
Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a 

Projetos pelo INR, I.P. 

Av. Fernão Magalhães 

Edifício Mondego, nº619, 1.º, Esq.1.06 e 1.07 

3000-178 Coimbra 

Tel. 239 812 574 Tlm. 968 982 117 ou 925 552 578 

 Email regiao_centro@adeb.pt 

Delegação da Região do Norte 

Rua Aurélio P Reis 357-r/c, Porto 

4250-068 Porto  

Tel. 22 606 64 14 / 22 833 14 42  

Telm.938576900  

Email regiao_nor te@adeb.pt 

Nº. de Contribuinte: 502610760                      www.adeb.pt 

  Sede Nacional 

Quinta do Cabrinha 

 Avenida Ceuta, Nº 53-lj F-J 

1300-125 Lisboa 

Tel.  21 854 07 40/8  Telm.  96 898 21 50  

 

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 benefici-

ário e cartão de utente; 

—> Declaração passada pelo Médico de Família ou Psiquiatra onde conste o diagnóstico 

da patologia Unipolar (Depressão) ou Bipolar;  

—> Uma fotografia tipo passe; 

—> Número de Identificação Bancária (NIB). 

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

pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, é obrigatório rever as 

comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços e equipamentos onde se 

desenvolvem respostas sociais. Deste modo, no ato de inscrição, é efetuada uma avalia-

ção 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 escalões abaixo estabelecidos e atualizados em Novembro de 2017:   

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

 Demonstração líquida de IRS do agregado familiar (Nota de liquida-

ção);  

 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 (438,81€); 

 Despesas com transportes dos últimos 3 meses até ao valor máximo 

Como se associar? 

Jóia e Quota de Associado Periodicidade Valor 

Jóia Pagamento único 15 € 

Quota de associado Anual 40 € 

Tabelas de Comparticipações dos Associados nas valências da ADEB 

Escalões de rendimentos com base retribui-

ção Mensal Mínima Garantida (RMMG) 

(%) 

   

0% 30% 3€ (três euros) 5€ (cinco euros) 

30% 50% 5€ (cinco euros) 10€ (dez euros) 

50% 70% 8€ (oito euros) 15€ (quinze euros) 

70% 100% 12€ (doze euros) 20€ (vinte euros) 

100% 150% 20€ (vinte euros) 
25€ (vinte cinco 

euros) 

150% - 
25€ (vinte cinco 

euros) 
30€ (trinta euros) 

 https://wwww.facebook.com/adeb.pt 



 

Caro/a associado/a, 

  

A Direção da ADEB vem pelo presente levar ao conhecimento dos 

seus associados a programação para o 2º semestre de 20201na Dele-

gação da Região Centro da ADEB. Considerando a situação em que 

vivemos atualmente, a Associação de Apoio a Doentes Depressivos 

e Bipolares – ADEB, irá continuar a dinamizar as valên-

cias/objetivos da ADEB em formato online e/ou presencialmente, 

de forma a contribuir para o aumento do seu bem-estar e qualidade 

de vida, tendo em vista a educação para a saúde, a prevenção, a 

habilitação e autonomia. 

Começamos por convidá-lo a conhecer as nossas instalações através 

de uma visita virtual ao som da música “Petit Pays” interpretada por 

Diana Couto e acompanhada na guitarra por Luís Oliveira no âmbi-

to do grupo de cantares do projeto “Promover e estimular a partici-

pação desportiva, cultural e criativa das pessoas com patologia uni-

polar e bipolar. Poderá aceder  à visita virtual através do link cli-

cando aqui  

Presidente da Direção da ADEB 

 
 
 
 

Delfim Augusto Oliveira 

 

 

Espaço D’Arte 

Pretendemos incentivar e valorizar as suas competências criativas, artís-

ticas e intelectuais, através da dinamização do ESPAÇO D' AR-TE, onde 

além de desenvolver atividades agradáveis, poderá estimular as suas 

funções cognitivas e executivas, contribuindo para um processo de reabi-

litação mais sustentado e, dessa forma, em conjunto com a equipa de 

reabilitação da ADEB alcançar a estabilidade e o bem-estar físico, psico-

lógico e social.  

 

As atividades, terão início no dia 16 de setembro de 2021, e as inscrições 

deverão ser realizadas nos serviços administrativos da Delegação da 

Região Centro da ADEB. Poderá consultar todas as atividades previstas 

no site da ADEB ww.adeb.pt  

 

*Para mais informações contatar: 

- Dra. Vera Pinto, Técnica de Animação Socioeducativa da ADEB atra-

vés do email verapinto@adeb.pt uu através do contato 239 812 574 

Dr. Luis Oliveira, Neuropsicólogo, Coordenador da Delegação da Regi-

ão Centro e Vice-presidente da Direção da ADEB através do email 

luisoiveira@adeb.pt. 

 

 
Grupo Terapêutico de Stress e Ansiedade 
 
Estão abertas as inscrições para a constituição do Grupo Terapêutico de 

Stress e Ansiedade (GTSA), em formato online, a ter início no mês de 

outubro. Este grupo compreenderá 4 sessões (1 sessão /semana) e 

tem como objetivo mudar e reestruturar padrões de pensamento, apren-

der técnicas de relaxamento e promover técnicas de assertividade e de 

afirmação pessoal.  

 

Faça já a sua pré-inscrição  através do link:  
https://forms.gle/pQEqmJuF5iyMLq2S8 

 

*Para mais informações contatar: 

- Dra. Anabela Santos, Psicóloga na Delegação da Região através do 

email anabelasantos@adeb.pt ou através do contato 239 812 574 

Dr. Sérgio Paixão, Psicólogo na Sede Nacional da ADEB através do 

email sergiopaixão@adeb.pt. 

 

Grupo de Ajuda Mútua 
 

Estão abertas as inscrições para a constituição do Grupo de Ajuda 

Mútua (GAM), em formato online e presencial, através da plataforma 

ZOOM, a ter início no dia 8 de novembro de 2021. Este grupo terá 

uma periocidade quinzenal, das 14h30 às 16h30. 

Os Grupos de Ajuda-Mútua são uma das formas terapêuticas de Reabi-

litação Psicossocial, permitindo o acesso a um espaço de partilha de 

experiências e saberes, no combate ao estigma, solidão e isolamento, 

tendo em vista ganhos de saúde e maior qualidade de vida e cidadania 

ativa. São grupos homogéneos no sentido de que os seus participantes 

passam ou passaram pela mesma experiência de vida derivada de um 

diagnóstico de doença Unipolar e Bipolar. 

 

Faça a sua pré-inscrição através do link :   

https://forms.gle/89H5yHpgZYNUpgxS8  

 

 

Calendarização 

8 de novembro de 2021 das 14h30 às 16h30 

22 de novembro de 2021 das 14h30 às 16h30 

6 de dezembro de 2021 das 14h30 às 16h30 

20 de dezembro de 2021 das 14h30 às 16h30 

 

*Para mais informações contatar: 

Dra. Anabela Santos, Psicóloga na Delegação da Região através do 

email anabelasantos@adeb.pt ou através do contato 239 812 574 

 

 

 
 

Sessões Psicopedagógicas 
 
No âmbito dos projetos 1) Projeto D'Arte, 2) Empregar100discriminar 

e do projeto 3) Impacto da aplicação de um Programa de Educação 

Biopsicossocial /Estimulação Cognitiva e seus contributos para uma 

plena inclusão em pessoas com diagnóstico de Perturbação Bipolar 

está previsto a realização de Sessões Psicopedagógicas a fim de infor-

mar, sensibilizar e elevar o conhecimento dos associados e comunida-

de em geral acerca de temáticas em torno da patologia unipolar e bipo-

lar.  

 

 

Fique atento à sua caixa de correio e acompanhe-nos 

na nossa página do Facebook  e no site da ADEB 

www.adeb.pt ! 

Programação  

2º semestre de 2021  

ADEB-DRC 

https://youtu.be/Nuf_LiBQrfs
https://youtu.be/Nuf_LiBQrfs
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