
 

 

 

 
 

Desde 1999 
Na procura da prevenção de 

situações de risco social da 

nossa comunidade 

Onde estamos 
Rua Infante D. Henrique, s/ N.º   

1º Andar (Antiga Escola 4)    

7800-318 Beja 

Contactos 
Telefone geral: 284 389 455   

Web: sementesdevida.pt 

Email: sementesdevida@gmail.com 

Como Fazemos 
A constituição das equipas das respostas sociais da 

Associação Sementes de Vida é multidisciplinar, na 

medida em que, a complexidade das temáticas e 

problemáticas em que se atua, assim como, as 

metodologias/estratégias a aplicar, assim o exigem, 

sendo constituída por assistentes sociais, psicólogos e 

animadores socioculturais e ajudantes de ação direta, 

que complementam entre si a sua intervenção. 

A intervenção privilegia a abordagem sistémica, 

intensiva e dinâmica das situações, numa perspetiva de 

complementaridade, tem em conta a proximidade e o 

caráter integrado e regular da intervenção, por forma a 

permitir um conhecimento e uma visão global da 

estrutura e da dinâmica familiar. 

As problemáticas exigem respostas diferenciadas que 

possibilitam a realização de diagnósticos individuais e 

familiares, a conceção e execução de um plano de 

intervenção adequados para cada caso específico, de 

modo a atingir os objetivos propostos.  

Desta forma, a articulação e o trabalho em equipa 

torna-se essencial para a construção de um plano de 

intervenção viável para cada situação específica. 

A mediação é entendida como base da metodologia 

da Associação Sementes de Vida, na tentativa de 

desenhar uma intervenção eficaz em torno de toda a 

família e suas inúmeras problemáticas, é na verdade uma 

nova forma de recriar um espaço de aprendizagem de 

antigos valores, essenciais ao bem-estar, felicidade e 

harmonia do ser humano. 

 

Horário de Funcionamento 

2ª a 6ª Feira das 

 09:00 - 17:30  horas 
(encerrado das 13:00-14:00 horas) 

Como Ajudar 
 Contacte-nos e preencha a nossa Ficha de Sócio 

tornando-se associado da Associação Sementes de 

Vida, por apenas 1,50€/mês ou 18,00€/ano. 
 

 Faça um donativo através de transferência bancária para 

a Associação Sementes de Vida, o nosso IBAN é: 

 

 

 

 
 

 Ajude-nos a Ajudar, ao preencher a sua declaração de 

IRS pode destinar 0,5% do imposto liquidado  à 

Associação Sementes de Vida. 
 

Basta preencher o quadro dos Benefícios fiscais e 

deduções da declaração: 

  - assinalando com “X” a opção "Instituições Particulares 

de Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de 

Utilidade Pública", e 

- indicar o NIPC da Associação Sementes de Vida:   

504 658 689 

PT50 0010.0000.3470.6240.0010.8 



Equipa de Protocolo de Rendimento 
Social de Inserção - EPRSI 

 

Em Setembro de 2007, surge a oportunidade de Protocolo 

com o ISS, IP - Centro Distrital de Segurança Social de 

Beja, no âmbito do Rendimento Social de Inserção, com a 

duração de 2 anos, o qual tem sido sucessivamente 

prolongado por iguais períodos, até ao momento. 

Esta Equipa é constituída por 5 elementos, psicóloga, 

assistente social e 3 ajudantes de ação direta, 

desempenha as suas funções abarcando uma média de 

100 famílias beneficiárias de rendimento social de inserção. 

A Equipa de Protocolo RSI da 

Associação Sementes de Vida visa 

garantir a intervenção junto das 

famílias, na criação de condições de 

autonomia, através do seu 

acompanhamento efetivo, tendo em 

vista: 

  A potenciação dos fatores de proteção de cada família, 

enquanto estratégia de prevenção; 

  A intervenção precoce enquanto estratégia eficaz para 

minimizar situações de risco ou perigo; 

  A abordagem local e comunitária, através de iniciativas 

e serviços locais, centrados na comunidade e promotores 

do desenvolvimento social. 

Centro de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental - CAFAP 

 

Em Setembro de 2005, é criada a primeira Resposta Social 

da Associação Sementes de Vida, através de Acordo de 

Cooperação com o ISS, IP. - Centro Distrital de Segurança 

Social de Beja, surgindo assim o CAFAP - Centro de Apoio 

Familiar e Aconselhamento Parental. 

A atual formação do CAFAP conta, nos dias de hoje, com 

uma Equipa de 4 colaboradores da área social, 

nomeadamente diretora técnica, assistente social, 

psicólogo e animadora sociocultural. 

O Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental, é um serviço 

de apoio especializado a famílias com 

crianças e jovens, vocacionado para a 

prevenção e reparação de situações 

de risco psicossocial mediante o 

desenvolvimento de competências 

parentais pessoais e sociais das famílias. 

A Modalidade de Intervenção adotada pelo Centro de 

Apoio Familiar e Aconselhamento Parental da Associação 

Sementes de Vida é a Preservação Familiar, centrando a 

sua intervenção numa metodologia direcionada para a 

avaliação familiar e situação de risco psicossocial das 

famílias e concretiza-se através da implementação de 

projetos ou programas estruturados em função da situação 

particular de cada família. 

A intervenção privilegia a abordagem sistémica, intensiva e 

dinâmica das situações, numa perspetiva de 

complementaridade, tem em conta a proximidade e o 

caráter integrado e regular da intervenção, por forma a 

permitir um conhecimento e uma visão global da estrutura e 

da dinâmica familiar. Missão 
Desenvolvimento de 

Competências Pessoais, Parentais 
e Sociais da Pessoa, da Família e 
Prevenção de situações de risco 
social ao nível da comunidade. 

Quem Somos 
A Associação Sementes de Vida surgiu da 

necessidade encontrada por um grupo de técnicos 

da área social, em obter respostas mais coerentes 

e mais eficazes no combate à exclusão social. 

Desta forma, este grupo de 

técnicos superiores constituiu-se 

enquanto Associação em Outubro 

de 1999, sendo os seus órgãos 

sociais em regime de voluntariado. 

Uns anos depois surge a Sede da Associação 

através da cedência de espaço pela então Junta 

de Freguesia de Santiago Maior, onde funcionou 

até 2012 e atualmente estamos sediados no 

Edifício da antiga Escola 4, cedido pela Câmara 

Municipal de Beja. 

Em 2004 a Associação Sementes de Vida constitui-

se enquanto IPSS - Instituição Particular de 

Solidariedade Social, criando-se assim as 

condições para se iniciar um trabalho efetivo no 

terreno. 

Ao longo destes anos de Associação, muitas foram 

as pessoas e entidades que contribuíram, a vários 

níveis, para o seu  crescimento, a todos 

agradecemos e renovamos os votos para que 

continuemos a trabalhar em prol da nossa 

Instituição. Visão 
Ser reconhecida como uma 

Instituição de referência para a 
promoção da Qualidade de Vida 

da Pessoa, da Família e da 
Comunidade, apostando 

simultaneamente no reforço, 
alargamento e criação de 

respostas sociais. 

Valores 
Ética, Respeito, Profissionalismo; 
Competência e Empowerment 


