
Quais  os documentos necessários para me associar e os  valores a pagar?  

 Fotocópia do cartão de cidadão ou do B.I., cartão de contribuinte, cartão de 
beneficiário e cartão de utente; 

 Declaração passada pelo Médico de Família ou Psiquiatra onde conste o diag-
nóstico da patologia Unipolar (Depressão) ou Bipolar; 

 Uma fotografia tipo passe; 

 Número de Identificação Bancária (NIB). 

e acordo com o Regulamento anexo à portaria 196-A/2015  de 1 de Julho, publi-

cada pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, é obrigató-

rio rever as comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços e 

equipamentos onde se desenvolvem respostas sociais. Deste modo, no ato de 

inscrição, efetua-se uma avaliação económica e social a todos os associados, no 

segundo semestre de cada ano civil, tendo por base os rendimentos e despesas 

do ano anterior, com vista à determinação das comparticipações a pagar pelo 

usufruto das valências e serviços prestados pela ADEB, conforme tabela e esca-

lões abaixo estabelecidos:   

Para tal, deve fazer-se acompanhar da seguinte documentação:  

 Demonstração líquida de IRS do agregado familiar (Nota de liquidação);  

 Despesas fixas do agregado familiar dos últimos 3 meses, relativas a renda de 
casa ou prestação devida pela aquisição de habitação, desde que inferiores a 
um Índice de Apoios Sociais (421.32€); 

 Despesas com transportes dos últimos 3 meses até ao valor máximo da tarifa 
de transporte da zona de residência; 

 Despesas com medicação psiquiátrica dos últimos 3 meses.  

Como se associar? 

Sessões Psicopedagógicas (SPP) 
Grupos de Ajuda-Mútua (GAM) 
Comunicação aos Associados 

Sede Nacional da ADEB 

 

Delegação da Região Norte 

 

Delegação da Região Centro 

 

 

Quinta do Cabrinha, Avenida Ceuta, 

Nº 53-lj F-J 
1300-125 LISBOA  

Telefone: 21 854 07 40/8  
Fax: 21 854 07 49  
Telemóvel: 96 898 21 50  
Email: adeb@adeb.pt 

Urbanização Santa Luzia  

Rua Aurélio P Reis 357-r/c, Porto 
4250-068 PORTO  

Telefone: 22 606 64 14 / 22 833 14 42  
Fax: 22 833 14 43  
Telemóvel: 96 898 21 42  
Email: regiao_norte@adeb.pt 

Rua Central, nº 82, Mesura-Santa Cla-
ra 
3040-197 Coimbra  

Telefone: 23 981 25 74  
Fax: 23 981 25 74  
Telemóvel: 96 898 21 17  

Nº. de Contribuinte: 502610760 
www.adeb.pt 

DELEGAÇÃO NORTE 
ATIVIDADES  

PROGRAMADAS 
1º SEMESTRE DE 2017 

www.facebook.com/adeb.pt 



 
Caro (a) Associado (a) 
 
Iniciamos 2017 cheios de energia renovada para que 
possam contar sempre com o nosso apoio e para que 
continuem a sentir que a ADEB é um espaço de partilha, 
conhecimento e de reflexão. 
 
Assim , a Direção da ADEB vem por este meio apresen-
tar os temas para as sessões psicopedagógicas deste 
primeiro semestre do ano: 
 
A primeira será da responsabilidade da Dra. Lídia Águe-
da, psicóloga da Delegação Norte da Adeb e terá como 
tema: “ A depressão: uma doença que se trata”. 
 
Em Abril, a segunda sessão terá como orador convidado 
o psiquiatra do Hospital Magalhães Lemos, e amigo de 
longa data da ADEB, o Dr. Paulo Horta, que trará o te-
ma: “A Perturbação da Personalidade e as Perturba-
ções do Humor”. 
 
Finalmente em Junho o tema: “As Perturbações do Hu-
mor na Infância e na Adolescência”, será apresentado 
pela oradora convidada Dra. Carla Maia, médica pedop-
siquiatra, do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. 
 
Ao longo deste semestre  continuaremos com os Grupos 
de Ajuda Mútua, pelo que esperamos contar com a sua 
indispensável presença para que possa partilhar as suas 
experiências e ajudar aqueles que nos procuram pela 
primeira vez. 
 
Contamos consigo! Nunca esqueça que pode sem-
pre contar connosco!!! 
 
 
Saudações Fraternais 
 

Presidente da Direção da ADEB 
Delfim Augusto Oliveira 

 
 
 

 

SESSÃO PSICOPEDAGÓGICA Grupos de AJUDA MÚTUA Caro (a) Associado (a) 

NOTA: A participação nos GAM implica uma avaliação 
primária, social e clínica (APSC) e inscrição como associa-
do da ADEB com as quotas em dia. 

Sexta-feira 

Grupo Unipolares 
14:30 horas 

Grupo Bipolares 
16:00 horas 

13 de Janeiro 

10 de Fevereiro 

10 de Março 

7 de Abril 

5 de Maio 

2 de Junho 

7 de Julho 

Sábado 
Grupo de Familiares 

9:30 horas 
Grupo de Bipolares 

11:30 horas 

13 de Janeiro 

10 de Fevereiro 

10 de Março 

7 de Abril 

5 de Maio 

2 de Junho 

7 de Julho 

WWW.ADEB.PT 
SIGA-NOS EM https://wwww.facebook.com/adeb.pt  

 

 
 

A Depressão: uma doença que se trata 
 

Dra. Lídia Águeda  
Psicóloga - ADEB 

 
11 de Fevereiro—15H 

(Instalações da Delegação Norte da ADEB) 
 

 

A Perturbação da Personalidade e as  
 

Perturbações do Humor 
 

Dr. Paulo Horta 
Medico Psiquiatra – H M Lemos 

 
8 de Abril—15H 

(Instalações da Delegação Norte da ADEB) 

 

As Perturbações do Humor na Infância  
 

e na Adolescência  
 

Dra. Carla Maia 
Medica Pedopsiquiatra – Centro Hospitalar 

do Tâmega e Sousa 
 

3 de Junho—15H 
(Instalações da Delegação Norte da ADEB) 


