
 

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

 Apresentação do cartão de cidadão ou do BI, cartão de contribuinte, cartão de beneficiá-

rio 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; 

 Numero 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 da inscrição, efectua-se uma avaliação económica e social  todos os associados, no 1º 
semestre  de cada ano civil,  tendo por base os rendimentos e despesas no 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 actualizados em Novembro de 2017: 

Os corpos gerentes da ADEB, Deliberaram em reunião, do dia18 de Novembro de 2017, actualizar a tabela I e II, de acordo com a 
portaria nº 196-A/2015 de 1 de Julho, e tendo por base fundamentos e normas previstas na alínea a) do artigoª 23 e artigo 40ª dos 

Estatutos da ADEB, a fim de serem analisados e aprovados em Assembleia Geral ordinária (AGO) da ADEB, a ser realizada em 25de 

Novembro de 2017 e a vigorarem a partir  de 1 de Janeiro de 2018: 

1. Actualizar a tabela I) de comparticipações a aplicar a partir de 1 de Janeiro de 2018, aos associados inseridos em 

Grupos Psicoterapêuticos), GAA,FSO e CARP-PD: 

2. Tabela II) de comparticipações a aplicar a partir de 1 de Janeiro de 2018, por atendimento e acompanhamento individual 

aos associados na área de especialidades de: Psicologia Clinica, Terapia Cognitiva e Comportamental e Neuropsicologia: 

Para tal deve fazer-se acompanhar da seguinte documentação: 

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

 Despesas fixas do Agregado Familiar dos últimos 3 meses, relativas a renda ou prestação devida pela a 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 área de residência 

 Despesas com medicação Psiquiátrica dos últimos 3 meses. 

Como se associar?  

SEDE NACIONAL DA ADEB 

 

DELEGAÇÃO DA REGIÃO NORTE 

 

DELEGAÇÃO DA REGIÃO CENTRO 

 

NIF:  502610760 

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 

Urb. Sta Luzia, Rua Aurélio P Reis 357 - 

Torre 5 r/c, Paranhos 

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 

Edifício Mondego, Avenida Fernão 
Magalhães ,nº619,1º, escritórios 1.06 

e 1.07 3000-178 Coimbra 

Telefone: 23 981 25 74  
Fax: 23 981 25 74  

Telemóvel: 96 898 21 17  

Email: regiao_centro@adeb.pt 

2º  Semestre 2017 

Sessões Psicopedagógicas (SP) 

 

Comunicação aos Associados  ADEB 

 

 Actividades  

2ª Semestre de 2018 

Jóia Pagamento único 15€(quinze euros) 

Quota de associado Anual 40€(quarenta euros) 

 Tabela de Comparticipações dos Associados nos serviços da ADEB 

 Escalões de rendimentos tendo por base o Rendimento Mínimo 

Garantido(RMG) (%) 

Comparticipação do Associado 

Tabela I (€) 

Comparticipação do 

Associado 

Tabela II (€) 

De 
A 

 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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dra. Silvia   

 

Caro( a) Associado (a)     
 

    A Direção da ADEB vem pelo presente levar ao conhecimento 

dos seus associados a programação do 2º Semestre de 2018  

referente ás Sessões Psicopedagógicas (SPE)  a realizar na 

ADEB-Delegação da Região centro (Coimbra). A ADEB pretende 

continuar a apostar  na Educação  e Promoção da Saúde Mental, 

no sentido de Prevenir e Consciencializar as pessoas com diag-

nóstico de Patologia Depressiva e Bipolar, familiares ou cuidado-

res (in)formais. A Educação para a Saúde Mental é um fator fun-

damental, na forma como tende a esclarecer todas as vertentes 
psicossociais, que envolvem as perturbações do humor, contri-

buindo para a prevenção de recaídas,  para uma maior aquisição 

de conhecimentos e estratégias interventivas, sendo um contri-

buto fulcral na reabilitação das pessoas através da obtenção de 

maiores ganhos de saúde, melhorando a sua qualidade de vida e 

promovendo o bem estar físico e psíquico.  

    Cada pessoa tem experiências e vivências únicas independen-
temente de ter ou não alguma patologia. Existem actualmente 

boas possibilidades de controlar a doença através do acompa-

nhamento médico especializado, da participação nos diversos 

serviços desenvolvidos na ADEB, ao nível individual ,familiar, 

grupal e  em actividades Culturais e Recreativas. 

    Esta é a motivação para a intervenção da ADEB na prestação 

de cuidados a pessoas com patologia do humor e familiares, 

procurando ir ao encontro das suas necessidades e expectati-

vas, permitindo-lhe obter mais auto-estima, estabilidade emoci-

onal e qualidade de vida.  

 
 

 

A ADEB conta consigo! 

Saudações fraternais, 

Presidente da Direção da ADEB 

Delfim Augusto de Oliveira 

SESSÕES PSICOPEDAGÓGICAS 

2º  SEMESTRE de 2018 

“Os Grupos Psicoterapêuticos ,  

e a mais valia na elevação do  

saber prevenir a  

doença Unipolar e Bipolar” 

21 de Novembro//15h00//ADEB-DRC 

Dra. Sónia Cherpe- (Psicóloga Clínica  na 

ADEB-DRC) 

Delegação da Região Centro da ADEB- Coimbra 

2º SEMESTRE 2018 

“ Auto Estima, Motivação e Qualidade de 

Vida” 

29 de Setembro //11h00//ADEB-DRC 

Dra. Sónia Silva( Psicóloga Clinica na ASOS– 

Soltar os Sentidos e na Clinica Bem me 

Quer) 

Delegação da Região Centro da ADEB- Coimbra 

Grupos de auto ajuda 

DATA  

 

 

HORÁRIO 

13 DE OUTUBRO 

 

 

10H30-12H30 

27 DE OUTUBRO 

 

 

10H30-12H30 

10 DE NOVEMBRO 

 

 

10H30-12H30 

24 DE NOVEMBRO 

 

 

10H30-12H30 

15 DE DEZEMBRO 

 

 

10H30-12H30 

29 DE DEZEMBRO 

 

 

10H30-12H30 


