Programa Direção 2021-2025
Apoio à Maternidade


Avaliar a estrutura de Apoio à Maternidade no Porto e Braga, mantendo-a ou
adaptando-a face às necessidades reveladas e solicitadas junto da Associação.

 Estabelecer e fortalecer parcerias/protocolos com Instituições que permitam
melhorar o apoio prestado às mulheres e famílias que a Associação
acompanha no que respeita, designadamente, a:

Prestação de apoio ao consumidor;
Prestação de apoio financeiro;
Prestação de apoio a medicamentos;
Prestação de apoio a material, enxoval e de puericultura;
Formação na área da capacitação às famílias;
Apoio complementar ao prestado pela Vida Norte (casas de
acolhimento, entre outras...);
o Prestação de apoio jurídico;
o Prestação de apoio de cuidados de saúde.
o
o
o
o
o
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Manter equipa multidisciplinar adequada, de profissionais e voluntários, para
que possa dar resposta eficaz ao acompanhamento prestado.

 Melhorar os instrumentos de Avaliação do trabalho realizado, através do

desenvolvimento de métricas próprias para esta atividade, validadas através
das melhores práticas de avaliação conhecidas.



Promover e desenvolver Ações de Formação com o objetivo de capacitar as
famílias acompanhadas.



Garantir que todas as famílias acompanhadas tenham um enxoval e os meios
necessários de forma a poderem ter os filhos com maior dignidade.



Apoiar grávidas em situação de discernimento quanto à continuidade da sua
gravidez.

Promoção dos Valores da Vida


Realizar ações de prevenção à gravidez indesejada.

 Organizar eventos que promovam os valores da Vida e da Família.



Realizar ações de divulgação em Escolas, sobre a temática da Vida e Educação
Sexual.



Publicar artigos junto da Comunicação Social que abordem de forma positiva
a importância do apoio à Vida.

Estrutura e Gestão administrativa


Desenvolver e dar continuidade ao plano de Angariação de Fundos de forma
a garantir a sustentabilidade da Associação envolvendo:
o Angariação de Associados e Amigos (Empresas e Particulares) que
contribuam com donativos com carácter de regularidade;
o Realização de eventos para Angariação de Fundos;
o Estabelecimento de protocolos pro bono que permitam diminuir a
estrutura de custos da Associação.



Planear e desenvolver um Plano de Negócio Social que contribua para
garantir a autossustentabilidade da Associação.



Concorrer e desenvolver projetos que permitam potenciar o trabalho
desenvolvido e que se enquadrem na missão da Vida Norte.



Desenvolver um plano de Comunicação para potenciar a angariação de
doadores, garantir a manutenção dos atuais e chegar a mais pessoas que
possam necessitar do apoio da Associação:
o Potenciar a divulgação da Associação nas Redes Sociais;
o Garantir a regular atualização do website;
o Divulgar a Associação junto da Comunicação Social;
o Comunicar periodicamente com Associados, Amigos e Doadores
Regulares;
o Divulgar a Associação junto dos Centros de Saúde, Farmácias e
Hospitais, visando chegar a mais grávidas que possam necessitar de
apoio.



Obtenção de instalações condignas próprias ou com carácter de continuidade.



Manter a articulação com o Centro Local de Ação Social do Porto e Braga.



Monitorizar e formar a equipa técnica, de gestão operacional e angariação de
fundos.

