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Caros/as Associados/as, 

 

 
Dando cumprimento aos Estatutos da ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos de 

Guimarães, importa colocar à apreciação da Assembleia Geral o Plano de Atividades e 

Orçamento para o próximo ano de 2022. 

A ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães assume uma 

responsabilidade social que exige esforços e desafios permanentes de inovação para se manter 

na linha da frente das respostas aos problemas que a comunidade vimaranense e o país 

atravessam. 

O ano de 2021 fica marcado por várias adversidades. 
 

Desde logo, e mais uma vez, a pandemia mundial – COVID-19, que implicou um esforço muito 

significativo por parte dos colaboradores e deste Conselho de Administração, na adaptação de 

procedimentos, cuidados e resposta às necessidades dos utentes, bem como, na boa gestão de 

recursos e demais serviços. 

Enfrentamos adversidades no que toca ao funcionamento do gabinete de apoio à vítima e 

acompanhamento de famílias em risco psicossocial, nos projetos nas escolas do concelho de 

Guimarães e nomeadamente nos termos protocolares que virão a ser eventualmente celebrados 

para 2022, tendo por base a baixa taxa de ocupação da resposta social e a falta de novas 

admissões. 

A estes e outros desafios temos respondido oportuna e ponderadamente, conciliando o dever 

de atuar com o dever de acautelar sempre a sustentabilidade, presente e futura, da nossa 

Instituição. 

Estamos conscientes que o sucesso da nossa missão social depende da atenção que dermos às 

oportunidades de inovação, à competência, liderança e mobilização de recursos humanos, e ao 

compromisso que assumirmos com os fins preconizados. 

Resultado destas premissas, foi a aprovação, em 2021, do apoio a ONGM com o apoio da CIG – 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, para a sua implementação de um projeto 

de prevenção primária em escolas vimaranenses, abrangendo cerca de 80 beneficiários.  

O ano de 2022 representará, em matéria de Recursos Humanos, a reorganização de uma forma 

de estar organizacional que acredita que as excelências das suas equipas de trabalho se refletem 

na qualidade da nossa ação marcada pelo Humanismo, Rigor, Responsabilidade e Atitude. 
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Apostaremos na formação contínua e atualizada dos colaboradores, bem como, na adoção de 

metodologias inovadoras de intervenção psicossocial e jurídica, com especial ênfase nas respostas 

sociais no gabinete de apoio à vítima e acompanhamento de famílias em risco psicossocial.  

Pretendemos dar continuidade à melhoria da satisfação global com os serviços da ADDHG, 

avaliada por colaboradores, utentes e parceiros. 

Mantemos o propósito de continuar a intervir na remodelação de equipamentos na nossa sede, 

para proporcionar o conforto e bem-estar adequados aos(às) nossos(as) utentes. 

Pretendemos uniformizar a comunicação interna e externa das respostas sociais e demais 

atividades económicas secundárias da Instituição, através da adoção de uma política 

estruturada de publicitação dos nossos serviços. 

Quanto aos novos investimentos, conquanto que possamos contar com a existência de 

instrumentos de financiamento adequados, públicos e/ou privados, mantemos o propósito de 

manter o trabalho social que temos vindo a desenvolver, acompanhando vítimas de violência 

doméstica e famílias em risco psicossocial sinalizadas pela CPCJ de Guimarães, pelos CAFAP, 

pelas diversas Juntas de Freguesia do concelho, bem como demais entidades que sinalizadoras 

e que integrem a sociedade civil, continuando a implementar projetos de intervenção primária 

na área dos direitos humanos nas escolas do Município de Guimarães, assim como, equipar o 

gabinete de apoio à vítima e às famílias em risco psicossocial  com equipamentos essências ao 

seu bom funcionamento. Estes propostos estão dependentes de apoio financeiro. 

É fundamental que todos estejamos alinhados e motivados para o nosso objetivo comum, o de 

prestar um serviço com qualidade e que responda às necessidades da nossa comunidade. 

Enquanto membros do Conselho de Administração tudo faremos ao nosso alcance, para 

prestarmos mais e melhores serviços, na defesa de uma sociedade mais igualitária e justa. 

 

 
A Presidente da Direção 

 
 

                             Tânia Filipa Miranda Salgado
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1. PREÂMBULO  

 

A ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães aposta este ano na 

conceção de um Plano de Atividades (PA) único para 2022, agregando as ações desenvolvidas 

pelas respostas sociais e projeto em curso da Instituição, elaborado pelos técnicos que nele 

trabalham. Desta feita, pretende-se que seja um documento estratégico, colaborativo e 

integrador de toda a dinâmica institucional refletindo-se nele a missão e valores da ADDHG. 

O Plano de Atividades 2022 pretende ser um documento orientador das atividades a 

desenvolver ao longo do ano, mostrando que o percurso de cada vítima, criança, jovem e suas 

famílias, independentemente dos obstáculos e contrariedades, merece ser vivido de forma 

plena, promovendo um trajeto de vida mais adaptado. Pretende fomentar práticas e visões 

cada vez mais integradoras e geradoras de mudança num mundo em constante evolução, 

vocacionadas para a prevenção e reparação de situações de risco psicossocial. Para além 

disso, este Plano pretende ainda contribuir para uma mudança gradual e impulsionadora de 

novas aprendizagens e experiências, que visam um desenvolvimento mais rico e integral das 

crianças, jovens e suas famílias. 

Todo o Plano de Atividades foi elaborado com base no diagnóstico de necessidades e 

avaliação das mesmas, com o intuito de alcançarmos os objetivos pretendidos e delineados 

para cada ação a desenvolver. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO da ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos de 

Guimarães 

 

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.  

A ADDHG tem como objetivos: 

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, 
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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 as homens, 

mulheres, idosos, jovens e crianças através nomeadamente da elaboração e divulgação de 

informação; 

e) realização de encontros, colóquios, conferências que abordem temas relativos às mulheres, 

jovens e crianças; 

 f) implementação de serviços, grupos de interajuda, refúgios, casas de acolhimento e outros; 

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. 

Desde a sua constituição, a ADDHG 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. 
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES 

A avaliação diagnóstica constitui uma das fases mais importantes para qualquer projeto ou 

plano de intervenção, pois permite-nos conhecer e perceber melhor o nosso ponto de partida 

para uma intervenção mais direcionada e assertiva, junto dos nossos destinatários. Esta 

avaliação advém da recolha de toda a informação concedida ao longo do ano, facilitando o 

trabalho dos técnicos no que diz respeito à definição de objetivos a alcançar para colmatar essas 

mesmas necessidades. 

Assim sendo, o projeto de sensibilização e prevenção, na área dos direitos humanos violência 

doméstica/género e igualdade de género no Agrupamento de Escolas Gil Vicente, tem como 

objetivo capacitar as crianças e jovens para a adoção de atitudes positivas perante os conflitos 

nas relações de intimidade e melhorando os seus conhecimentos a nível da prevenção das 

situações de violência e promoção de relações saudáveis. Acreditamos que apenas os programas 
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de violência doméstica a longo prazo conseguem promover a transformação dos 

comportamentos da escolar, e, atingir uma sociedade mais equitativa. 

Por sua vez, o acompanhamento a famílias em risco psicossocial (AFRP) objetiva promover a 

capacitação e o empoderamento, de famílias risco psicossocial alcançando desta forma a 

harmonia familiar, e melhorando o seu desempenho parental incluindo a sua reabilitação, 

psicológica e social. Assim, o exercício da parentalidade é uma das tarefas mais desafiantes e 

complexas da vida adulta. Educar um filho não constitui uma tarefa inata, remetendo para um 

esforço necessário à adaptação, à singularidade de cada criança e ao exercício da 

parentalidade, influenciado pelos diferentes contextos familiares. 

A sociedade civil local sairá também reforçada e mais ativa em torno   da causa do projeto, com 

particular destaque para a participação do público-alvo que tende a estar alienado das instâncias 

de debate de soluções e de decisão que a eles também lhes dizem respeito, tornando-se 

efetivamente cidadãos ativos. Terá também lugar a capacitação de todos estes agentes afetos 

ao projeto, ao incorporar as aprendizagens podendo replicá-las. 

Por outo lado, no gabinete de apoio à vítima de violência doméstica (GAV) prestamos apoio 

Jurídico, Social e Psicológico, não apenas às vítimas, mas também aos seus filhos, e familiares 

próximos que o necessitem. Prestamos apoio a crianças, adultos, idosos e público LGBTI. A 

ADDHG tem realizado um trabalho em rede e integrado com diversas entidades do concelho de 

Guimarães, nomeadamente a Câmara Municipal. Dado a dispersão territorial do nosso concelho, 

e como maioritariamente as vítimas não têm transporte, a equipa técnica desloca-se para perto 

do seu local de residência, para fazermos os atendimentos e prestar o apoio necessário.
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 5. OBJETIVOS E ATIVIDADES 2022 

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Objetivos transversais  - Promover a aproximação da ADDHG à 
comunidade; 
- Incrementar os canais de divulgação e 
informação; 
- Garantir a satisfação dos colaboradores da 
ADDHG; 
- Garantir a satisfação dos utentes da ADDHG;  

 

Projeto prevenção escolas AFRP GAV 
- Promover comportamentos de respeito 

mútuo, igualdade de direitos, deveres e 
responsabilidades, entre homens e mulheres e 
definir regras explícitas contra a violência; 

- Incentivar estratégias e atitudes de respeito 
e justiça na resolução de conflitos; 
- Incentivar o reconhecimento e o respeito 
face à diferença; 
- Promover valores de igualdade e de 
cidadania que diminuam a aceitação de uma 
cultura 
de violência. 
 

 

- Potenciar a “família” nas suas diferentes 
dimensões;  
- Promover a consciencialização, bem como, 
melhorar a compreensão da comunidade, 
sobre variadas temáticas no âmbito da família; 
 
 

 

- Assegurar o atendimento e acompanhamento 
das vítimas de violência doméstica no âmbito 
do apoio psicossocial. 
- Proceder à avaliação e gestão do risco e das 
necessidades das vítimas de violência 
doméstica, de forma a assegurar uma 
intervenção promotora de segurança ou o seu 
eventual reencaminhamento em condições de 
segurança; 
- Apoio à redefinição de planos de vida e 
definição de estratégias adequadas às 
necessidades das vítimas até ao decurso do 
eventual processo de autonomização; 
- Articulação com as entidades competentes 
nesta matéria, nomeadamente forças de 
segurança, saúde, educação, segurança social, 
e outros serviços de apoio na comunidade. 

 

 



Plano de Atividades 2022 

13 
ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães 

 
 

 5.2. ATIVIDADES 

Para o alcance dos objetivos assumidos, definiu-se um conjunto de atividades diversificadas, 

regulares e sustentadas. 

Algumas destas atividades são organizadas em cooperação com entidades parceiras e 

orientadas para a comunidade, assumindo um papel formativo e preventivo. 

Assim sendo, importa salientar que dada a natureza dinâmica das respostas sociais este Plano 

de Atividades prevê alguma flexibilidade, quer nas alterações que possam ser necessárias 

implementar na realização/dinamização de algumas atividades, quer na inclusão de novas 

atividades que a equipa técnica da ADDHG considere oportunas. 
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Objetivo estratégico 1 - Promover a aproximação da ADDHG à comunidade 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos 

Humanos 

Calendarização Avaliação 

-  80% dos convocados 
comparecem/participam 
nos eventos/atividades; 
- 80% dos participantes avaliam 
positivamente os eventos. 

- Dia Internacional da 
Mulher;  
-  Prevenção dos maus-
tratos na infância: Laço 
Azul; 
- Dia Internacional da 
Família 
- Dia Municipal para a 
Igualdade;  
- Dia Internacional pela 
Eliminação da 
Violência Contra as 
Mulheres;  
- Dia Internacional dos 
Direitos Humanos;  

- Comunidade; 

- Entidades Parceiras; 
- Utentes da ADDHG; 

- Escuta ativa; 

- Observação; 

- Sessões de grupo; 

-Reuniões 

interinstitucionais; 

-Registo fotográfico; 

-Inquéritos de avaliação. 

- Equipa técnica da 
ADDHG; 
- Estagiários; 
- Voluntários; 
-Entidades Parceiras.  
Materiais 
-Equipamento 
multimédia;  
-Material de desgaste; 
- Telefone; 
- Máquina fotográfica. 
Financeiros 
750€ 
 

 
 
 
 
 
Ao longo do ano 

- Nº de convites 
enviados;  
-Nº de participantes; 
-Nº de participantes 
que avaliam 
positivamente as 
ações; 
-Nº de participantes 
em ações da 
comunidade; 
-Nº de participantes 
em ações da ADDHG. 
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Objetivo estratégico 2 – Incrementar os canais de divulgação 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Humanos Calendarização Avaliação 

-  Divulgar 90% das ações 

programadas em cada 

plano de comunicação 

até ao final do ano 2022; 

. 

- Elaboração de um 
plano de comunicação 
para a ADDHG;  
- Elaboração de 
materiais de 
informação: flyers, 
cartazes, vídeos, 
fotografias.   

- Comunidade; 

- Entidades Parceiras; 

 

- Divulgação pelos canais 

de comunicação; 

- Construção de materiais 

de informação. 

 

- Equipa técnica da 
ADDHG; 
- Estagiários; 
- Voluntários; 
-Entidades Parceiras.  
Materiais 
-Equipamento 
multimédia;  
-Material de desgaste; 
- Telefone; 
- Máquina fotográfica. 
Financeiros 
500€ 
 

 
 
 
Ao longo do ano 

- Nº de ações de 
comunicação 
divulgadas; 
- Nº total do alcance das 
ações divulgadas. 
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Objetivo estratégico 3 – Garantir a satisfação dos colaboradores da ADDHG 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Humanos Calendarização Avaliação 

- 75% dos colaboradores 

mostram-se satisfeitos com a 

ADDHG; 

- 75% dos colaboradores 

participam em atividades 

de convívio. 

- Avaliação anual de 
satisfação; 

- Convívio anual de 
colaboradores. 

 

- Colaboradores da 

ADDHG 

- Questionário de 

avaliação de 

satisfação; 

- Cartaz de divulgação; 

- Dinâmicas de grupo; 
- Registo fotográfico 

 

-Colaboradores da 
ADDHG.  
Materiais 
-Equipamento 
multimédia;  
- Máquina fotográfica. 
- Viatura, gasóleo. 
Financeiros 
300€ 
 

 
 
 
Ao longo do ano 

- Nº de ações de 
comunicação 
divulgadas; 
- Nº total do alcance das 
ações divulgadas. 
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Objetivo estratégico 4 – Garantir a satisfação dos utentes da ADDHG 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Humanos Calendarização Avaliação 

- 75% dos utentes 

mostram-se satisfeitos 

com a ADDHG.  

- Concretização de 90% 

das ações previstas em 

cada plano de atividades. 

- Avaliação anual de 
satisfação 
- Implementar o plano 
de atividades de cada 
resposta social/projeto. 
 

 

 

- Utentes da ADDHG 

- Questionários de 

avaliação de 

satisfação; 

- Atividades 
programadas; 

Registo fotográfico 

- Utentes da ADDHG.  
Materiais 
-Equipamento 
multimédia;  
-Material de desgaste; 
- Telefone; 
- Máquina fotográfica. 
- Viatura, gasóleo; 
Financeiros 
450€ 
 

 
 
 
Ao longo do ano 

- Nº de ações de 
comunicação 
divulgadas; 
- Nº total do alcance das 
ações divulgadas. 
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5.3.   Projetos 

 

 

 

 

 

 

Projeto Escolas / Objetivo Geral - Promover comportamentos de respeito mútuo, igualdade de direitos, deveres e responsabilidades, entre homens e mulheres e 
definir regras explícitas contra a violência 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Humanos Calendarização Avaliação 

-  Garantir a participação de 

90% dos jovens em todas as 

sessões; 

- Concretizar as atividades 

previstas até dezembro de 

2022; 

- - Incentivar estratégias e atitudes 
de respeito e justiça na resolução 
de conflitos; 
 

 

 

 -Violência doméstica: o 

que é? 
- A violência deixa 
marcas; 
- O que dizem os 
corações; 
- Flash Freeze; 

- Criação de uma página 

no Facebook e 
Instagram do projeto;  
- Seminário de final do 

projeto.  

 

- Alunos; 

-Comunidade escolar;  

Escuta ativa; 

- Observação; 

- Participação ativa; 

- Dinâmicas de grupo; 

- Questionários de 

avaliação de 

satisfação; 

- Cartaz de divulgação; 

- Dinâmicas de grupo; 
- Registo fotográfico. 

- Equipa técnica da 
ADDHG; 
- Estagiários; 
- Voluntários; 
-Entidades Parceiras.  
Materiais 
-Equipamento 
multimédia;  
-Material de desgaste; 
- Telefone; 
- Máquina fotográfica. 
Financeiros 
5000€ 
 

 
 
 
Ao longo do ano 

- Nº de ações de 
comunicação 
divulgadas; 
- Nº total do alcance das 
ações divulgadas. 
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Gabinete de Apoio à vítima/ Objetivo Geral - Assegurar o atendimento e acompanhamento das vítimas de violência doméstica no âmbito do apoio psicossocial 
 

Objetivos Específicos Atividades Destinatários Metodologia Recursos Humanos Calendarização Avaliação 

- Proceder à avaliação e gestão do 
risco e das necessidades das 
vítimas de violência doméstica, de 
forma a assegurar uma 
intervenção promotora de 
segurança ou o seu eventual 
reencaminhamento em condições 
de segurança; 
- Apoio à redefinição de planos de 
vida e definição de estratégias 
adequadas às necessidades das 
vítimas até ao decurso do eventual 
processo de autonomização; 
- Articulação com as entidades 
competentes nesta matéria. 

 -Acompanhamento às 
vítimas de violência 
doméstica e às suas 

famílias. 

-Vítimas de violência 

doméstica; 

- Familiares diretos das 

vítimas.   

- Escuta ativa; 

- Observação; 

- Elaboração plano de 

segurança; 

- Questionário; 

- Equipa técnica da 
ADDHG; 
- Estagiários; 
Materiais 
-Computador; 
- Instrumentos técnicos 
de apoio à vítima; 
-Material de desgaste; 
- Telefone; 
Financeiros 
10 000€ 
 

 
 
 
Ao longo do ano 

- Número de utentes 
satisfeitos/as com o 
atendimento realizado. 
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Acompanhamento a famílias em risco psicossocial / Objetivo Geral - Promover a capacitação e o empoderamento das famílias em risco psicossocial  

Objetivos Específicos Atividade Destinatários Metodologia Recursos Humanos Calendarização Avaliação 

- Potenciar a “família” nas suas 
diferentes dimensões;  
- Promover a consciencialização, 
bem como, melhorar a 
compreensão da comunidade, 
sobre variadas temáticas no 
âmbito da família; 
 

 - Acompanhamento 

a famílias em risco 

psicossocial; 

- Trabalhar a 

parentalidade 

positiva; 

 - Trabalhar a gestão 

familiar; 

-  

- Famílias em risco 
psicossocial. 

- Escuta ativa; 

- Observação; 

- Reflexões 

entre família-

técnicos; 

- Entrevistas; 

- Visitas domiciliárias; 
Contactos telefónicos. 

- Técnicos da ADDHG; 
Materiais 
- Computador; 
-Instrumentos de 
acompanhamento; 
-  Material de desgaste; 
- Sala para 
atendimento. 
Financeiros 
10 000€ 
 

 
 
 
 
 
Ao longo do ano todo 

- Nº de sessões 
individuais 
realizadas; 
- Nº de contactos 
telefónicos 
estabelecidos; 
- Nº de 
Famílias que 
reduzem os 
conflitos 
familiares; 
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6.  ORÇAMENTO PREVISIONAL  

 
 

PREVISÃO DE CUSTOS 
 

 

 
Atividades transversais  5000 

Projetos Escolas 10 000 

Gabinete de atendimento à vítima 20 000 

Acompanhamento famílias risco psicossocial 25 000 

TOTAL: 60 000€ 

 

 

7.  AVALIAÇÃO 

A avaliação das atividades constitui-se de extrema importância, na medida em que possibilita 

a aquisição de informação complementar acerca das ações executadas, possibilitando a 

melhoria ou a implementação de novas atividades, mediante os interesses e necessidades de 

crianças/jovens e das suas famílias. 

Neste sentido, a avaliação do presente Plano de Atividades 2022 será realizada em dois 

momentos: um relatório intercalar, no final do 1º semestre, e um relatório no final do ano, 

contemplando todas as avaliações realizadas. Para efeitos de avaliação, serão consideradas 

metodologias de trabalho comuns a todas as respostas sociais, tais como, questionários de 

satisfação, indicadores mensais, registos fotográficos, e observação direta. Do mesmo modo, 

serão usadas metodologias de trabalho específicas de cada resposta social, de acordo com os 

indicadores de avaliação definidos nas tabelas descritivas das atividades (ponto 5, do presente 

documento). 
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                                          Guimarães, 9 de janeiro de 2022 
 

 
                                              A Presidente da direção 

 

                                             Tânia Filipa Miranda Salgado 
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