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ANADIC 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO, INVESTIGAÇÃO E 

COMUNIDADE 

 

Enquadramento 

A ANADIC é uma associação sem fins lucrativos que foi formada em 

Abril de 2015. A sua sede está situada na Av. 5 de Outubro, nº 84, 3º 

Dto., 1050-059 Lisboa e a sua intervenção iniciou-se na zona 

geográfica de Lisboa, tendo como objetivo alargar a sua intervenção 

a nível nacional. 

A criação desta associação surge a partir do grupo de trabalho 

envolvido nos dois projetos BIP/ZIP das edições de 2013 e 2014, o 

Projeto “CAPACITAR” e Projeto “OFICINAS DO SABER”, bem 

como do grupo de trabalho do Projeto + Forte financiado pelo 

Programa Escolhas a decorrer desde 2013, conjuntamente com um 

grupo de técnicos das entidades parceiras, bem como elementos de 

outros projetos sociais ligados a essas mesmas entidades. 

A sustentabilidade futura dos projetos criados e a criação de novos 

projetos é uma preocupação constante no trabalho desenvolvido por 

cada membro e da qual tem resultado um debate e exposição de 

ideias em reuniões periódicas. Estes debates evidenciam a dificuldade 

da continuidade e sustentabilidade dos projetos, sendo esta uma das 

nossas preocupações presentes. Concluiu-se que criar uma associação 

que reúna os técnicos do terreno, a sua experiência, os seus contatos e 

ideias seria uma mais valia para a concretização de um trabalho 

conjunto continuado em prol da comunidade. 

A ANADIC – Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento, 

Investigação e Comunidade é o resultado deste esforço conjunto de 

dar continuidade e sustentabilidade aos projetos iniciados e 

financiados por entidades públicas ou privadas. 

 

 

 

 

UM 
TRABALHO 
PARA A 
COMUNIDADE 

“Um trabalho que 

parte do esforço 

conjunto de pessoas 

que numa lógica de 

responsabilidade 

social querem e 

desejam fazer mais 

pela comunidade” 
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AS PESSOAS 

Com um plano de divulgação e sensibilização do nosso trabalho, conseguimos sócios de 

diferentes áreas, tais como Psicologia (Clínica, Educacional e Forense), Sociologia, Engenharia 

Civil, Arquitetura, Marketing, Direito, Informática, Design entre outras. 

Estas são pessoas que pertencem às equipas do terreno, entidades locais do território prioritário 

ou pertencentes a parceiros que desejam trabalhar com este propósito de desenvolvimento da 

comunidade numa lógica de responsabilidade social. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS E ATIVIDADES 

A ANADIC tem como principais objetivos a criação e sustentabilidade de projetos no âmbito 

das várias áreas de intervenção: 

Apoio a crianças e jovens 

Atividades: 

 

 Creche e creche familiar; 

 Centro de atividades de tempos livres; 

 Centro de apoio familiar e aconselhamento parental; 

 Intervenção precoce; 

 Lar de apoio; 

 Equipa de rua de apoio a crianças e jovens; 

 Centro de acolhimento temporário; 

 Lar de infância e juventude; 

 Apartamento de autonomização; 

 Casa de acolhimento temporário. 

 Atividades de desporto e lazer; 

 Psicologia Clínica e outras; 

 Formação. 

 

 

 - Apoio à família 

Atividades: 

 

 Centro de atendimento/ acompanhamento psicossocial; 

 Casa de abrigo; 

ANADIC 

CONSELHO FISCAL ASSEMBLEIA 

GERAL 

DIREÇÃO 

27 SÓCIOS 
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 Serviço de apoio domiciliário; 

 Centro de férias e lazer. 

 Atividades de desporto; 

 Psicologia clínica e outras; 

 Formação. 

 

 

 

- Apoio à integração social e comunitária 

Atividades: 

 

 Acompanhamento social; 

 Centro comunitário; 

 Refeitório/cantina social; 

 Comunidade de inserção; 

 Centro de alojamento temporário e comunidade de reinserção; 

 Ajuda alimentar; 

 Equipa de rua para pessoas sem abrigo; 

 Equipa de intervenção direta; 

 Apartamento de reinserção social. 

 Psicologia Clínica e Outras; 

 Formação. 

 

- Proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição 

de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho 

Atividades: 

 

 Cuidados continuados; 

 Centro de atividades ocupacionais; 

 Serviço de apoio domiciliar; 

 Centro de convívio; 

 Centro de dia; 

 Centro de noite; 

 Lar de idosos; 

 Lar residencial; 

 Ajuda na alimentação; 

 Equipa de rua para pessoas sem abrigo; 

 Psicologia Clínica e outras; 

 Formação. 
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ATIVIDADES CONCRETIZADAS 

A ANADIC é uma associação sem fins lucrativos que nasceu do grupo de trabalho de vários 

técnicos integrantes de projetos sociais tais como as Oficinas do Saber (BIPZIP 2014, financiado 

pela Câmara Municipal de Lisboa), CAPACITAR (BIP ZIP 2013, financiado pela Câmara 

Municipal de Lisboa), + Forte, Fortalece as tuas Escolhas (Programa ESCOLHAS, financiado 

pelo Instituto de Segurança Social, Pela Direção Geral de Educação e pelo Fundo Social Europeu, 

através do Programa Operacional Potencial Humano – POPH/QREN), conjuntamente com 

elementos das entidades parceiras e técnicos de outras áreas diferenciadas como marketing, 

arquitetura, gestão, engenharia civil, direito entre outras.  

A equipa técnica que está na base dos projetos sociais possui vasta experiência nacional e 

internacional na intervenção com comunidades em risco de exclusão social, diminuindo os 

fatores de risco associados através de atividades de linha primária e secundária. Os diagnósticos 

são feitos em conjunto com as redes de consórcio criadas e com a própria comunidade de acordo 

com as necessidades reais e recursos existentes.  

A ANADIC mantém atualmente parceria formal e informal com inúmeras entidades na grande 

Lisboa, tais como Juntas de Freguesia (Avenidas Novas e Forte da Casa), PSP (Polícia de 

Segurança Pública), ISADS (Instituto de Solidariedade e Apoio ao Desenvolvimento Social), 

Rotary, Agrupamento de Escolas entre muitas outras, para além das parcerias no sector privado 

que nos permitem ter alguma sustentabilidade atual e futura. 

A partir do momento que foi fundada, a ANADIC tem procurado realizar um trabalho de 

organização e coesão da equipa, dos objetivos a cumprir e dos eixos de intervenção que 

pretende desenvolver. Para além do desenvolvimento das atividades nos projetos ligados ao 

grupo de trabalho que estão a decorrer, os diferentes elementos têm procurado criar medidas de 

sustentabilidade que permitam dar continuidade às várias atividades já realizadas. 

Foram ainda várias as iniciativas em que a ANADIC te procurado estar presente: 

- Participação na Procissão Na Sra de Fátima. Esta foi uma oportunidade única de estar 

próxima da comunidade e conhecer de perto as suas crenças, bem como apoiar na organização 

da atual entidade promotora, a Paróquia Nª Sra. de Fátima. 

- Participação em reuniões de trabalho da Junta de Freguesia Avenidas Novas, numa perspetiva 

de desenvolvimento de trabalho em parceria. 

- Participação no Festival da Ponte, iniciando o seu percurso de divulgação com as entidades 

presentes, tais como Refood, Santa Casa da Misericórdia, Agrupamento de Escolas, entre 

outras. À noite alguns membros da Associação voluntariaram-se para participar e ajudar na 

contagem dos sem-abrigo da Freguesia das Avenidas Novas, uma iniciativa da Câmara 

Municipal de Lisboa. - Participação no Festival da Ponte. 

- Participação no Workshop do Grupo de Trabalho BIPZIP. Neste evento participaram atuais 

membros das Oficinas do Saber numa perspetiva de avaliação do projeto, aos quais se juntaram 

outros membros da ANADIC com o objetivo de adquirirem conhecimentos sobre este 

Programa, as suas mais-valias e a sua dinâmica de trabalho. 
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- Participação no Fórum de Economia Social organizado pela Associação Lusofonia. Este 

evento permitiu consolidar a perspetiva de responsabilidade e empreendedorismo social que 

está na base do trabalho da Associação. 

- Participação nas sessões de esclarecimento do Programa Escolhas. 

- Elaboração de candidaturas a variados fundos no âmbito de entidades tais como EDP, IKEA, 

Fundação Juventude, Programa Escolhas, Programa BIP ZIP,  

- Participação na Comissão Social de Freguesia das Avenidas Novas onde tem procurado 

desenvolver um trabalho de parceria com todas as entidades participantes. 

- Realização de trabalho comunitário no âmbito dos projetos já anteriormente mencionados. 

- Colaboração com a PSP no âmbito da realização de ações preventivas para idosos. 

- Divulgação da ANADIC através de sensibilização e consciencialização da responsabilidade 

social ao nível do setor empresarial, possibilitando assim dar a conhecer o nosso trabalho e os 

nossos objetivos e mobilizar mais recursos para a concretização das iniciativas previstas. 

- Participação em eventos de dois Grupos do Club Rotary de forma a divulgar a associação e 

mobilizar fundos e apoios numa lógica de parceria. 

 


