornecedores
Pagamentos ao Pessoal
Caixa Gerada pelas Operações
Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o Rendimento
Outros Recebimentos/Pagamentos
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento
Pagamentos Respeitantes a:
Activos Fixos Tangíveis
Recebimentos Provenientes de:
Subsídios ao Investimento
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento
Recebimentos Provenientes de:
Doações
Outras Operações de Financiamento
Pagamentos Respeitantes a:
Outras Operações de Financiamento
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)

Valor expresso em €
Períodos
2017
2016
918,44
(52 797,33)
(183 474,98)
(235 353,87)

1 041,08
(54 740,11)
(177 547,43)
(231 246,46)

(92 742,66)
(328 096,53)

(81 422,94)
(312 669,40)

(24 025,73)

(1 215,37)

20 912,03
(3 113,70)

0,00
(1 215,37)

184 287,55
166 551,81

125 357,71
160 140,01

0,00
350 839,36

0,00
285 497,72

Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3)

19 629,13

(28 387,05)

Caixa e seus Equivalentes no Início do Período

147 272,93

175 659,98

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período

166 902,06

147 272,93
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OBRIGADO!
Para mais informações:
217 570 941 | 939 078 781 | geral@apoioavida.pt
Calçada da Tapada, 143 1350-541
www.apoioavida.pt | http://www.facebook.com/apoioavida
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