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  PROGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES PARA A COMUNIDADE 

Ano: 2019 

PARTE A) PLANEADO 
 

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

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 

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/ 

Suporte Básico de 
Vida 

Maio 
Direção/ 

A.H.B.V.V.P.A 

Sensibilização para os primeiros socorros e assistência a 
vítimas de acidente; 
Protocolos de segurança e ações a tomar em caso de 
urgência; 
Demonstração prática. 

Clientes/ familiares de 
clientes colaboradores e 

comunidade em geral 
Tourencinho 

Humanos/ 
Materiais/ 
Logísticos 

Ação de 
Sensibilização sobre 

a Segurança (no 
idoso e comunidade) 

junho 

Direção/ 
G.N.R. (Posto 
Territorial de 

V.P.A) 

Sensibilizar a comunidade sobre os procedimentos a adotar 
na prevenção dos crimes mais comuns (roubos, burlas, entre 
outros); 
Esclarecimento sobre formas de evitar situações de risco.  

Clientes/ Comunidade em 
geral 

Tourencinho 
Humanos/ 
Materiais/ 

Ação de 
Sensibilização sobre 

os cuidados primários 
de saúde 

junho Enfermeira  
Promover os cuidados de saúde primários 
Monitorização de sinais vitais: (T.A., Glicémia, Peso) 

Clientes/ 
Comunidade em Geral 

Tourencinho 
Humanos/ 
Materiais/ 
Logísticos 
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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 (baile/lanche) 

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 

Magusto novembro 
Direção/  

Diretora Técnica 

Promover as relações afetivas e interpessoais; 
Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições populares; 
Estimular o sentido de solidariedade, entreajuda e 
colaboração. 

Clientes/ familiares de 
clientes colaboradores e 

comunidade em geral  
 

Tourencinho 

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:  
DATA: 10-01-2019 

DT:  


