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ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS
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ADRA Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência

ADRA EU ADRA Europa

EDCG Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global

GT Grupo de Trabalho

IASD Igreja Adventista do 7º Dia

IEFP Instituto do Emprego e Formação Profissional

IRS Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

JA Juventude Adventista

ONGD Organização não Governamental para o Desenvolvimento

PALOP Países Africanos de Língua Portuguesa

PAMA Programa de Apoio ao Movimento Associativista

PPONGD Plataforma Portuguesa das Organizações não Governamentais para o 
Desenvolvimento



NOTA DE ABERTURA
O presente Plano de Ação apresenta-se como documento de
planeamento para o ano de 2021, identificando as principais
atividades a desenvolver tendo em linha de conta a consagração
das metas estabelecidas para o quinquénio 2018-2022, conforme
o Plano Estratégico vigente.

Encontramo-nos num cenário atípico, de incertezas quanto ao
futuro que se avizinha, pelo desenrolar ainda desconhecido da
pandemia COVID-19, que já deixou marcas profundas na
sociedade portuguesa em 2020 e que se estima que continue a
afetar a população, não só no nosso país, como um pouco por
todo o globo.

Apesar das incertezas, tal como aconteceu nos meses mais
críticos da pandemia (em 2020), a ADRA Portugal continuará a
empreender esforços para levar adiante a sua missão de
proporcionar bem-estar, alívio, conforto e esperança aos que se
encontram em situação de vulnerabilidade, contando com a
dedicação e resiliência de todos os stakeholders.

As ações e projetos que a ADRA Portugal irá desenvolver, dirigem-
se aos grupos mais necessitados e vulneráveis da sociedade
portuguesa, nos países africanos de língua oficial portuguesa e
noutros menos desenvolvidos que necessitem do apoio e/ou
colaboração do escritório português, sendo certo que algumas
atividades poderão ser canceladas ou redesenhadas de acordo
com o evoluir da situação pandémica. Sempre que se tornar
necessário e se justifique, a ADRA Portugal estará ainda na
disposição de realizar atividades que, não estando previstas
inicialmente, surjam como imperativas para dar respostas
concretas a problemáticas emergentes.

A nível nacional continuarão a realizar-se Projetos Sociais e
atividades de Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania
Global, em vários pontos do país; a nível internacional dar-se-á
espaço à Cooperação (sobretudo com os PALOP e com Timor-
Leste) e à Ajuda Humanitária de Emergência. Transversalmente a
todas as ações, prestar-se-á especial atenção à Comunicação e a
estratégias de Advocacy que visem informar, sensibilizar e incitar
a transformação social, estabelecendo, sempre que possível e
necessário, parcerias que promovam a sinergia de esforços.

Com profissionalismo, a ADRA continuará a apostar na formação
dos seus trabalhadores e voluntários, possibilitando momentos
de aprendizagem e processos de crescimento individual e
coletivo que contribuam para o bem-comum.

Cármen Maciel
Diretora Executiva
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QUEM SOMOS

A ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência é uma Agência
Humanitária, representante, em Portugal da ADRA Internacional. Foi oficializada em 1984, como
braço humanitário da Igreja Adventista do 7º Dia, a nível mundial, com o propósito específico de
promover o desenvolvimento individual e comunitário, bem com o de prestar socorro em casos de
catástrofes.

A ADRA empenha-se em tornar o mundo um local onde todos possam ter a oportunidade de viver de
forma digna e plena, numa sociedade mais justa e num planeta sustentável. Está presente em 134
países do mundo para concretizar esses objetivos.

Em Portugal, a ADRA existe desde 2001. Está registada no Camões I.P. – Instituto da Cooperação e da
Língua como ONGD, com o número 2360 e é também membro da Plataforma Portuguesa das ONGD.

Onde estamos?
• 109 Delegações locais em todo o território nacional
• 7 Coordenações regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores)



6

MISSÃO
A ADRA trabalha com pessoas em situação de pobreza, vulnerabilidade e emergência,
inspirando-as, capacitando-as e envolvendo-as em processos de desenvolvimento,
cooperação e ação responsável, a fim de proporcionar mudanças positivas e promover a
equidade.

VISÃO
Conseguir um mundo mais justo e sustentável onde as pessoas possam alcançar o bem-
estar e viver a vida de forma digna e plena.

VALORES QUE NORTEIAM A AÇÃO DA ADRA

- estarem CONECTADOS

(entre si, enquanto rede, e com as comunidades)

- serem CORAJOSOS

(aceitando desafios, quebrando barreiras e
inovando)

- serem COMPASSIVOS

(ajudando a todos de forma altruísta)

DIGNIDADE

HUMANA

CONECTADOS

CORAJOSOSCOMPASSIVOS

Tendo como foco a Dignidade de cada Ser Humano, a ADRA realça a necessidade de
todos os seus profissionais e voluntários:

MOTE:
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METAS DE TRABALHO
(estabelecidas para o quinquénio)

Responsabilidade Social

Ação social

Cooperação para o Desenvolvimento

Ação humanitária (ajuda de emergência)

Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global

Comunicação

Advocacy

Organização e Gestão de Recursos
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RESPONSABILIDADE SOCIAL & AÇÃO SOCIAL

OBJETIVO GERAL: 

a ADRA responde de forma eficaz às necessidades das pessoas e das comunidades onde 

está inserida, mobilizando os diferentes stakeholders (partes interessadas).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Sensibilizar e Mobilizar as comunidades locais para a Responsabilidade Social;

2. Dinamizar as Delegações Locais para a criação de respostas sociais pertinentes no 

combate às desigualdades sociais, à fome e à exclusão social;

3. Estabelecer parcerias nacionais, regionais e/ou locais relevantes;

4. Promover e disseminar boas práticas e casos de sucesso.

ATIVIDADES:

- Visitação às Delegações (4)

- Apoio à sua organização – Certificação (10)

- Abertura de Centro de Desenvolvimento Comunitário (1)

- Participação no GT “Domestic Programmes” da ADRA EU

- Encontro Nacional da ADRA + Técnicos Sociais (1)

- 5 a 7 de fevereiro| Local e formato a definir

- Dia Nacional da ADRA na IASD (Responsabilidade Social)

- 1 de maio | nacional

- Candidaturas a Concursos (2) & Parcerias (5)

- Projeto de recolha de roupa – Inauguração de Armazém

- Abertura de Loja Social em Lisboa (1)

- Campanha de recolha de alimentos (1)

- Dia Nacional do Voluntariado (1)

- 26 de setembro | Todo o país

- Suporte aos projetos locais de apoio aos refugiados

- Apoio e encaminhamento de pessoas vulneráveis (Escritório + Delegações locais)
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COOPERAÇÃO & AJUDA HUMANITÁRIA

OBJETIVO GERAL: 

a ADRA Portugal apoia Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento e presta Ajuda 

Humanitária em todos os contextos onde pode ser relevante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Participar na definição de políticas da Rede ADRA e integrá-las no país;

2. Realizar Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento que contribuam para a 

melhoria das condições de vida e bem-estar das populações;

3. Manter uma estrutura de apoio de emergência;

4. Garantir formação contínua;

5. Criar consórcios relevantes na área.

ATIVIDADES:

- Participação no Conselho Anual da ADRA Europa (1)

- Participação nos GT da Plataforma das ONGD (2)

- Projeto de voluntariado internacional + Formação (1)

- Promoção de atuais projetos (1)

- Candidaturas novos projetos (2)

- Capacitação de escritório parceiros (2)

- Procura de oportunidades de financiamento (2)

- Realização de consórcios (1)

- Participação nas respostas de emergência
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EDUCAÇÃO P/ O DES. E CIDADANIA GLOBAL

OBJETIVO GERAL: 

a ADRA Portugal promove o conhecimento e a consciencialização para situações sociais
menos favoráveis, mantendo uma presença ativa junto da sociedade na promoção do
bem comum e na transformação social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar projetos e ações locais e nacionais em EDCG;

2. Participar ativamente em ações promotoras da cooperação e da justiça social, 

juntamente com outras organizações da sociedade civil;

3. Elaborar e disseminar materiais educativos destinados a diferentes públicos alvo.

ATIVIDADES:

- Participação no GT de EDCG da PPONGD (1)

- Participação no GT de Educação Global da ADRA EU (1)

- Candidatura Projeto EDCG (2)

- Organização de ateliês para crianças (2) 

- Visitação a Escolas públicas e privadas (2)

- Apoio à realização de especialidades da JA (2) 

- Programas de Televisão e Rádio (2)

- Participação nas redes sociais Concelhias (10) 

- Envolvimento na discussão de políticas de 

desenvolvimento

- Participação em seminários e outras atividades congéneres
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COMUNICAÇÃO & ADVOCACY

OBJETIVO GERAL: 

a ADRA privilegia uma cultura de comunicação que facilita o acesso à informação e
promove os seus valores e princípios. Usa os meios de comunicação para defender os
cidadãos mais desfavorecidos e os povos com menos recursos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Promover coerentemente a imagem ADRA a nível nacional, utilizando estratégias de 
comunicação eficazes;

2. Proporcionar um bom sistema de comunicação;

3. Ter uma intervenção junto dos decisores políticos e da sociedade civil que defenda os 

cidadãos mais desfavorecidos e os povos com menos recursos.

ATIVIDADES:
- Produção da Newsletter mensal (1 x 12)

- Realização de eventos solidários a nível regional e local

- Participação em Programas de TV de serviço público (2)

- Divulgação de apelos específicos

- Divulgação das atividades através do site e Redes Sociais

- Participação no GT de Advocacy da ADRA Europa (1)

- Projeto artístico “Colour Blind” – Sensibilização (1)

- Promoção do Dia Internacional dos Refugiados (1)

- 19 de junho | todo o país

- Intervenção junto dos decisores políticos e da sociedade
civil que defenda os cidadãos mais desfavorecidos e os
povos com menos recursos.
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ORGANIZAÇÃO & GESTÃO DE RECURSOS

OBJETIVO GERAL: 

a ADRA promove uma estrutura organizacional ágil, capacitada e eficaz que sustenta as

suas atividades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Investir na capacitação e qualificação dos recursos humanos, quer assalariados, quer 
voluntários.

2. Garantir uma base financeira diversa e estável, procurando fontes de financiamento 
alternativas.

ATIVIDADES:
- Manter pessoal qualificado (Formações) (6) 

- Protocolo com o IEFP (1)

- Protocolo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e da 
Segurança Social

- Técnico afeto à Comissão de Proteção de Menores (1)

- Dinamização do processo de recolha de donativos privados

- Fontes de f inanciamento (5) & Parcerias (5) 

- Manutenção da base de dados de Doadores (1) 

* Angariação de Fundos:

- Campanha IRS Solidário (1)

- Campanha Anual de Solidariedade (1)

- 2 a 8 de maio

- Concertos ADRA Voices (2)

- 11 de abril e 19 de dezembro

- Participação no Giving Tuesday (1) 
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A ADRA Portugal está registada no 
Camões, I. P.  – Instituto da Cooperação e 

da Língua como ONGD, 
com o número 2360, de 29.06.2001


