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  PROGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES PARA A COMUNIDADE 

Ano: 2020 

PARTE A) PLANEADO 
 

AÇÃO / ATIVIDADE DATA RESPONSÁVEL METAS / OBJETIVOS A ATINGIR PÚBLICO-ALVO LOCAL RECURSOS 

Transporte das 
pessoas da aldeia de 

Tourencinho 

Todo o ano 
(exceto feriados 

e fins de 
semana) 

AAD’s 
 Promover a socialização e fortalecer laços e relações 
Apoio das famílias a nível económico 
Fomentar o convívio 

Pessoas da aldeia de 
Tourencinho 

Tourencinho 
Materiais/Huma

nos 

Pagamento e 
aquisição de bens e 

serviços 
Todo o ano AAD’s 

Apoio das famílias a nível económico 
 

Pessoas da aldeia de 
Tourencinho 

Tourencinho Humanos 

Cuidados de Saúde mensal Diretora técnica 

Promover o bem-estar e a saúde da comunidade; 
Promover a socialização e fortalecer os laços e relações; 
Sensibilizar para o conhecimento e cuidado a ter com a 
saúde. 

Clientes/ 
Comunidade em Geral 

Souto 
Humanos/ 
Materiais 

Dia dos Namorados 
(Baile) 

fevereiro 
Diretora 

Técnica/Animador
a Sócio-Cultural 

Promover relações de convívio. 
Fomentar o convívio entre clientes/Pessoa próxima e 
comunidade e o afeto; 

Clientes/ 
Comunidade em Geral 

Tourencinho 
Humanos/ 
Materiais/ 

Financeiros/ 

Desfile de Carnaval fevereiro Direção Técnica 

 
Promover relações de convívio. 
Desenvolver competências de nível sociais; 
Desenvolver a criatividade, o imaginário, a fantasia e 
socialização. 
Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições populares. 
 

Clientes/ familiares de 
clientes colaboradores e 

comunidade em geral 
Tourencinho 

Humanos/ 
Materiais/ 

Financeiros/ 

Atividade com os 
escuteiros   

maio 
Direção/  

Direção Técnica  

 
Promover a socialização e fortalecer laços e relações; 
Estimular o sentido de solidariedade, entreajuda e 
colaboração; 
Promover as relações/laços intergeracionais. 

Clientes/ Comunidade em 
geral 

Tourencinho 
Humanos/ 
Materiais/ 
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Dia da Família maio 
Direção/Direção 

Técnica 
Promover o convívio e as relações familiares 

Clientes/Comunidade em 
geral 

Tourencinho 
Humanos/Mater

iais 

Festa do emigrante julho 
Direção/  

Direção Técnica  

Dar as boas vindas e mostrar gratidão e reconhecimento aos 
emigrantes; 
Fomentar o convívio e a entreajuda. 

Emigrantes/ Clientes/ 
Sócios/ Comunidade em 

geral 
Tourencinho 

Humanos/ 
Materiais/ 

Financeiros/ 
Logísticos 

Passeio Anual setembro 
Direção/  

Diretora Técnica 

Fomentar o convívio entre clientes/Pessoa próxima e 
comunidade; 
Desenvolver competências de nível social e interativo. 
 

Clientes/Pessoa 
Próxima/Associados e 

comunidade 
A designar 

Humanos/ 
Materiais 

Dia Internacional do 
Idoso 

Outubro 

Direção/ 
Diretora 

Técnica/Animador
a Sócio-Cultural 

Fomentar o convívio entre clientes/Pessoa próxima e 
comunidade; 
Promover as relações afetivas e interpessoais. 
 

Clientes/Pessoa Próxima e 
comunidade 

Tourencinho 

Humanos/ 
Materiais/ 

Financeiros/ 
Logísticos 

Projeto “Ajude-nos a 
ajudar” 

novembro/ 
dezembro 

Direção/  
Diretora Técnica 

Recolher e distribuir alimentos a famílias carenciadas; 
Envolver a comunidade na ajuda aos mais necessitados;  
Desenvolver e sedimentar a parceria com o agrupamento de 
escolas de Vila Pouca de Aguiar; 
Estimular o sentido de solidariedade, entreajuda e 
colaboração. 

Comunidade/ 
Famílias carenciadas 

Vila Pouca de 
Aguiar 

Humanos/ 
Materiais/ 

Financeiros/ 
Logísticos 

Ceia de Natal dezembro 
Direção/  

Diretora Técnica 

 Promover a socialização e fortalecer os laços e relações 
entre todos 
Divulgar a instituição; 
Promover as relações afetivas e interpessoais; 
Estimular o sentido de solidariedade, entreajuda e 
colaboração; 
Dar continuidade a costumes e a tradições. 

Clientes, Pessoa Próxima, 
Associados e Convidados 

Tourencinho 

Humanos/ 
Materiais/ 

Financeiros/ 
Logísticos 

 

DIREÇÃO:  
(Manuel Agostinho Borges Machado) 

DATA: 09-01-2020 

DT: 
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PARTE B) EXECUTADO 
 

AÇÃO / ATIVIDADE DATA/S DE EXECUÇÃO OBSERVAÇÕES 

   

   

   

   

   

   

 

 

DIREÇÃO:  
DATA:  

DT:  
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