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1. Caracterização Entidade 
 

Desde a sua constituição, a ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos de 

Guimarães centra a sua ação numa participação ativa junto da comunidade, virando a sua 

atenção para as temáticas do combate à violência doméstica e de género, promoção de 

relações igualitárias e não violentas, promoção do respeito e igualdade de género. Deste 

modo, tem estado a trabalhar ativamente a sensibilização nas escolas do concelho de 

Guimarães com a implementação de projetos nas temáticas referidas, investindo também, 

na prevenção com conferências, jornadas e/ou seminários. Para além de que a associação, 

tem também, como foco central o seu gabinete de apoio à vítima de violência doméstica, 

sendo uma entidade de primeira linha nesta problemática, tendo realizado também um 

trabalho meritório e de proximidade com famílias em risco psicossocial.  

2. A ADDHG e a Sociedade Civil 
 

A sociedade civil traduz um conjunto complexo, heterógeneo e dinâmico de grupos de 

cidadãos e de organizações não governamentais que tendem a ser não violentas, auto-

organizadas, auto-reflexivas e em permanente tensão umas com as outras e com as 

organizações e estruturas estatais que as enquadram, constrangem e facilitam as suas 

actividades.  

Tem-se assistido a uma crescente importância da sociedade civil nas respostas e papel a 

desempenhar pelas instituições sociais, em compromisso com o Estado mas fora do seu  

Controlo direto na satisfação e cumprimento de fins públicos, em complementaridade 

e/ou alternativa às instituições e poderes estatais, de acordo com o princípio da 

subsidiariedade. 
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O princípio de subsidiariedade respeita ao papel do cidadão e da sociedade civil face ao 

Estado, pelo qual este apenas deverá reservar para si a realização dos fins de interesse 

público, pela disponibilização de bens e serviços à comunidade, susceptíveis de serem 

empreendidos mais eficazmente por si, deixando e promovendo a realização de todos os 

outros fins de interesse social e público pela acção dos cidadãos, associados em 

organizações não governamentais, na sua liberdade de ação com apoio e supervisão dos 

poderes estatais. 

O papel da ADDHG é o de prestar serviços especializados de apoio à vítima de 

violência doméstica/género, suas famílias e amigos, com independência e qualidade, em 

parceria, em complemento ou mesmo em substituição daquele. Assim como, prestar 

apoio psicossocial a famílias em risco e perigo. 

3. Desafios 
 

A ADDHG tem sido um parceiro ativo nas comunidades locais e regionais onde está 

presente, quer seja na intervenção nos processos de apoio às vítimas de violência 

doméstica/género, sobretudo em atividades de sensibilização da comunidade; quer 

quanto à informação ou formação de profissionais, quer no acompanhamento em risco 

psicossocial. 

A ADDHG tem conseguido manter uma rede de Voluntariado social, tendo uma estreita 

ligação às instituições de ensino superior e politécnico. 

Tem também desenvolvido respostas às novas necessidades e desafios surgidos no 

âmbito das problemáticas da vitimação, sabendo acompanhar a evolução da comunidade 

onde está inserida.  

Atualmente a ADDHG enfrenta diversos desafios transversais:  

1. Uma crescente exigência por parte das pessoas utentes dos serviços da ADDHG, 

o aumento da complexidade das suas problemáticas e consequente dificuldade e 

morosidade na procura de respostas efetivas; 

2. A necessidade de prevenir e dar apoio no âmbito de novas formas de vitimação, 

como é exemplo o cibercrime e os crimes de ódio; 

3.  A não uniformização em assegurar, pelo menos, direitos mínimos para as vítimas 

de violência doméstica, seus familiares e amigos, no tecido geográfico regional; 

4. A crescente demanda de parcerias locais, regionais e nacionais; 
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5.  A clivagem entre a lei, a sua aplicação e a sua operacionalização;  

6. A ausência de estratégia(s) e políticas publicas relativamente às vítimas de 

violência doméstica/género; 

7. Aumento de famílias em risco psicossocial; 

8. Aumento de crianças e jovens em risco/perigo. 

 

 

4. Visão 
A ADDHG foi criada com o intuito, tal como o seu próprio nome indica, de promover 

a defesa dos direitos humanos nos seus mais diversos sentidos.  

5. Missão 
A ADDHG tem como missão: 

a) a promoção da igualdade de género com o propósito moral de solidariedade, justiça, 

igualdade social e combate à pobreza; 

b) promover atividades e ações de informação e sensibilização para a cidadania e 

igualdade entre homens e mulheres; 

c) a promoção dos Direitos Humanos, nomeadamente ao nível dos direitos dos homens, 

mulheres, idosos, jovens e crianças, do combate a todas as formas de violência e 

discriminação; 

d) desenvolver ações na área da prevenção da violência que é exercida contra os 

homens, mulheres, idosos, jovens e crianças através nomeadamente da elaboração e 

divulgação de informação; 

g) construção de sinergias entre outras associações e entidades que permitam e 

aprofundem a reflexão, o debate, a ação coletiva e a intervenção cívica e social, em 

matéria de promoção da igualdade entre mulheres e homens e de defesa dos direitos das 

mulheres, incluindo a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

mulheres; 

h) contribuir para a valorização da parentalidade positiva; 

i) promover a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar de mulheres e homens; 

j) realizar ações de intervenção social e combate à pobreza que promovam a inclusão 

social. 
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6. Princípios e Valores  
1. A ADDHG reconhece-se enquanto organização: 

2. Organização Não Governamental de VOLUNTARIADO SOCIAL com presença 

LOCAL e REGIONAL;  

3. INDEPENDENTE e AUTÓNOMA dos poderes políticos e de outras instituições; 

4. APOLÍTICA e NÃO CONFESSIONAL 

5. Que se rege pelo princípio da IGUALDADE DE OPORTUNIDADES e de 

TRATAMENTO; 

6. Que se rege pelo princípio da NÃO DISCRIMINAÇÃO em função do género, raça 

ou etnia, religião, orientação sexual, idade, condição sócio económica, nível de 

escolaridade, ideologia ou outros; 

7.  Que promove a justiça e práticas RESTAURATIVAS na resolução de conflitos; 

8.  Que presta serviços GRATUITOS, CONFIDENCIAIS e de QUALIDADE a todas 

as vítimas de crime; 

9. Centrada na VÍTIMA como UTENTE, respeitando as suas opiniões e decisões; 

10. Centrada nas FAMÌLIAS que acompanha respeitando as suas opiniões e decisões; 

11. com uma VOZ ATIVA na defesa e promoção dos direitos humanos, das necessidades 

e interesses específicos das vítimas 

9. Princípios Estratégicos 

O presente quadriénio 2018-2022 apresenta como apostas transversais: 

1.  A PRIORIDADE e INOVAÇÃO nos serviços de apoio à vítima e às famílias em 

risco psicossocial;  

2. A QUALIDADE e o IMPACTO; 

3. A crescente SUSTENTABILIDADE e a permanente AVALIAÇÃO; 

4.  A afirmação da ADDHG enquanto ORGANIZAÇÃO LOCAL, REGIONAL e 

NACIONAL DE REFERÊNCIA E DE EXCELÊNCIA no apoio às vítimas de 

violência doméstica e às famílias em risco psicossocial. 

Para a prossecução de tais apostas, os objetivos deste quadriénio serão orientados pelas 

seguintes linhas estratégicas: 

1. Voz das vítimas e ações de defesa da promoção dos seus direitos; 

2. Voz das Famílias em risco psicossocial e ações de promoção da sua autonomização; 

3. Desenvolvimento da legislação, regulamentação e boas práticas em prol das vítimas e 

das famílias; 
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4. Prevenção e Sensibilização; 

5.  Formação; 

6. Promover a Qualidade e Avaliação do Impacto socia; 

7. Atenção especial às vítimas e às famílias  mais vulneráveis; 

8.  Capacitar o Voluntariado; 

9.  Incrementar e diversificar fontes de receita; 

10.  Reconhecimento do papel da ADDHG e da sua atividade na Sociedade; 

Os objetivos aqui consagrados destinam-se a ser desenvolvidos na vigência anual de 

cada Plano de Atividades, propondo-se a adoção de metas e indicadores específicos para 

a aferição da sua execução. 

 

7. Voz das/os Utentes e ações de Defesa da promoção dos seus 

direitos 
De forma a colocar e/ou manter os direitos das vítimas de violência doméstica e das 

famílias em risco/perigo enquanto prioridade na agenda política e decisória, continuar 

a aposta na sensibilização das pessoas, das instituições e da sociedade civil para que, 

qualquer forma de vitimação e violência seja cada vez mais intolerada, objetivam-se 

na ADDHG um conjunto de atividades que procuram dar voz às necessidades das 

vítimas de violência doméstica e às famílias em risco/perigo, nomeadamente: 

1. Apresentar propostas de efetivação dos direitos e da sua operacionalização junto 

das entidades competentes; 

2. Cooperar com parceiros regionais e nacionais no que diz respeito à promoção dos 

direitos humanos; 

3.  Atuar como organismo privilegiado de defesa dos direitos humanos das 

instâncias competentes a nível local, regional e nacional;  

4. Continuar a defesa pública e sensibilização para os direitos e necessidades das 

vítimas de violência doméstica/género; 

5. Reforçar a presença da ADDHG junto dos Órgãos de Comunicação Social; 

6. Promover a presença nas redes sociais de forma a chegar ao maior número 

possível de pessoas e diferentes comunidades.  
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8. Prevenção e sensibilização 
Tal como mencionado anteriormente, a ADDHG para além de dar resposta à sua principal 

missão, o apoio às vítimas de violência doméstica/género e a famílias em risco 

psicossocial, tem realizado um investimento ao nível da prevenção e sensibilização, uma 

intervenção que se pretende anterior ao problema de forma a evitar o seu aparecimento. 

A informação e a sensibilização junto da população em geral, nas escolas e de grupos 

mais específicos procuram cumprir este pressuposto. Cada vez mais somos chamados a 

informar e a sensibilizar diferentes temáticas da vitimação e dos direitos humanos junto 

de públicos mais ou menos diferenciados. Temos uma presença assídua, também, em 

contextos de aprendizagem como as escolas do ensino básico, secundário e também junto 

do ensino superior, em projetos, seminários e congressos. A informação e a sensibilização 

são assim excelentes instrumentos para a prevenção pelo que a nossa aposta é continua e 

uma ação complementar e essencial à missão da ADDHG. 

9. Incrementar e diversificar as fontes de receita 
A sustentabilidade continua a ser uma das apostas transversais da ADDHG e se tivermos 

em conta os expostos anteriormente, percebemos a importância da angariação de fundos 

para a vida da Associação. Para além de ser uma forma de obter mais recursos financeiros 

para o desenvolvimento das atividades da ADDHG, a angariação de fundos poderá 

também ter impacto: na sua marca e imagem; na notoriedade da sua missão; nos 

relacionamentos que desenvolve com todos os parceiros; no cumprimento da sua missão 

e atividade; na possibilidade da Associação crescer na sua missão. Neste sentido 

consideramos determinante:    

1. Continuar o esforço de aumento e diversificação de fontes de receita, de forma a 

tornar a ADDHG cada mais atuante e resiliente às mudanças;  

2. Gerir de forma mais próxima e cuidada os agentes de financiamento, 

nomeadamente entidades públicas, escolas, e doadores privados; 

3. Aumentar o número de associados da ADDHG, bem como manter a fidelidade e 

satisfação dos atuais; 

4. Reforçar a atividade de angariação de fundos, nomeadamente, junto de pessoas 

singulares; 

5. Desenvolver um trabalho profícuo com empresas mecenas e fundações; 

6. Posicionar a ADDHG no cenário da economia social, enquanto organização com 

capacidades singulares e específica no apoio a vítimas de violência 



 
 

ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães 9 

doméstica/género, seus familiares e amigos, assim como, às famílias em risco 

psicossocial; 

7.  manter a gestão criteriosa e cautelosa de custos. 

 

 

10.Contactos úteis 
Emails - ajuda@addhg.org 

geral@addhg.orh 

Telem. 965546763 

http://addhg.org/  

https://www.facebook.com/direitoshumanosguimaraes/ 

https://www.instagram.com/addhgmr/  

 

ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos Guimarães, Rua da Gila 1370 

Airão Santa Maria, 4805-477 Guimarães 
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