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+ EXCELÊNCIA É… 

…Qualidade; especialidade; primazia. 

…Não é a perfeição. É procurar melhorar a cada dia nas pequenas coisas. 

…Ser empático acima de tudo e ético antes de qualquer coisa. É executar para os outros e ter 

o reconhecimento como consequência. 

 

                                        + SUSTENTABILIDADE É… 

…O modelo de sistema que tem condições para se manter ou conservar. 

…Uma união de pessoas vivendo em equilíbrio com os seus semelhantes, preocupadas com a 

qualidade de vida e a felicidade. 

…Dar suporte a alguma condição, a algo ou a alguém. 

 

                                                                                        + COMPETITIVIDADE É… 

…A capacidade de satisfazer as necessidades e expectativas de quem serve, cumprindo a sua 

missão. 

…Inovar, desenvolver estratégias, descobrir oportunidades e mapear riscos. 

… Desenvolver produtos e serviços com a participação dos seus utentes. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

O semeador saiu a semear… (Mc 4, 3) 

O compromisso com a sua Missão leva a Cáritas Diocesana de Coimbra a apresentar o presente 

Plano de Ação para os anos 2013|2015. 

A planificação acontece com as pessoas e para as pessoas. Uma palavra de majestoso carinho 

e profundo reconhecimento a todos os que são Cáritas de Coimbra: utentes, colaboradores e 

voluntários, suas famílias e comunidades; parceiros, institucionais ou informais, nas pessoas 

dos seus responsáveis. À Cáritas cabe dizer: OBRIGADO! 

No triénio anterior, lançámos o primeiro esboço duma ação que se quer planificada. Aí 

vertemos, em consequência do conhecimento possível da Instituição e dos seus processos, as 

linhas orientadoras que nos permitiram chegar ao presente e comprometermo-nos num 

projeto cada vez mais estruturado e consolidado, naquilo que significa a procura de mais 

excelência, mais competitividade e mais sustentabilidade. 

Fruto dum já longo caminho de reestruturação dos nossos processos, apreciamos hoje um 

futuro com sentido, assente numa magnífica história que se consolida num presente que é 

vida. 

Somos administradores dum bem maior junto e para aqueles que nos reclamam, mas também 

em nome dos que acreditam que, pela nossa ação, a diferença pode acontecer. Assumir o 

compromisso de ser voz e rosto dos "caídos à beira do caminho" é o primeiro e o maior 

contributo que a nossa ação deve fazer gerar no acontecer histórico que nos cabe viver. 

Somos peregrinos da Eternidade e é nessa esperança que nos confiamos à proteção divina do 

Bom Pastor e de Sua Mãe, Maria Santíssima, para que cada passo dado, cada ideia 

concretizada, cada sonho tornado realidade, seja sinal de que o Reino de Deus está entre nós. 

Um excelente e frutuoso triénio. 

 

SOMOS Cáritas! 

Coimbra, 29 de abril de 2013 

Luís Costa, pe.  
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O presente documento está estruturado do seguinte modo:  

Parte I – Breve apresentação da Instituição, que inclui um enquadramento da identidade 

institucional com a apresentação da visão, missão e valores, bem como a estrutura 

orgânica e funcional, e ainda e a distribuição geográfica das respostas sociais.  

Parte II – Plano de ação 2013|2015, na qual apresentamos a estratégia, uma breve 

explicação acerca do esquema organizativo das atividades, os objetivos estratégicos e os 

objetivos operacionais, as tipologias das atividades e os recursos previstos. 

Parte III – Atividades, na qual elencamos as atividades chave, sistemáticas e pontuais. 

Parte IV – Orçamento para o ano de 2013. 
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PARTE I  A CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA 

 

1.1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Cáritas Diocesana de Coimbra é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que apoia de forma 

transversal as comunidades nos âmbitos social, saúde, educação e pastoral, em 5 distritos da região 

Centro. 

Implantada desde a década de 50, a Cáritas sempre procurou acompanhar e responder, 

subsidiariamente, aos problemas das comunidades, utilizando uma metodologia que privilegia o diálogo, 

a cooperação e o trabalho em rede. Atualmente foca a sua intervenção na procura de estratégias 

inovadoras e economicamente sustentáveis, que permitam a prestação de respostas com qualidade, 

adequadas às necessidades emergentes, mantendo como enfoque o humanismo, profissionalismo e o 

rigor técnico e científico. 

Consciente da sua responsabilidade social a Cáritas tem, ao longo dos tempos, desenvolvido a sua ação 

de forma a privilegiar as pessoas, famílias e grupos social e economicamente mais carenciados 

contando, atualmente, com perto de 120 respostas sociais na área geográfica da Diocese de Coimbra. 

Abrange as seguintes áreas principais, entre outros projetos de caráter mais pontual: 

 Respostas sociais – Educação (Infância, Tempos Livres); Saúde (Ambulatório, Internamento); Ação 

Social, Família e Comunidade (Crianças e Jovens em risco, Idosos, VIH/sida; Toxicodependência, 

Sem-abrigo, Intervenção Comunitária); 

 Serviços – Formação, Clínica, Lavandaria, Colónia de férias; 

 Ação Pastoral. 

A dimensão da ação Cáritas e a sua natureza são expressão da responsabilidade social que tem 

interiorizado ao longo das últimas cinco décadas e lhe permitem ser referencial dinamizador e 

transformador de toda a sociedade em prol do bem comum. 

A Cáritas tem como Missão ser um instrumento da Igreja, na área geográfica da diocese de Coimbra, 

para promover e defender a dignidade humana à imagem de Jesus Cristo. 

É Visão da Cáritas ser uma referência diocesana e nacional pela qualidade e capacidade de ser pioneira 

nos serviços que presta à comunidade de forma próxima, reflexiva e sustentável. 

 

A Cáritas assenta a sua missão nos seguintes Valores essenciais: 

 Humanização - A Cáritas, na defesa/promoção da dignidade humana, desenvolve uma 

intervenção centrada na pessoa e na comunidade, salvaguardando os respetivos "direitos, 

liberdades e garantias"; 

 Profissionalismo - A Cáritas, no trabalho que desenvolve, pauta-se eticamente pelo rigor 

técnico, competência e consistência; 

 Compromisso - A Cáritas leva a cabo a sua missão com determinação, persistência, 

empreendedorismo, disponibilidade, entrega, entreajuda e lealdade; 

 Transparência - A Cáritas projeta a sua intervenção a partir de uma leitura da realidade, de 

modo a que a mesma possa ser sinal visível da sua visão; 

 Caridade - A Cáritas vincula a sua ação à dimensão do amor ao próximo, na assistência, 

promoção, desenvolvimento e transformação de estruturas, pelos profissionais e voluntários; 

 Universalidade - A Cáritas acolhe todas as pessoas independentemente da nacionalidade, etnia, 

religião ou proveniência social e olha para todas as problemáticas como provocação à sua ação; 

 Criatividade - A Cáritas faz face às múltiplas problemáticas existentes e emergentes, procurando 

inovar nas respostas com flexibilidade e transdisciplinaridade. 
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1.2. ESTRUTURA ORGÂNICA E FUNCIONAL 
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1.3. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS 
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PARTE II APRESENTAÇÃO DO PLANO 2013|2015 

 

2.1. A ESTRUTURA 

Numa perspetiva de melhoria e de acordo com a experiência do último triénio, para o ciclo de gestão de 

2013|2015 introduzimos algumas alterações na estrutura deste documento, visando torná-lo um 

documento + global, + coerente, + consistente e com um menor número de redundâncias: 

+ global, porque agrega informação de todas as valências, departamentos, equipas e projetos; 

+ coerente, uma vez que foi orientado para ser mais uniforme na apresentação das ações, 

utilizando uma linguagem transversal e tendo como referencial os objetivos estratégicos e 

operacionais da Cáritas; 

+ consistente, no sentido que pretende ser uma radiografia da ação que desenvolvemos 

diariamente junto daqueles que são o motivo da nossa ação; 

- redundâncias, porque as atividades que são comuns às várias respostas sociais e/ou 

equipamentos deixam de surgir de forma repetida. 

 

Pretende-se deste modo que este plano seja um instrumento orientador do trabalho das várias respostas 

sociais e que facilite a orientação, o acompanhamento e a avaliação do trabalho diário de todas as 

equipas da Cáritas de Coimbra.  

Cabe aqui salientar que está em desenvolvimento uma ferramenta informática de apoio à gestão do 

plano que já serviu de base à elaboração do mesmo e, posteriormente, suportará também a 

monitorização e avaliação das atividades, fornecendo indicadores de gestão à Direção. 

No que respeita à organização deste Plano, primeiramente é feita uma exposição da visão estratégica, 

dos objetivos orientadores e das áreas prioritárias de intervenção que enformam as atividades e ações a 

desenvolver. Segue-se a apresentação dessas atividades e ações agrupadas por unidade orgânica ou por 

ordem cronológica, consoante o tipo: 

 Atividade chave: ações organizadas por unidade orgânica que caracterizam a resposta, o 

departamento ou a equipa, correspondendo aos seus processos-chave ou serviços fundamentais 

(core business). Por exemplo: apoio social, alojamento, cuidados de saúde, processamento de 

salários, compras. 

  Atividades sistemáticas: igualmente organizadas por unidade orgânica, pois são comuns a vários 

equipamentos sociais, consubstanciam-se fundamentalmente em ações que não são essenciais 

para a caracterização da resposta social, concorrendo porém para a execução dos serviços-chave. 

Usualmente realizam-se ao longo de todo o ano. Podem ser diferentes de ano para ano, mas têm 

uma ação prolongada no tempo e, normalmente, funcionam com uma periodicidade constante – 

semanal, quinzenal, mensal ou outra. Por exemplo: aulas de informática, alfabetização, oficinas 

artísticas, ações desportivas. 

 Atividades pontuais: organizadas por ordem cronológica, são ações que se realizam num período 

de tempo definido, geralmente de curta duração. Podem ser transversais a vários equipamentos 

ou particulares a apenas um. Por exemplo: encontro anual de idosos, festa de Natal do Centro de 

Dia da Amoreira, dia do Pai, dia da Família Cáritas, Conselho Geral da Cáritas.  

 Atividades de gestão: são atividades relacionadas com a gestão operacional dos equipamentos, 

incluindo áreas de suporte, tais como recursos humanos, área financeira, logística e 

aprovisionamento, formação, planeamento e organização do trabalho, monitorização da 

qualidade e satisfação dos utentes. Por exemplo: controlo da assiduidade e processamento de 

salários, faturação de serviços, encomendas a fornecedores. 
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2.2. A ESTRATÉGIA 

O Plano Estratégico da Cáritas Diocesana de Coimbra para 2013|2015 constitui um instrumento de 

gestão que considera as principais linhas orientadoras de ação nos diversos domínios de atuação da 

Instituição, corporizando deste modo a visão, missão e valores que assume como compromisso. 

Atentos às contingências do atual contexto socioeconómico e conscientes de que o futuro próximo nos 

apresentará ainda mais desafios ao nível da gestão e tipo de respostas sociais aos utentes, elegemos 

como palavras-chave + EXCELÊNCIA I + SUSTENTABILIDADE I + COMPETITIVIDADE. 

No domínio das respostas sociais, + EXCELÊNCIA significa melhorar, ajustar ou criar respostas adequadas 

aos utentes que nos procuram, correspondendo às diferentes problemáticas nos domínios da infância, 

idosos, saúde, inclusão social e ação pastoral. O agravamento da crise económica e também da crise de 

valores sociais contribuíram para exponenciar significativamente as situações de desemprego, pobreza e 

exclusão, aumentando ainda mais a dificuldade de comparticipação das famílias, nomeadamente ao 

nível do pagamento das mensalidades dos serviços prestados a crianças, jovens e idosos. Nesta senda, a 

Cáritas Diocesana de Coimbra tem vindo a encarar como desafio dar respostas diferenciadoras e de 

qualidade junto de quem mais necessita, procurando angariar apoios que permitam sustentar a redução 

ou a impossibilidade do pagamento de mensalidades. No mesmo contexto, são ainda desafios para a 

Instituição: continuar a proporcionar respostas sociais nas zonas mais isoladas, onde não existem outras 

respostas sociais ou quando existem são insuficientes; melhorar a qualidade das respostas através da 

implementação e/ou desenvolvimento de iniciativas de melhoria contínua; apostar no aumento de 

utentes e variedade de serviços mais ajustados às necessidades e condição social dos destinatários e 

respetivas famílias.  

Na vertente da gestão interna e gestão dos recursos que são confiados quer pelo Estado, através de 

acordos subsidiados, quer por pessoas e entidades através de donativos em géneros ou monetário, 

+SUSTENTABILIDADE consubstancia-se em garantir uma gestão mais racional dos recursos humanos, da 

área financeira e da logística, que permita o normal funcionamento dos equipamentos sociais e 

atividades de suporte adjacentes. Continuar a melhorar a eficiência, a eficácia e a qualidade em 

contraciclo com a provável redução de receitas das fontes de financiamento habituais (nomeadamente, 

os apoios provenientes do Orçamento de Estado e a comparticipação dos utentes) implica, por um lado, 

um planeamento estratégico mais assertivo, por outro, a monitorização das atividades internas e a 

alteração do contexto externo para garantir os ajustamentos necessários em tempo útil, bem como o da 

implementação/reforço de políticas de avaliação de desempenho e dos serviços prestados. Na sequência 

do trabalho e de alguns resultados já evidenciados, continuaremos a apostar na modernização 

tecnológica, na formação orientada para lideranças e para áreas específicas de atividade e para os 

processos internos que devam ser sujeitos a reengenharia e a reorganização dos meios. 

Na ótica das parcerias + COMPETIVIDADE traduz-se no reforço do trabalho desenvolvido com entidades 

públicas de âmbito regional, como os municípios, as associações locais, outras IPSS, instituições de 

ensino superior ou ligadas ao desenvolvimento e inovação, escolas e entidades formadoras, as empresas 

e os fornecedores. Almejamos fortalecer as parcerias existentes e, concomitantemente, estabelecer 

novas formas de cooperação que permitam acrescentar valor ao trabalho que desenvolvemos. 

Consideramos também como prioridade da nossa atuação a sensibilização dos decisores políticos e 

outros para o agravamento das problemáticas sociais, assumindo-nos como interlocutores daqueles que 

diariamente procuram ajuda junto da Instituição. Na esteira das parcerias incluímos também o 

voluntariado, cujo trabalho de apoio às estruturas existentes, bem como a mais-valia que é a 

proximidade das comunidades, pode contribuir para um acompanhamento célere e assertivo das 

situações mais críticas nos tempos que vivemos.  

No âmbito pastoral consideramos estratégico o reforço da formação e sensibilização dos atores que são 

rosto da Igreja nas comunidades, fomentando um maior envolvimento nas ações Cáritas. 
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2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Na sequência das linhas norteadoras anteriormente apresentadas, para o triénio 2013|2015 definiram-se 

três objetivos estratégicos (OE): 

OE 1 – Otimizar a qualidade dos serviços prestados à(s) comunidade(s), privilegiando as áreas de 

intervenção mais relevantes no contexto social atual. 

 Orientado para melhorar a missão e a ação Cáritas, tendo como referenciais garantir os 

serviços que a Instituição vem prestando há décadas e reagir às dificuldades e desafios 

emergentes do enquadramento socioeconómico atual. 

OE 2 – Reforçar a aproximação com a sociedade, no sentido de convocar os diversos atores para 

uma maior participação e cooperação na resposta aos problemas sociais. 

 Orientado para o alargamento de parcerias e para o envolvimento das comunidades, 

assumindo a procura de soluções para os problemas e a ajuda aos mais desfavorecidos 

como uma responsabilidade efetiva de todos. 

OE 3 - Garantir a sustentabilidade da Instituição, adequando os recursos às ações prioritárias e 

essenciais, tendo por referência a missão Cáritas.  

 Orientado para a melhoria da eficiência e da eficácia, respeitando e redistribuindo 

adequadamente os apoios e outros bens que são confiados à Instituição, mas também para 

a melhoria dos processos de trabalho, a valorização e a responsabilização dos profissionais 

afetos à Instituição. 

Estes objetivos estratégicos enquadram nove objetivos operacionais que apresentamos no ponto 2.5. 

 

2.4. ÁREAS PRIORITÁRIAS DE ATUAÇÃO 

De acordo com o conhecimento que temos da realidade, os desafios que emergem da crise económico-

social que o país atravessa e no escopo da própria missão da Instituição – proteger e promover a 

dignidade humana particularmente junto daqueles que mais longe estão desse propósito -, priorizamos 

cinco áreas de intervenção. 

 

ÁREAS PRIORITÁRIAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS EQUIPAMENTO(S) CDC 

Apoio Social  dar mais visibilidade do trabalho e conseguir 
mais recursos para apoiar um número 
crescente de situações de emergência 

CAS - Centro de Apoio Social 

Crianças e Jovens em 
risco 

 dar continuidade e visibilidade ao trabalho 
já desenvolvido 

CAT Cernache; Bairros 
problemáticos; Lar de 
Semide 

Violência no feminino  reforçar e alargar respostas de modo 
integrado 

Comunidade de Inserção 
“Renascer”; 
Centro Comunitário de 
Inserção 

Toxicodependência  enfatizar o tratamento e a reinserção como 
resultado visível do modelo integrado de 
intervenção na toxicodependência 

Comunidade Terapêutica;  
Apartamento de Reinserção 

VIH/Sida  fomentar uma maior articulação de trabalho 
e encontrar soluções de sustentabilidade 

CAAP;  
Equipa de Rua Reduz III 
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Assumindo que não basta definir áreas prioritárias e deixar a cargo da Direção ou de alguns 

Colaboradores a missão de pesquisar externamente apoios, assumimos estrategicamente que esta é uma 

responsabilidade de todos, inclusivamente dos equipamentos da Cáritas Diocesana de Coimbra. Assim, 

cabe a cada equipamento social “apadrinhar” uma destas 5 áreas, procurando junto das comunidades 

onde estão inseridas, dos utentes e famílias que servem, das empresas e outras entidades que lhe são 

próximas, sensibilizar e agenciar apoios, favorecendo deste modo a inclusão e a responsabilidade social. 

Estas serão também áreas-alvo que merecerão particular atenção por parte da Direção durante o 

triénio. 

 

2.5. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Corporizando os objetivos estratégicos, organizados de acordo com as dimensões eficiência, eficácia e 

qualidade, estabeleceu-se um conjunto de objetivos operacionais (OP). Estes objetivos são em número 

limitado, de modo a garantir o enfoque da ação dos vários atores, independentemente do nível 

hierárquico que ocupam e/ou das funções que desempenham na Instituição.  

Pretende-se através destes objetivos determinar o nível de desempenho organizacional, favorecendo a 

implementação de práticas de avaliação e o ajustamento na tomada de decisão. 

O planeamento das atividades está sujeito à associação aos objetivos estratégicos e objetivos 

operacionais, sendo que alguns indicadores comuns às respostas sociais servirão para monitorizar o 

desempenho organizacional.  

Feito este enquadramento, apresentamos de um modo sumário os objetivos operacionais, a respetiva 

associação aos objetivos estratégicos e exemplos de indicadores que servem de avaliação dos 

resultados. 

 

EFICÁCIA 

N.º DESCRIÇÃO INDICADORES (exemplos) OE 

OP1  Garantir os serviços disponibilizados aos 
utentes, satisfazendo os compromissos com 
os vários parceiros sociais, numa perspetiva 
de complementaridade e subsidiariedade das 
várias respostas sociais 

N.º de atividades desenvolvidas 
N.º de utentes abrangidos por RS 
% de aumento de utentes por RS 

OE 1 
OE 2 
OE 3 

OP2  Dinamizar ações que promovam o aumento 
do n.º de parcerias e participação das 
pessoas (campanhas de angariação e de 
voluntariado, divulgação das ações e da 
aplicação dos donativos, etc…) 

N.º de parcerias 
N.º de iniciativas de angariação de 
fundos 
% de retorno das iniciativas de 
angariação de fundos 

OE 1 
OE 2 
OE 3 

OP3  Reajustar processos de trabalho, tendo em 
vista a uniformização de procedimentos e a 
otimização dos recursos  

N.º de processos (re)desenhados 
N.º de processos implementados e 
avaliados 
% de economia de recursos 

OE 1 
OE 2 
OE 3 
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EFICIÊNCIA 

N.º DESCRIÇÃO INDICADORES (exemplos) OE 

OP4  Prosseguir o esforço de redução de custos 
com o funcionamento  

% de redução de custos na 
aquisição de bens e serviços 
% de redução dos consumos 

OE 2 
OE 3 

OP5  Reduzir custos extraordinários com recursos 
humanos 

N.º de contratos a termo certo e 
incerto 
N.º de RH ao abrigo de programas 
específicos e estágios 
% de redução de custos com RH 

OE 2 
OE 3 

OP6  Melhorar sistemas de informação e de 
comunicação de suporte aos processos 

N.º de ações de melhoria/ 
implementação de SI 
Grau de satisfação e de adequação 

OE 1 
OE 3 

 

QUALIDADE 

N.º DESCRIÇÃO INDICADORES (exemplos) OE 

OP7  Melhorar os serviços disponibilizados aos 
utentes, garantindo-lhes uma resposta de 
qualidade em tempo útil 

% de aumento de utentes 
Tempo médio de resposta 
Grau de satisfação 

OE 1 
OE 2 
OE 3 

OP8  Reforçar as capacidades profissionais e 
pessoais dos colaboradores 

N.º de ações e horas de formação 
N.º de ações e horas de outras 
iniciativas (encontros, debates, 
etc.) 
% de colaboradores participantes 
na formação 

OE 1 
OE 2 
OE 3 

 

O processo de monitorização será efetuado de acordo com os indicadores propostos pelos responsáveis 

dos equipamentos, departamentos ou equipas, tendo como referenciais as metas propostas e a 

periodicidade. A taxa de realização dos objetivos operacionais é calculada de modo agregado, com base 

nos níveis de desempenho das atividades. 

 

2.6. AS ATIVIDADES 

A sistematização das atividades com base nos princípios anteriormente enunciados permite caracterizar 

a ação da Instituição.  

No ano de 2013, em termos globais, está prevista a realização de um total de 1395 atividades 

distribuídas do seguinte modo: 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
TIPO DE ATIVIDADE 

TOTAL 
Chave Sistemáticas Pontuais Gestão 

Toxicodependência 63 55 24 7 149 

Intervenção Comunitária 79 85 519 7 690 

Crianças e Jovens 39 31 185 7 262 

Idosos 23 12 82 7 124 

Serviços/Equipas 33 14 9 7 63 

Departamentos 37 0 19 33 89 

TOTAL 274 197 857 67 1377 
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A Intervenção Comunitária, para além da ação social e atividades em zonas habitacionais problemáticas, 

inclui as áreas da violência no feminino, sem-abrigo e VIH/sida. 

O gráfico seguinte ilustra de modo sumário o volume de ações previstas por tipo de atividade: 

 

Gráfico 1 – Distribuição por tipo de atividade 

Em termos quantitativos (nº de ações) constata-se que o maior volume respeita às atividades pontuais 

que representam 68%. Sublinhamos porém que estas atividades são as têm uma menor duração sendo 

também as mais diversificadas. As atividades centrais e as atividades de suporte, que totalizam 32% do 

volume, são as que efetivamente ocupam mais tempo e envolvem maior número de recursos. 

 

O gráfico que se segue apresenta a distribuição dos vários tipos de atividades por domínio de 

intervenção. 

 

Gráfico 2 – Distribuição por tipo de atividade e domínios de intervenção 
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Gráfico 3 – Distribuição relativa por tipo de resposta 

Em termos quantitativos o volume de atividades de gestão é significativa nalguns domínios na medida 

em que é proporcional ao número de equipamentos associados. Por exemplo, no domínio «Crianças e 

Jovens» existem 68 valências distintas (60 ATL, 2 creches, 2 jardins de infância) acrescendo o facto de 

se tratar de respostas que têm um planeamento mais frequente. 

A avaliação final será efetuada em função do grau de cumprimento das atividades planeadas, bem como 

das atividades eventualmente realizadas mas não planeadas. Essa avaliação incidirá ainda sobre o grau 

de realização das metas propostas em função dos indicadores preestabelecidos para cada atividade. 

 

2.7. OS RECURSOS 

Para executar as atividades são necessários recursos humanos, financeiros e materiais. 

Em termos de recursos humanos, numa perspetiva de + SUSTENTABILIDADE, tem vindo a ser 

desenvolvido um esforço no sentido da racionalização e de uma melhor adequação às necessidades, 

maximizando o fator produtividade mas também o reconhecimento do esforço e mérito dos 

colaboradores. Este é um processo paulatino que decorre da mudança do paradigma de gestão local para 

uma lógica de gestão integrada, mediante a análise e reestruturação de processos, a implementação de 

ferramentas e de sistemas de apoio à gestão, a melhoria da política de recrutamento e a orientação por 

boas práticas de gestão de RH. 

No último ano foram alcançados alguns resultados positivos em termos de estabilização do mapa de 

pessoal e do controlo da despesa extraordinária, nem sempre justificada. A Instituição conta com um 

quadro de pessoal total de 752 trabalhadores (em média) e 107 prestadores de serviços. 

 

Gráfico 4 – Distribuição de RH por tipo de contrato 
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No que concerne à distribuição por género observa-se que 91,10% são mulheres e 8,90% são homens. 

A distribuição por nível de escolaridade é a seguinte: 

 

Gráfico 5 – Distribuição de RH por nível de escolaridade 

Relativamente aos recursos financeiros, o orçamento para 2013 é apresentado na Parte IV deste 

documento. 

Quanto aos recursos materiais, tornar-se-ia exaustivo descrever em pormenor todos eles. Contudo, para 

que exista uma ideia da dimensão, salienta-se que as 26 respostas sociais se desdobram em 118 

valências dispersas por 85 equipamentos sociais. A mobilidade quotidiana das equipas é assegurada por 

uma frota de 122 veículos. Existe também um parque informático que está a ser melhorado contando 

com  220 computadores (175 fixos + 45 portáteis) que servem de suporte à comunicação e gestão 

interna dos processos operacionais. 
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PARTE III  ATIVIDADES PLANEADAS PARA O ANO DE 2013 

 

3.1. ATIVIDADES CHAVE E SISTEMÁTICAS 

Conforme referimos anteriormente, as atividades chave estão organizadas por resposta social e são 

atividades que caracterizam a resposta, o departamento ou a equipa correspondendo aos processos-

chave ou aos serviços fundamentais (core business) de cada unidade orgânica. Para cada atividade chave 

é apresentada a designação, descrição sucinta, objetivos estratégicos e operacionais para os quais 

concorre e a periodicidade da respetiva realização. 

Segue-se a identificação das atividades sistemáticas igualmente organizadas por resposta social, pois 

são comuns a vários equipamentos sociais. Embora  não sejam atividades essenciais para a 

caracterização da resposta, concorrem para a execução dos serviços-chave. Usualmente realizam-se ao 

longo de todo o ano. Podem ser diferentes de ano para ano, mas têm uma ação prolongada no tempo e, 

normalmente, funcionam com uma periodicidade constante – semanal, quinzenal, mensal ou outra. 

Relativamente a cada atividade sistemática é apresentado: a designação, descrição sucinta, objetivos 

estratégicos e operacionais para os quais concorre e a periodicidade da respetiva realização. 
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Apartamento de ReinserçãoRESPOSTA SOCIAL |

Apartamento de Reinserção
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ATIVIDADES CHAVE

> disponibilização de alojamento com condições adequadas de higiene e conforto, por período de tempo determinado
(previsível ou não), tendo em vista a autonomização do utente e, portanto, a cessação do serviço de alojamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

alojamento temporário

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> triagem e apoio direto em esclarecimentos de questões administrativas e judiciais. Acompanhamento e articulação
com entidades judiciárias, policiais, advogados oficiosos e serviços administrativos ou outros. Consulta jurídica (com
ou sem patrocínio judiciário) de acordo com cada situação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio jurídico a utentes / articulação com estruturas do poder judicial

OE: OOP:

> construção de um processo individual de educação/formação/emprego e acompanhamento personalizado de cada
situação (nomeadamente, aquisição de competências escolares, aptidões profissionais ou inserção no mercado de
trabalho) usualmente com data de início e finalização, pressupondo-se que, no final, o uente deverá ter adquirido
novas competências, aptidões, experiência ou condições externas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na integração escolar e profissional

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> contacto não presencial efectuado com a rede de suporte do utente, outras instituições, entidades e serviços, com
vista ao desenvolvimento de ações articuladas consideradas necessárias no plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito da concretização do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> acompanhamento do utente após saída / alta da RS, para recolha de informação relativamente ao destino, situação,
evolução e resultados alcançados no processo de autonomização. Realiza-se ususalmente em períodos regulares e pré-
definidos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de follow-up

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> consulta realizada por profissional de saúde, integrada nos serviços disponibilizados pela RS, nomeadamente
psiquiatria. Esta consulta realiza-se sempre que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do
utente e sempre que não existir já acompanhamento da mesma especialidade a ser realizado por outra estrutura ou
serviço da comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta médica

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades e rotinas que promovem a aquisição e desenvolvimento de competências práticas, emocionais e
comunicativas, contribuindo para a independência e autonomia gradual dos utentes, dotando-os de conhecimentos ao
nível do “saber-ser”, “saber-estar”, “saber-fazer” e ”saber-saber”.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

educação social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> transporte e acompanhamento de utentes e/ou famílias a estruturas de saúde, que respondam adequadamente à
resolução dos problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento e acompanhamento a estruturas de saúde

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> intervenção psicoterapêutica que não consulta individual, nomeadamente, intervenções grupais, sessões de
remotivação, dinâmicas de grupo, etc.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

outras intervenções psicoterapêuticas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> estrutura habitacional que pretende facilitar a transição de um sistema de acolhimento institucional para uma
futura autonomização. O projeto de vida do utente é definido e elaborado conjuntamente, sendo feito o
acompanhamento sistemático do processo de autonomização, com vista à progressiva inserção na sociedade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de ações consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> confeção de refeições e gestão doméstica, com o intuito de preparar o utente para uma vida autónoma, baseando-
se na dinâmica comunitária; > realização de tarefas e funções de grau
de responsabilidade crescente, desenvolvendo a auto-estima, a auto-confiança e a capacidade de realização.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

treino de autonomia - confeção de alimentação e gestão doméstica

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> treinos / jogos de futebol em pavilhão, usualmente disputados com a equipa de colaboradores Cáritas ou com
outras equipas de utentes da Cáritas

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade desportiva / radical

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> reunião de organização do quotidiano e da dinâmica dos residentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade grupal / reunião de utentes

SemanalPeriodicidade:
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OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> acesso a internet, televisão e jogos de mesa, enquanto formas de lazer e informação da vida diária.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> realização de ações pontuais associadas a temáticas relevantes no âmbito institucional e pastoral.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

celebração de eventos / datas relevantes

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> realização de ações pontuais associadas a temáticas relevantes no âmbito institucional e pastoral.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

celebração de eventos / datas relevantes

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> conjunto de sessões regulares que visam apoiar utentes desempregados a encontrar soluções de emprego e
formação profissional, facilitando apoios ao nível técnico, informação sobre o mercado de emprego, ofertas de
formação profissional e de emprego, bolsas, programas de emprego e formação profissional, regimes de protecção ao
desemprego, incentivos à mobilidade geográfica, entre outros.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

clube de emprego

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS. Esta consulta realiza-se sempre
que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do utente, mediante disponibilidade da
equipa e sempre que não existir já acompanhamento terapêutico a ser realizado por outra estrutura ou serviço da
comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

QuinzenalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> celebração dos aniversários dos residentes, com bolo de aniversário confecionado na casa e participação da equipa
técnica, utentes e, sempre que adequado, familiares.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> promoção de ações concertadas ou individuais, nomeadamente em articulação com as estruturas de saúde oficiais,
para despistagem de doença (p. ex., VIH, tuberculose, hepatites e VDRL) não anteriormente conhecida, pela
utilização de testes, exames e outros meios complementares de diagnóstico.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

rastreio

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> promoção de ações concertadas ou individuais, em articulação com as estruturas de saúde oficiais, no sentido da
administração de vacinas aos utentes consoante o seu historial clínico e de acordo com prescrição médica.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vacinação

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15
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Cantina SocialRESPOSTA SOCIAL |
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ATIVIDADES CHAVE

> informação do número diário e tipologia de refeições; > empratamento e distribuição das refeições de acordo com
o planeamento e as orientações técnicas aplicáveis; > higienização de equipamentos, utensílios e espaços; > reporte
de situações de desconformidade de acordo com os procedimentos em vigor; > planeamento diário das refeições de
acordo com o número de utentes, as capitações adequadas e os meios necessários à produção; > controlo e gestão de
stocks, elaboração de encomendas aos fornecedores e receção das mesmas de acordo com os procedimentos
estabelecidos; > produção diária das refeições de acordo com as ementas e orientações técnicas previstas para cada
refeição.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

produção e distribuição alimentar

OE: OOP:

xrLabel15

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

26



Centro Apoio SocialRESPOSTA SOCIAL |

Centro Apoio Social
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ATIVIDADES CHAVE

> pagamento ou comparticipação pontual de despesas dos agregados, nomeadamente ao nível das necessidades
básicas, mediante avaliação / diagnóstico social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio pecuniário

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito da concretização do seu plano de desenvolvimento individual.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> distribuição de bens por pessoas ou agregados, após diagnóstico social, garantindo o devido registo dos produtos
atribuídos.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de donativos (local ou ao domicilio)

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de acções consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> campanha pública, realizada em supermercados e espaços comerciais, de recolha de bens alimentares e outros,
para distribuição pelos utentes apoiados pelo CAS

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

campanha de recolha de bens / angariação de fundos

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 7

xrLabel15
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Centro Atendim. e Acomp. PsicossocialRESPOSTA SOCIAL |

Centro viHda+
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ATIVIDADES CHAVE

> transporte, acompanhamento e permanência com o utente em entidades diversas que respondam adequadamente
aos problemas e necessidades assinalados apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento a serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> triagem e apoio directo em esclarecimentos de questões administrativas e judiciais. Acompanhamento e articulação
com entidades judiciárias, policiais, advogados oficiosos e serviços administrativos ou outros. Consulta jurídica (com
ou sem patrocínio judiciário) de acordo com cada situação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio jurídico a utentes / articulação com estruturas do poder judicial

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> entrega de medicamentos prescritos, para realização de toma presencial, salvo indicação clínica em contrário;>
substituição à família na administração de fármacos prescritos, a utentes dependentes ou com dificuldades cognitivas
e emocionais que perturbem a responsabilização na toma terapêutica nos horários e dosagens prescritas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na administração de medicação - substituição à família

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> construção de um processo individual de educação/formação/emprego e acompanhamento personalizado de cada
situação (nomeadamente, aquisição de competências escolares, aptidões profissionais ou inserção no mercado de
trabalho), usualmente com data de início e finalização, pressupondo-se que, no final, o utente deverá ter adquirido
novas competências, aptidões, experiência ou condições externas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na integração escolar e profissional

OE: OOP:

> contacto não presencial efectuado com a rede de suporte do utente, outras instituições, entidades e serviços, com
vista ao desenvolvimento de acções articuladas consideradas necessárias no plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reunião presencial com familiares, outros cuidadores ou outras partes interessadas da rede de suporte do utente,
com vista à análise do problema apresentado ou à orientação das várias situações que surjam no âmbito do
desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento a familiares / cuidadores

OE: OOP:

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito da concretização do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> disponibilização de instalações e, sempre que possível ou adequado, de produtos, toalhas e roupa, para realização
da higiene pessoal dos utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

balneário

OE: OOP:

> empratamento e distribuição de refeições, tendo em conta a faixa etária, o grau de autonomia e o tipo de
alimentação dos utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de refeições

OE: OOP:

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> serviço de limpeza e manutenção do espaço físico habitacional do utente, , apenas se necessário, considerando a
condição social e o quadro clínico do utente e durante o período de tempo estritamente necessário à sua recuperação
ou autonomização.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

higiene do domicílio do utente

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> prestação de cuidados básicos de higiene e conforto ao utente temporária ou permanentemente dependente,
nomeadamente na utilização da casa-de-banho e nos actos de vestir, despir e calçar, tendo sempre em vista a
recuperação da autonomia e independência na satisfação das necessidades básicas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

higiene pessoal

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> lavagem, secagem, engomagem e reparação de roupas pessoais do utente e roupas gerais de uso diário da resposta
social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

lavagem e tratamento de roupa

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> intervenção psicoterapêutica que não consulta individual, nomeadamente, intervenções grupais, sessões de
remotivação, dinâmicas de grupo, etc.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

outras intervenções psicoterapêuticas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> prescrição de medicamentos pelo médico, de acordo com normas de serviço e normas reconhecidas na profissão; >
preparação e administração de medicação, no horário definido (presencial) e de acordo com o plano terapêutico,
consistindo em criar hábitos, rotinas diárias, consciencializar sobre o problema de saúde e responsabilizar o utente
pelo tratamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

prescrição e administração de fármacos

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades e rotinas que promovem a aquisição e desenvolvimento de competências práticas, emocionais e
comunicativas contribuindo para a independência e autonomia gradual dos utentes, dotando-os de conhecimentos ao
nível do “saber-ser”, “saber-estar”, “saber-fazer” e ”saber-saber”.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia e educação social
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OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de ações consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> transporte do utente do seu domicílio para a instituição e vice-versa, apenas se necessário, considerando o quadro
clínico do utente e durante o período de tempo estritamente necessário à sua recuperação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

transporte

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> deslocação de um técnico até ao local onde se encontra o utente (residência, instituição ou serviço da rede de
suporte), tendo por objetivo aferir as reais necessidades individuais e/ou familiares ou realizar actividade(s) inerente
(s) ao desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

visita domiciliária

OE: OOP:

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> espaço Imagem - parceria informal com o Centro de Formação da Pedrulha, que permite marcação para corte de
cabelo, pintura e brushing, masculino e feminino, no âmbito dos cursos de formação de cabeleireiro. Em dias
pontuais, poderão ser realizados no Centro, com a colaboração de uma funcionária.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de autoestima / imagem / desenvolvimento emocional

BimensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

> promoção periódica de ações temáticas de sensibilização e de (in)formação, junto da população-alvo de
intervenção e/ou da comunidade, versando temáticas pertinentes.> sessões formativas internas / externas;>
participação em sessões de formação a realizar no Centro com temas a definir ou realizadas por outros promotores.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> programa anual de diferentes atividades pontuais que visam envolver a comunidade, provocando-a a participar com
os utentes nessas ações. Uma das ações a implementar neste âmbito será a limpeza de espaços verdes / espaços
públicos

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com a comunidade

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> realização de ateliers artísticos, usualmente tendo como referência a temática do mês ou da semana, incluindo-se
atividades de pintura, construção de peças, arraiolos, bijutaria, construção de jornal de parede, etc..

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> deslocação a locais de interesse da cidade, visita a museus, exposições, etc., bem como a outras atividades
culturais relevantes para os utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade cultural

OutraPeriodicidade:
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OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> serviço de requisição de livros, ao estilo "biblioteca", com preenchimento de ficha de empréstimo de entrega.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de promoção da leitura / biblioteca

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> viagens à praia com os utentes (maioritariamente à praia fluvial de Ceira), organizadas conforme nº de inscrições e
disponibilidade da equipa.

03-06-2013 30-09-2013Data início: Data fim:

atividade de verão / época balnear

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> programa desportivo anual, com atividades diversas sujeitas a planeamento periódico, entre as quais percurso de
arborismo no SKYGARDEN, pingue-pongue, basquetebol (disponíveis no Centro), futebol ou futsal, bem como a
deslocação a parques da cidade para marcha/corrida e realização do circuito de manutenção.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade desportiva / radical

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reuniões mensais, com o propósito de discutir questões internas de funcionamento, sugestões e calendarização de
atividades temáticas relevantes para o grupo de utentes, bem como o relacionamento entre os elementos do grupo.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade grupal / reunião de utentes

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> jogos de mesa (cartas, damas, xadrez, dominó), jogos de sociedade (party & co., monopólio, risco, trivial pursuit),
bingo, etc..

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> levantamento de competências escolares, profissionais e do percurso de vida do utente, com vista à realização de
triagem e acompanhamento que permitam um melhor e mais adequado acompanhamento e encaminhamento para
emprego e formação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

banco de competências

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> programa de estratégias, delineadas em conjunto com a equipa e utentes, para angariação de bens a reverter para
o Centro, junto da comunidade, quer a título individual como coletivo.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

campanha de recolha de bens / angariação de fundos

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 7

> realização de ações pontuais associadas a temáticas relevantes no âmbito institucional e pastoral.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

celebração de eventos / datas relevantes

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> conjunto de sessões regulares que visam apoiar utentes desempregados a encontrar soluções de emprego e
formação profissional, facilitando apoios ao nível técnico, informação sobre o mercado de emprego, ofertas de
formação profissional e de emprego, bolsas, programas de emprego e formação profissional, regimes de protecção ao
desemprego, incentivos à mobilidade geográfica, entre outros.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

clube de emprego

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

33



> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS. Esta consulta realiza-se sempre
que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do utente, mediante disponibilidade da
equipa e sempre que não existir já acompanhamento terapêutico a ser realizado por outra estrutura ou serviço da
comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> consulta realizada por profissional de saúde, integrada nos serviços disponibilizados pela RS, nomeadamente
psiquiatria. Esta consulta realiza-se sempre que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do
utente e sempre que não existir já acompanhamento da mesma especialidade a ser realizado por outra estrutura ou
serviço da comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta médica

QuinzenalPeriodicidade:

OE: OOP:

> distribuição de bens por pessoas ou agregados, após diagnóstico social, garantindo o devido registo dos produtos
atribuídos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de donativos (local ou ao domicilio)

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> articulação com instituições de ensino e investigação para realização de estágios curriculares; > realização de
estágios profissionais; > integração, acompanhamento e avaliação de estagiários.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

estágios

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

> promoção, sempre que possível, da participação dos utentes em eventos de natureza solidária, não só relacionados
com o Centro como para todos os equipamentos da Cáritas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

evento solidário

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> participação em diversas feiras para exposição / venda de artigos elaborados pelos utentes do Centro.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

feira

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> celebração de aniversários de utentes e colaboradores com confeção de bolo no Centro (lanche partilhado) e postal
de aniversário com dedicatórias de funcionários e utentes. > celebração de outras datas festivas consoante
planificação das atividades pontuais (atividades dinamizadas no interior ou exterior do Centro).

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> manutenção regular do espaço do jardim, com vista à aquisição de competências básicas de jardinagem, bem como
para fins ocupacionais

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

jardinagem / agricultura

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> promoção de ações concertadas ou individuais, nomeadamente em articulação com as estruturas de saúde oficiais,
para despistagem de doença (p. ex., VIH, tuberculose, hepatites e VDRL) não anteriormente conhecida, pela
utilização de testes, exames e outros meios complementares de diagnóstico.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

rastreio

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> recolha ou receção de bens doados, nomeadamente géneros alimentares, roupa, calçado, móveis e
eletrodomésticos e utilidades para o lar.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

receção/angariação de donativos

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> promoção de ações concertadas ou individuais, em articulação com as estruturas de saúde oficiais, no sentido da
administração de vacinas aos utentes consoante o seu historial clínico e de acordo com prescrição médica.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vacinação

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

xrLabel15
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Centro Atividades Tempos Livres 1º cicloRESPOSTA SOCIAL |

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache

CATL 1º Ciclo Ansião

CATL 1º Ciclo Bairro do Brinca

CATL 1º Ciclo Candosa

CATL 1º Ciclo Centro Educativo Condeixa - Esc nº 2

CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

CATL 1º Ciclo Eiras

CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

CATL 1º Ciclo Martim de Freitas

CATL 1º Ciclo Montes Claros

CATL 1º Ciclo Paião

CATL 1º Ciclo Paio Mendes

CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 1º Ciclo Tábua

Centro Comunitário S. José - B.º Rosa
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ATIVIDADES CHAVE

> articulação com a comunidade, incidindo particularmente nas familias, em ordem a assegurar uma
complementaridade educativa; > encontros de sensibilização/ divulgação articulados com as comunidades onde se
encontram inseridos

03-09-2012 30-08-2013Data início: Data fim:

ação sócio-educativa /interligação com a comunidade

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

03-09-2012 30-08-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades lúdicas diversificadas, desenvolvolvidas pelas crianças e jovens de modo totalmente livre ou sob
orientação dos monitores.

03-09-2012 30-08-2013Data início: Data fim:

atividades extra-escolares

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> atividades que favoreçam e promovam estilos de vida saudáveis, bem como a aquisição de competências pessoais e
sociais.

03-09-2012 30-08-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> sensibilização da comunidade e dos utentes para com as famílias carenciadas, angariando géneros e bens
alimentares a reverter para o Centro de Apoio Social.

03-09-2012 30-08-2013Data início: Data fim:

campanha de recolha de bens / angariação de fundos

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 7

> reuniões periódicas de informação para pais e/ou encarregados de educação

03-09-2012 30-08-2013Data início: Data fim:

reuniões de pais

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

xrLabel15
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Centro Atividades Tempos Livres 2º e 3º ciclos/sec.RESPOSTA SOCIAL |

CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

CATL  2º e 3º Ciclo Oliveira Hospital

CATL 2º 3º Ciclo Febres

CATL 2º 3º Ciclo Midões

CATL 2º 3º Ciclo Poiares

CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Poeta Manuel Silva Gaio

CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

CATL 2º e 3º Ciclo Arganil

CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos
Bessa

CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

CATL 2º e 3º Ciclo Cordinha

CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

CATL 2º e 3º Ciclo D. Inês de Castro

CATL 2º e 3º Ciclo da Lousã

CATL 2º e 3º Ciclo Ferreira Zezere

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

CATL 2º e 3º Ciclo Guia

CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

CATL 2º e 3º Ciclo Lagares da Beira

CATL 2º e 3º Ciclo Martim de Freitas

CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

CATL 2º e 3º Ciclo Mortágua

CATL 2º e 3º Ciclo Paião

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

CATL 2º e 3º Ciclo Senhor Serra - Esc Dr. Ferrer Correia

CATL 2º e 3º Ciclo Soure

CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

CATL Secundária Arganil

CATL Secundária Fernando Namora - Condeixa

CATL Secundária Lousã

CATL Secundária Oliveira Hospital
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ATIVIDADES CHAVE

> articulação com a comunidade, incidindo particularmente nas familias, em ordem a assegurar uma
complementaridade educativa; > encontros de sensibilização/ divulgação articulados com as comunidades onde se
encontram inseridos

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação sócio-educativa /interligação com a comunidade

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

03-09-2012 30-08-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades lúdicas diversificadas, desenvolvolvidas pelas crianças e jovens de modo totalmente livre ou sob
orientação dos monitores.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividades extra-escolares

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> atividades que favoreçam e promovam estilos de vida saudáveis, bem como a aquisição de competências pessoais e
sociais.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> sensibilização da comunidade e dos utentes para com as famílias carenciadas, angariando géneros e bens
alimentares a reverter para o Centro de Apoio Social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

campanha de recolha de bens / angariação de fundos

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 7

xrLabel15

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

39



Centro ComunitárioRESPOSTA SOCIAL |

Centro Comunitário S. José - B.º Rosa
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ATIVIDADES CHAVE

> transporte, acompanhamento e permanência com o utente em entidades diversas que respondam adequadamente
aos problemas e necessidades assinalados apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento a serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> serviço que visa acompanhar as pessoas e agregados já beneficiárias de RSI, referenciadas para o efeito pelos
serviços públicos competentes, com vista ao apoio e supervisão do seu projeto de vida, no sentido da sua
autonomização e reinserção e correta aplicação do subsídio atribuído. Este serviço funciona de forma agregada com
várias outras tipologias de atividades.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento de processos de RSI

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades de apoio ao estudo para alunos do 1.º Ciclo.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio escolar/ sala de estudo

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito do desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de ações consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> deslocação de um técnico até ao local onde se encontra o utente (residência, instituição ou serviço da rede de
suporte), tendo por objetivo aferir as reais necessidades individuais e/ou familiares ou realizar actividade(s) inerente
(s) ao desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

visita domiciliária

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2
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xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> acões dirigidas a toda a comunidade envolvente e que visam a abordagem de temas atuais e a troca de saberes e
experiências, proporcionando às pessoas um espaço de informação e debate

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> entrega de medicamentos prescritos, para realização de toma presencial, salvo indicação clínica em contrário;>
substituição à família na administração de fármacos prescritos, a utentes dependentes ou com dificuldades cognitivas
e emocionais que perturbem a responsabilização na toma terapêutica nos horários e dosagens prescritas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na administração de medicação - substituição à família

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> desenvolvimento de atividades que visam a aquisição de competências pessoais, sociais e artísticas. Esta atividade é
direcionada a utentes do CCS José e da EID, preferencialmente beneficiárias de RSI, sem grande viabilidade de
integração em formação/emprego, de vido a: baixa escolaridade/formação, problemas de saúde, entre outros.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> aulas de ginástica de manutenção dirigidas a toda a comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade desportiva / radical

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividade de promoção da música popular portuguesa através de um grupo de cantares denominado de "Grupo
Amizade"

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade musical

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividade desenvolvida no Jardim de Infância da EB 1 do Ingote, que visa proporcionar às crianças entre os 3 e os 6
anos fatores de proteção, recorrendo à teoria da aprendizagem.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS. Esta consulta realiza-se sempre
que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do utente, mediante disponibilidade da
equipa e sempre que não existir já acompanhamento terapêutico a ser realizado por outra estrutura ou serviço da
comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> distribuição de bens por pessoas ou agregados, após diagnóstico social, garantindo o devido registo dos produtos
atribuídos, rececionados no âmbito do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carênciados, promovido pelo ISS
ou recebidos por outros meios, nomeadamente por entrega de particulares ou empresas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de donativos (local ou ao domicilio)

SemestralPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2
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> receção de bens alimentares ou outros, provenientes do programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carênciados,
promovido pelo ISS, ou na sequência de entrega realizada por particulares ou empresas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

receção/angariação de donativos

SemestralPeriodicidade:

OE: OOP:

> programa ou atividade pontual de supervisão, externa ou interna, do trabalho realizado pela equipa técnica junto
dos utentes.

01-01-2013 31-10-2013Data início: Data fim:

supervisão da equipa técnica

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

xrLabel15
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Centro Comunitário de InserçãoRESPOSTA SOCIAL |

Centro Comunitário de Inserção - Baixa

plano de atividades   2013 
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ATIVIDADES CHAVE

> transporte, acompanhamento e permanência com o utente em entidades diversas que respondam adequadamente
aos problemas e necessidades assinalados apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento a serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> serviço que visa acompanhar as pessoas e agregados já beneficiários de RSI, referenciadas para o efeito pelos
serviços públicos competentes, com vista ao apoio e supervisão do seu projeto de vida, no sentido da sua
autonomização e reinserção e correta aplicação do subsídio atribuído. Este serviço funciona de forma agregada com
várias outras tipologias de atividades.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento de processos de RSI

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito do desenvolvimento do seu plano de desenvolvimento individual.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> disponibilização de instalações e, sempre que possível ou adequado, de produtos, toalhas e roupa, para realização
da higiene pessoal dos utentes.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

balneário

OE: OOP:

> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS.

08-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2
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> informação do número diário e tipologia de refeições; planeamento diário das refeições de acordo com o número
de utentes, as capitações adequadas e os meios necessários à produção; > controlo e gestão de stocks, elaboração de
encomendas aos fornecedores e receção das mesmas de acordo com os procedimentos estabelecidos; > produção
diária das refeições de acordo com as ementas e orientações técnicas previstas para cada refeição; > empratamento
e distribuição das refeições de acordo com o planeamento e as orientações técnicas aplicáveis; > higienização de
equipamentos, utensílios e espaços; > reporte de situações de desconformidade de acordo com os procedimentos em
vigor.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

produção e distribuição alimentar

OE: OOP:

> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de acções consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> deslocação de um técnico até ao local onde se encontra o utente (residência, instituição ou serviço da rede de
suporte), tendo por objetivo aferir as reais necessidades individuais e/ou familiares ou realizar actividade(s) inerente
(s) ao desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

02-01-2013 20-12-2013Data início: Data fim:

visita domiciliária

OE: OOP:

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> oficina de Beleza e Estética - espaço de valorização da imagem, como fonte de auto-estima, através de pequenos
serviços de estética e beleza.

21-01-2013 04-12-2013Data início: Data fim:

ação de autoestima / imagem / desenvolvimento emocional

QuinzenalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> promoção periódica de ações temáticas de sensibilização e de (in)formação, junto da população-alvo de
intervenção e/ou da comunidade, versando temáticas pertinentes.

30-01-2013 27-11-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaço de partilha - intervenção pedagógica dirigida à mudança de comportamentos individuais ou de grupo.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

QuinzenalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> oficinas criativas - têm como objetivo possibilitar a experimentação e o uso expressivo de diferentes linguagens
artísticas através da reutilização de materiais, no sentido de potencializar as capacidades criativas.

07-01-2013 13-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> oficina de Informática - atividade que promove a aprendizagem de competências no âmbito da literacia
informática.

14-01-2013 16-12-2013Data início: Data fim:

atividade de informática / inclusão digital / TIC

QuinzenalPeriodicidade:

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

46



OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reuniões regulares, com o propósito de discutir questões internas de funcionamento, sugestões e calendarização de
atividades temáticas relevantes para o grupo de utentes, bem como o relacionamento entre os elementos do grupo.

16-01-2013 18-12-2013Data início: Data fim:

atividade grupal / reunião de utentes

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> jornal de parede - resumo das atividades realizadas na RS durante cada trimestre, exposto atrvés de textos e fotos
em local específico para o efeito.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

TrimestralPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> oficinas decCidadania - abordagem baseada no conceito de cidadania dinâmico, que incorpora conteúdos
transversais, numa estratégia de reflexão e olhar crítico para o mundo em que vivemos.

08-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> projeto de reconversão de roupa e reutilização de materiais texteis, com enfoque na realização de workshops
direcionados à comunidade e de oficinas ocupacionais para utentes.

02-02-2013 30-11-2013Data início: Data fim:

coimbra dá cor à Tradição

BimensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> projeto de confeção, distribuição e venda de produtos caseiros / sazonais, nomeadamente biscoitos e compotas,
elaborados no âmbito de oficinas ocupacionais com os utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

coimbra dá sabor à Tradição

QuadrimestralPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> distribuição de bens por pessoas ou agregados, após diagnóstico social, garantindo o devido registo dos produtos
atribuídos, rececionados nomeadamente no âmbito do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carênciados.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de donativos (local ou ao domicílio)

QuadrimestralPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> conjunto de atividades que visam a aquisição de conhecimentos, capacidades práticas, atitudes e formas de
comportamento relativas a uma determinada temática. Na alfabetização pretende-se facilitar e permitir a
aprendizagem de leitura, mas também a capacidade de interpretar, compreender, criticar, resignificar e produzir
conhecimento .

02-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

formação / alfabetização

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaço de transformação individual e coletiva, capaz de gerar motivação e bem estar, através da utilização de artes
dramáticas.

03-01-2013 27-12-2013Data início: Data fim:

oficina de Teatro

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades e rotinas que promovem a aquisição e desenvolvimento de competências práticas, emocionais e
comunicativas contribuindo para a independência e autonomia gradual dos utentes, dotando-os de conhecimentos ao
nível do “saber-ser”, “saber-estar”, “saber-fazer” e ”saber-saber”.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia e educação social

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> recolha ou receção de bens doados, nomeadamente géneros alimentares, roupa, calçado, móveis e
eletrodomésticos e utilidades para o lar.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

receção/angariação de donativos

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades desenvolvidas no sentido de acrescentar valor pessoal e profissional a quem neles participa. Nalguns
casos, os intervenientes são convocados a participar, vivenciando experiências que remetem para o tema em
discussão.

15-03-2013 22-11-2013Data início: Data fim:

seminário / debate / workshop

BimensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> projeto de criação de uma oficina de reutilização de materiais texteis que visa a criação de bonecos recriados a
partir de fábulas infantis, com vista à sua venda, bem como à sua utilização em ações pedagógicas, comunitárias e
terapêuticas - realizado no âmbito de oficinas ocupacionais com os utentes.

17-06-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

tecido Social

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15
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Centro de Acolhimento TemporárioRESPOSTA SOCIAL |

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache

plano de atividades   2013 
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ATIVIDADES CHAVE

> transporte, acompanhamento e permanência com o utente em entidades diversas que respondam adequadamente
aos problemas e necessidades assinalados apresentadas pelo utente, nomeadamente consultas médicas programadas e
de urgência

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento a serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> atividades de apoio e acompanhamento psicopedagógico > atividades de apoio ao estudo para alunos do 1º ciclo
(crianças em regime de internato) > atividades lúdicas diversificadas de animação de grupos e ocupação de tempos
livres > atividades que integram as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e motoras >
atividades educativas nos domínios psicomotor, socioafetivo, aquisição de conhecimentos e de competências
individuais e de grupo > programa de tarefas com grau de responsabilidade crescente, desenvolvendo a auto-estima,
a auto-confiança e a capaciodade de realização

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento psicopedagógico

OE:  1, 2, 3 OOP:  8

> disponibilização de alojamento com condições adequadas de higiene e conforto, por período de tempo
determinado, tendo em vista a autonomização / cessação do serviço de alojamento

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

alojamento temporário

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 7

> substituição à família na administração de fármacos prescritos

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na administração de medicação - substituição à família

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> contacto não presencial efectuado com a rede de suporte do utente, outras instituições, entidades e serviços, com
vista ao desenvolvimento de acções articuladas consideradas necessárias no plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito do desenvolvimento do seu plano de desenvolvimento individual >
encaminhamentos para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos problemas e das
necessidades apresentadas pelo utente.

02-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> empratamento e distribuição de refeições, tendo em conta a faixa etária, o grau de autonomia e o tipo de
alimentação dos utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de refeições

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> prestação de cuidados básicos de higiene e conforto ao utente tendo sempre em vista a satisfação das necessidades
básicas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

higiene pessoal

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> engomagem e reparação de roupas pessoais do utente e roupas gerais de uso diário da resposta social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

lavagem e tratamento de roupa

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de ações consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

01-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> participação em reuniões de pais enquanto encarregados de educação - substituição à família

03-01-2013 20-12-2013Data início: Data fim:

reuniões de pais

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> entrevistas para recolha de informações/ avaliação > monitorização de visitas > utilização de técnicas, meios ou
métodos que visam avaliar, acompanhar e apoiar as famílias dos utentes > atividades de treino de competências
parentais (não formal) desenvolvidas em contexto de visita/plano de aproximação > reunião presencial com
familiares, outros cuidadores ou outras partes interessadas da rede de suporte do utente, com vista à análise do
problema apresentado ou à orientação das várias situações que surjam no âmbito do desenvolvimento do seu plano de
intervenção individual

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

terapia familiar / intervenção com famílias

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> proporcionar espaços adequados ao utente garantindo, nomeadamente, a guarda, proteção, segurança e todos os
cuidados básicos necessários a bebés e crianças.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vigilância  e apoio nas atividades da vida diária

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 8

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> atividades com o intuito de fomentar uma relação afetiva preferencial com um cuidador de referência
(“madrinha”), de forma a propiciar à criança condições para no futuro fazer uma avaliação positiva de si, associada a
sentimentos positivos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de autoestima / imagem / desenvolvimento emocional

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 8

> ações várias de sensibilização/informação acerca da resposta social a diferentes grupos da comunidade.

02-01-2013 20-12-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> frequência da Catequese> participação na Eucaristia.

06-01-2013 15-12-2013Data início: Data fim:

ação sócio-educativa /interligação com a comunidade

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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xrLabel15

> programa de atividades proporcionadas aos utentes, individualmente ou em pequeno grupo, consoante a oferta
existente na comunidade, que promovam o acesso à cultura nos seus diversos âmbitos, abarcando para além das artes
e das letras, as tradições e as crenças.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade cultural

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> conjunto de atividades que têm em vista a criação de hábitos de leitura, o desenvolvimento de competências de
compreensão leitora e posteriormente a passagem para a leitura literária. Inserem-se num trabalho de
acompanhamento dos utentes, individualmente ou em pequeno grupo, consoante plano de atividades e atendendo à
oferta formativa/cultural do meio envolvente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de promoção da leitura / biblioteca

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> participação dos utentes em programas de "férias de verão" > realização de Colónia de Férias

03-06-2013 30-08-2013Data início: Data fim:

atividade de verão / época balnear

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividade organizada (ainda que não rígida) que tem como objetivo divertir os participantes, tendo em vista o
desenvolvimento integral da criança aos níveis afetivo, motor, mental, intelectual e social. É utilizada como
ferramenta de educação, promovendo processos de socialização e descoberta do mundo, desenvolvendo a
imaginação, a criatividade, a capacidade motora e de raciocínio.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional / jogo

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades que combinam diferentes tipos de apresentação da informação, nas quais mais do que um dos sentidos
humanos estão envolvidos (multissensoriais), podendo também exigir a utilização de vários meios de comunicação,
empregados de forma coordenada.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade multimédia

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> participação em atividades de expressão musical, dinamizadas por um professor de Educação Musical, que decorrem
em contexto educativo, com vista ao desenvolvimento da aptidão de escuta e a expressão pelos sons, contribuindo
para a imaginaçã, a criatividade e a descarga emocional.

02-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

atividade musical

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> conjunto de atividades que proporcionam às crianças vivências alargadas, relevantes e adequadas, que contribuam
para a “preparação para a vida”, consolidando competências indispensáveis à vida pessoal e social, quer pela sua
eficácia na resolução de problemas (tomada de decisões), quer pelo enriquecimento pessoal. São ações efetivas,
formais e organizadas, que traduzem um trabalho intencional, com vista ao desenvolvimento e aprendizagens das
crianças.

01-01-2013 31-01-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> celebração de aniversários de utentes com confeção de bolo / lanche partilhado;> celebração de outras datas
festivas consoante planificação das atividades pontuais

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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Centro de Alojamento TemporárioRESPOSTA SOCIAL |

Farol
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ATIVIDADES CHAVE

> transporte, acompanhamento e permanência com o utente em entidades diversas que respondam adequadamente
aos problemas e necessidades assinalados apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento a serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> disponibilização de alojamento com condições adequadas de higiene e conforto, por período de tempo determinado
(previsível ou não), tendo em vista a autonomização do utente e, portanto, a cessação do serviço de alojamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

alojamento temporário

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> triagem e apoio directo em esclarecimentos de questões administrativas e judiciais. Acompanhamento e articulação
com entidades judiciárias, policiais, advogados oficiosos e serviços administrativos ou outros. Consulta jurídica (com
ou sem patrocínio judiciário) de acordo com cada situação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio jurídico a utentes / articulação com estruturas do poder judicial

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> entrega de medicamentos prescritos, para realização de toma presencial, salvo indicação clínica em contrário;>
substituição à família na administração de fármacos prescritos, a utentes dependentes ou com dificuldades cognitivas
e emocionais que perturbem a responsabilização na toma terapêutica nos horários e dosagens prescritas a utentes da
área da inclusão social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na administração de medicação - substituição à família

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> contacto não presencial efectuado com a rede de suporte do utente, outras instituições, entidades e serviços, com
vista ao desenvolvimento de ações articuladas consideradas necessárias no plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reunião presencial com familiares, outros cuidadores ou outras partes interessadas da rede de suporte do utente,
com vista à análise do problema apresentado ou à orientação das várias situações que surjam no âmbito do
desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento a familiares / cuidadores

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito da concretização do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> disponibilização de instalações e, sempre que possível ou adequado, de produtos, toalhas e roupa, para realização
da higiene pessoal dos utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

balneário

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS. Esta consulta realiza-se sempre
que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do utente e sempre que não existir já
acompanhamento terapêutico a ser realizado por outra estrutura ou serviço da comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

OE: OOP:

> consulta realizada por profissional de saúde, integrada nos serviços disponibilizados pela RS, nomeadamente
psiquiatria. Esta consulta realiza-se sempre que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do
utente e sempre que não existir já acompanhamento da mesma especialidade a ser realizado por outra estrutura ou
serviço da comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta médica

OE: OOP:

> prestação, avaliação e aconselhamento de cuidados de saúde;> realização de pensos, desinfeção de feridas e outros
cuidados de saúde, não desenvolvidos por profissionais da área (área da toxicodependência e VIH).

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

cuidados de enfermagem e outros cuidados de emergência

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> empratamento e distribuição de refeições, tendo em conta a faixa etária, o grau de autonomia e o tipo de
alimentação dos utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de refeições

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> transporte e acompanhamento de utentes a estruturas de saúde, que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento e acompanhamento a estruturas de saúde

OE: OOP:

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> lavagem, secagem, engomagem e reparação de roupas pessoais do utente e roupas gerais de uso diário da resposta
social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

lavagem e tratamento de roupa

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> intervenções grupais, nomeadamente dinâmicas de grupo.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

outras intervenções psicoterapêuticas
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OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades e rotinas que promovem a aquisição e desenvolvimento de competências práticas, emocionais e
comunicativas contribuindo para a independência e autonomia gradual dos utentes, dotando-os de conhecimentos ao
nível do “saber-ser”, “saber-estar”, “saber-fazer” e ”saber-saber”.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia e educação social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de ações consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> ensino e execução de cuidados pessoais, nomeadamente manicura, corte de cabelo (no centro ou em articulação
com o centro de formação profissional de Coimbra e/ou outra escola de formação) ou, caso o utente assim o
pretenda, através do recurso a profissionais externos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de autoestima / imagem / desenvolvimento emocional

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> sessões formativas/informativas adequadas à realidade dos utentes, com informação concisa e concreta,
abrangendo os diferentes níveis de aprendizagem de cada indivíduo. Os temas abordados prendem-se com a saúde/
doenças, processos de formação e emprego, cidadania e relacionamento interpessoal.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaços de caráter educativo, tais como expressão artística, costura, oficina de teatro, expressão dramática e
relaxamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

 > visitas pedagógicas e passeios culturais que proporcionem estilos de vida saudáveis e momentos de lazer e
diversão, dando a conhecer o património cultural e a importância da sua valorização.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade cultural

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> apoio na área da informática, mediante disponibilização pontual de computador e apoio técnico, particularmente
para realização de trabalhos no âmbito da formação e emprego.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de informática / inclusão digital / TIC

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> serviço de requisição de livros, ao estilo "biblioteca", com apoio na escolha literária.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de promoção da leitura / biblioteca

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> viagens à praia com os utentes (maioritariamente à praia fluvial), organizadas conforme nº de inscrições e
disponibilidade da equipa.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de verão / época balnear

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades desportivas de exterior, nomeadamente jogos de futebol e circuitos de manutenção nos espaços verdes
da cidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade desportiva / radical

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaço de partilha de informação, de reflexão e de debate, de definição de tarefas a desempenhar pelos utentes
(espaços de manutenção da casa), avaliação das atividades e do funcionamento, com vista a uma melhoria dos
comportamentos para um bem-estar geral e uma vivência comunitária saudável.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade grupal / reunião de utentes

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> jogos de cartas, ping-pong, matraquilhos, dominó, xadrez, jogos de tabuleiro, entre outros.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> ciclo de cinema - visionamento de filmes e documentários, que proporcionam um espaço de divertimento e
descontração, realçando sempre uma vertente pedagógica.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade multimédia

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> aplicação do programa de desenvolvimento de competências interno, tendo como áreas de intervenção: promoção
da saúde; competências sociais e relacionais; condição de habitação; economia doméstica; gestão alimentar e
cidadania/empregabilidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> distribuição de bens (vestuário, artigos de rouparia, calçado e alimentos) aos utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de donativos (local ou ao domicilio)

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> celebração de aniversários de utentes e colaboradores com confeção de bolo / lanche partilhado > celebração de
outras datas festivas consoante planificação das atividades pontuais

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> conservação dos canteiros e dos jardim, incluindo a rega, plantação e poda de arbustros nos diferentes espaços.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

jardinagem / agricultura

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> promoção de ações concertadas ou individuais, nomeadamente em articulação com as estruturas de saúde oficiais,
para despistagem de doença (p. ex., VIH, tuberculose, hepatites e VDRL) não anteriormente conhecida, pela
utilização de testes, exames e outros meios complementares de diagnóstico.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

rastreio

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> recolha ou receção de bens doados, nomeadamente géneros alimentares, roupa, calçado e artigos de rouparia.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

receção/angariação de donativos

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> promoção de ações concertadas ou individuais, em articulação com as estruturas de saúde oficiais, no sentido da
administração de vacinas aos utentes consoante o seu historial clínico e de acordo com prescrição médica.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vacinação

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15
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Centro de Dia / ConvívioRESPOSTA SOCIAL |

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache

Centro Convívio Malhada do Rei

Centro Dia Amoreira

Centro Dia da Cumieira

Centro Dia Nogueira do Cravo

Centro Dia Pomares

Centro Dia S. Sebastião da Feira

Centro Dia S.Martinho da Cortiça

Centro Dia S.Paio Gramaços

Centro Dia Sarnadela

Centro Rainha Santa Isabel

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa

Centro Social S. Pedro - Ingote
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ATIVIDADES CHAVE

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> entrega de medicamentos prescritos, para realização de toma presencial, salvo indicação clínica em contrário;>
substituição à família na administração de fármacos prescritos, a utentes dependentes ou com dificuldades cognitivas
e emocionais que perturbem a responsabilização na toma terapêutica nos horários e dosagens prescritas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na administração de medicação - substituição à família

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito do desenvolvimento do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> prestação de cuidados básicos de higiene e conforto ao utente temporária ou permanentemente dependente,
nomeadamente na utilização da casa-de-banho e nos actos de vestir, despir e calçar, tendo sempre em vista a
recuperação da autonomia e independência na satisfação das necessidades básicas.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

higiene pessoal

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> lavagem, secagem, engomagem e reparação de roupas pessoais do utente e roupas gerais de uso diário da resposta
social.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

lavagem e tratamento de roupa

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> informação do número diário e tipologia de refeições; planeamento diário das refeições de acordo com o número
de utentes, as capitações adequadas e os meios necessários à produção; > controlo e gestão de stocks, elaboração de
encomendas aos fornecedores e receção das mesmas de acordo com os procedimentos estabelecidos; > produção
diária das refeições de acordo com as ementas e orientações técnicas previstas para cada refeição; > empratamento
e distribuição das refeições de acordo com o planeamento e as orientações técnicas aplicáveis; > higienização de
equipamentos, utensílios e espaços; > reporte de situações de desconformidade de acordo com os procedimentos em
vigor.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

produção e distribuição alimentar

OE: OOP:

> transporte do utente do seu domicílio para a instituição e vice-versa.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

transporte

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS
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> comemoração dos aniversários dos utentes

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> realização de passeios culturais, organizados em torno de datas festivas, de acordo com a localização e
disponibilidade de cada equipamento

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

passeio / visita

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades que integram as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e motoras,
promovendo a autonomia e independência, com vista à recuperação ou melhoria funcional do utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

psicomotricidade

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15
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Centro de Dia para ToxicodependentesRESPOSTA SOCIAL |

Centro de Dia Sol Nascente
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ATIVIDADES CHAVE

> transporte, acompanhamento e permanência com o utente em entidades diversas que respondam adequadamente
aos problemas e necessidades assinalados apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento a serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> triagem e apoio directo em esclarecimentos de questões administrativas e judiciais. Acompanhamento e articulação
com entidades judiciárias, policiais, advogados oficiosos e serviços administrativos ou outros. Consulta jurídica (com
ou sem patrocínio judiciário) de acordo com cada situação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio jurídico a utentes / articulação com estruturas do poder judicial

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> construção de um processo individual de educação/formação/emprego e acompanhamento personalizado de cada
situação (nomeadamente, aquisição de competências escolares, aptidões profissionais ou inserção no mercado de
trabalho), usualmente com data de início e finalização, pressupondo-se que, no final, o utente deverá ter adquirido
novas competências, aptidões, experiência ou condições externas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na integração escolar e profissional

OE: OOP:

> contacto não presencial efectuado com a rede de suporte do utente, outras instituições, entidades e serviços, com
vista ao desenvolvimento de acções articuladas consideradas necessárias no plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reunião presencial com familiares, outros cuidadores ou outras partes interessadas da rede de suporte do utente,
com vista à análise do problema apresentado ou à orientação das várias situações que surjam no âmbito do
desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento a familiares / cuidadores

OE: OOP:

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito da concretização do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> acompanhamento do utente após saída / alta de uma determinada resposta social, para recolha de informação
relativamente ao destino, situação, evolução e resultados alcançados no processo de autonomização. Realiza-se
ususalmente em períodos regulares e pré-definidos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de follow-up

OE:  1, 2, 3 OOP:  7
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> disponibilização de instalações e, sempre que possível ou adequado, de produtos, toalhas e roupa, para realização
da higiene pessoal dos utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

balneário

OE: OOP:

> consulta realizada por profissional de saúde, integrada nos serviços disponibilizados pela RS, nomeadamente
psiquiatria. Esta consulta realiza-se sempre que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do
utente e sempre que não existir já acompanhamento da mesma especialidade a ser realizado por outra estrutura ou
serviço da comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta médica

OE: OOP:

> empratamento e distribuição de refeições, tendo em conta a faixa etária, o grau de autonomia e o tipo de
alimentação dos utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de refeições

OE: OOP:

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> prestação de cuidados básicos de higiene e conforto ao utente temporária ou permanentemente dependente,
nomeadamente na utilização da casa-de-banho e nos actos de vestir, despir e calçar, tendo sempre em vista a
recuperação da autonomia e independência na satisfação das necessidades básicas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

higiene pessoal

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> lavagem, secagem, engomagem e reparação de roupas pessoais do utente e roupas gerais de uso diário da resposta
social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

lavagem e tratamento de roupa

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> intervenção psicoterapêutica que não consulta individual, nomeadamente, intervenções grupais, sessões de
remotivação, dinâmicas de grupo, etc.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

outras intervenções psicoterapêuticas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> prescrição de medicamentos pelo médico, de acordo com normas de serviço e normas reconhecidas na profissão; >
preparação e administração de medicação, no horário definido (presencial) e de acordo com o plano terapêutico,
consistindo em criar hábitos, rotinas diárias, consciencializar sobre o problema de saúde e responsabilizar o utente
pelo tratamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

prescrição e administração de fármacos

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> atividades e rotinas que promovem a aquisição e desenvolvimento de competências práticas, emocionais e
comunicativas contribuindo para a independência e autonomia gradual dos utentes, dotando-os de conhecimentos ao
nível do “saber-ser”, “saber-estar”, “saber-fazer” e ”saber-saber”.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia e educação social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de acções consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> deslocação de um técnico até ao local onde se encontra o utente (residência, instituição ou serviço da rede de
suporte), tendo por objetivo aferir as reais necessidades individuais e/ou familiares ou realizar actividade(s) inerente
(s) ao desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

visita domiciliária

OE: OOP:

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> espaço Imagem - parceria informal com o Centro de Formação da Pedrulha, que permite marcação para corte de
cabelo, pintura e brushing, masculino e feminino, no âmbito dos cursos de formação de cabeleireiro. Em dias
pontuais, poderão ser realizados no Centro, com a colaboração de uma funcionária.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de autoestima / imagem / desenvolvimento emocional

BimensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

> promoção periódica de ações temáticas de sensibilização e de (in)formação, junto da população-alvo de
intervenção e/ou da comunidade, versando temáticas pertinentes.> sessões formativas internas / externas;>
participação em sessões de formação a realizar no Centro com temas a definir ou realizadas por outros promotores.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> realização de ateliers artísticos, usualmente tendo como referência a temática do mês ou da semana, incluindo-se
atividades de pintura, construção de peças, arraiolos, bijutaria, construção de jornal de parede, etc..

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> deslocação a locais de interesse da cidade, visita a museus, exposições, etc., bem como a outras atividades
culturais relevantes para os utentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade cultural

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> serviço de requisição de livros, ao estilo "biblioteca", com preenchimento de ficha de empréstimo de entrega.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de promoção da leitura / biblioteca

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2
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> viagens à praia com os utentes (maioritariamente à praia fluvial de Ceira), organizadas conforme nº de inscrições e
disponibilidade da equipa.

03-06-2013 30-09-2013Data início: Data fim:

atividade de verão / época balnear

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> programa desportivo anual, com atividades diversas sujeitas a planeamento periódico, entre as quais percurso de
arborismo no SKYGARDEN, pingue-pongue, basquetebol (disponíveis no Centro), futebol ou futsal, bem como a
deslocação a parques da cidade para marcha/corrida e realização do circuito de manutenção.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade desportiva / radical

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reuniões mensais, com o propósito de discutir questões internas de funcionamento, sugestões e calendarização de
atividades temáticas relevantes para o grupo de utentes, bem como o relacionamento entre os elementos do grupo.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade grupal / reunião de utentes

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> jogos de mesa (cartas, damas, xadrez, dominó), jogos de sociedade (party & co., monopólio, risco, trivial pursuit),
bingo, etc..

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> levantamento de competências escolares, profissionais e do percurso de vida do utente, com vista à realização de
triagem e acompanhamento que permitam um melhor e mais adequado acompanhamento e encaminhamento para
emprego e formação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

banco de competências

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> programa de estratégias, delineadas em conjunto com a equipa e utentes, para angariação de bens a reverter para
o Centro, junto da comunidade, quer a título individual como coletivo.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

campanha de recolha de bens / angariação de fundos

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 7

> realização de ações pontuais associadas a temáticas relevantes no âmbito institucional e pastoral.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

celebração de eventos / datas relevantes

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> conjunto de sessões regulares que visam apoiar utentes desempregados a encontrar soluções de emprego e
formação profissional, facilitando apoios ao nível técnico, informação sobre o mercado de emprego, ofertas de
formação profissional e de emprego, bolsas, programas de emprego e formação profissional, regimes de protecção ao
desemprego, incentivos à mobilidade geográfica, entre outros.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

clube de emprego

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS. Esta consulta realiza-se sempre
que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do utente, mediante disponibilidade da
equipa e sempre que não existir já acompanhamento terapêutico a ser realizado por outra estrutura ou serviço da
comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> distribuição de bens por pessoas ou agregados, após diagnóstico social, garantindo o devido registo dos produtos
atribuídos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de donativos (local ou ao domicilio)

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> articulação com instituições de ensino e investigação para realização de estágios curriculares; > realização de
estágios profissionais; > integração, acompanhamento e avaliação de estagiários.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

estágios

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

> promoção, sempre que possível, da participação dos utentes em eventos de natureza solidária, não só relacionados
com o Centro como para todos os equipamentos da Cáritas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

evento solidário

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> participação em diversas feiras para exposição / venda de artigos elaborados pelos utentes do Centro.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

feira

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> celebração de aniversários de utentes e colaboradores com confeção de bolo no Centro (lanche partilhado) e postal
de aniversário com dedicatórias de funcionários e utentes. > celebração de outras datas festivas consoante
planificação das atividades pontuais (atividades dinamizadas no interior ou exterior do Centro).

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> manutenção regular do espaço do jardim, com vista à aquisição de competências básicas de jardinagem, bem como
para fins ocupacionais

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

jardinagem / agricultura

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> promoção de ações concertadas ou individuais, nomeadamente em articulação com as estruturas de saúde oficiais,
para despitagem de doença (p. ex., VIH, tuberculose, hepatites e VDRL) não anteriormente conhecida, pela utilização
de testes, exames e outros meios complementares de diagnóstico.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

rastreio

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> recolha ou receção de bens doados, nomeadamente géneros alimentares, roupa, calçado, móveis e
eletrodomésticos e utilidades para o lar.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

receção/angariação de donativos

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> ciclo de debates / tertúlias, dinamizadas sobre deferentes temáticas relacionadas com a Inclusão Social

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

seminário / debate / workshop

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> promoção de ações concertadas ou individuais, em articulação com as estruturas de saúde oficiais, no sentido da
administração de vacinas aos utentes consoante o seu historial clínico e de acordo com prescrição médica.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vacinação

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

xrLabel15
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Clínica Médica e de ReabilitaçãoRESPOSTA SOCIAL |

Centro Rainha Santa Isabel
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ATIVIDADES CHAVE

> atendimento, agendamento de tratamentos, receção e encaminhamento de clientes; > avaliação funcional,
realização de tratamentos de reabilitação e hidroginástica; > realização de consultas de diferentes especialidades.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

clínica - fisioterapia e consultas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> registos de informações clínicas dos pacientes;> planeamento e coordenação interna de serviços;> gestão de stock
de material clínico, de equipamentos e infraestruturas (piscina, etc.);> pesquisa de parceiros e realização de
protocolos para captação de utentes;> organização de documentos relativos a subvenções para envio às respetivas
entidades.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

clínica - gestão e organização

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> análise e avaliação do movimento e postura, baseados na estrutura e função do corpo, utilizando modalidades
educativas e terapêuticas especificas, com base essencialmente no movimento, nas terapias manipulativas e em
meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de
incapacidade e da inadaptação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

fisioterapia

OE: OOP:

xrLabel15
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Colónia de fériasRESPOSTA SOCIAL |

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa

ComVida Quiaios
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ATIVIDADES CHAVE

> elaboração de projeto formal do equipamento e serviços oferecidos para apresentar aos parceiros, potenciais
parceiros e destinatários;> angariação de parceiros e realização de protocolos para captação de clientes;>
estabelecimento e divulgação de parcerias.

01-02-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

comunicação externa e parcerias

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 7

> atendimento, gestão de reservas, receção de hóspedes e apoio durante a estadia;> programação e apoio à
organização das atividades de ocupação

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

hotelaria / reservas turísticas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 7

> criação de novas formas de angariação de fundos através de serviços complementares (extras).

01-02-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

hotelaria / serviços complementares

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 7

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> avaliação das reservas efetuadas, por cliente-tipo, duração da estadia, serviço prestado

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

avaliação de parcerias externas

TrimestralPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 6, 7

> articulação com instituições de ensino e investigação para realização de estágios curriculares; > realização de
estágios profissionais; > integração, acompanhamento e avaliação de estagiários.

01-04-2013 23-12-2013Data início: Data fim:

estágios

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

xrLabel15
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Comunidade de InserçãoRESPOSTA SOCIAL |

Comunidade de Inserção Renascer
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ATIVIDADES CHAVE

> transporte, acompanhamento e permanência com o utente em entidades diversas que respondam adequadamente
aos problemas e necessidades assinalados apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento a serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> disponibilização de alojamento com condições adequadas de higiene e conforto, por período de tempo determinado
(previsível ou não), tendo em vista a autonomização do utente e, portanto, a cessação do serviço de alojamento

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

alojamento temporário

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> triagem e apoio directo em esclarecimentos de questões administrativas e judiciais. Acompanhamento e articulação
com entidades judiciárias, policiais, advogados oficiosos e serviços administrativos ou outros. Consulta jurídica (com
ou sem patrocínio judiciário) de acordo com cada situação.

01-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

apoio jurídico a utentes / articulação com estruturas do poder judicial

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> entrega de medicamentos prescritos, para realização de toma presencial, salvo indicação clínica em contrário;
> substituição à família na administração de fármacos prescritos, a utentes dependentes ou com dificuldades
cognitivas e emocionais que perturbem a responsabilização na toma terapêutica nos horários e dosagens prescritas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na administração de medicação - substituição à família

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> construção de um processo individual de educação/formação/emprego e acompanhamento personalizado de cada
situação (nomeadamente, aquisição de competências escolares, aptidões profissionais ou inserção no mercado de
trabalho), pressupondo-se que, no final, o uente deverá ter adquirido novas competências, aptidões, experiência ou
condições externas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na integração escolar e profissional

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> contacto não presencial efectuado com a rede de suporte do utente, outras instituições, entidades e serviços, com
vista ao desenvolvimento de ações articuladas consideradas necessárias no plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado/identificado,
negociação e contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à
orientação das várias situações que surjam no âmbito do desenvolvimento do seu plano de desenvolvimento
individual/familiar.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> conjunto de atividades individuais ou de grupo, desenvolvidas junto de pais ou cuidadores de crianças ou jovens, no
sentido de promover parentalidade positiva.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

educação parental

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades e rotinas que promovem a aquisição e desenvolvimento de competências práticas, emocionais e
comunicativas contribuindo para a independência e autonomia gradual dos utentes, dotando-os de conhecimentos ao
nível do “saber-ser”, “saber-estar”, “saber-fazer” e ”saber-saber”.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia e educação social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> ações de apoio nos cuidados com o corpo, em termos de beleza e bem-estar; cuidados com a imagem ao nível da
postura e linguagem corporal, apresentação e linguagem verbal.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de autoestima / imagem / desenvolvimento emocional

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> ações internas subordinadas a temáticas diversas relacionadas com alimentação saudável e saúde da mulher

01-07-2013 31-10-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> sessões de relaxamento - espaço onde é possível atingir a calma e tranquilidade adequada que permita a aquisição
de estratégias que facilitem uma boa gestão do stress e do dia-a-dia.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> dinâmicas de grupo - processos de desenvolvimento pessoal, organização e perceção do conhecimento próprio de
cada participante. Neste espaço são trabalhados conteúdos de gestão de conflitos, auto-conhecimento e boa
convivência.

01-02-2013 30-10-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> oficina de educação parental - "O Brincar" - breve exploração de conceito de brincar, dos benefícios para a criança
e para a relação cuidador/criança; desenvolvimento de estratégias nas mulheres/mães para aprenderem a explorar o
brinquedo.

06-02-2013 16-10-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2
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> acompanhamento do utente após saída / alta da resposta social, para recolha de informação relativamente ao
destino, situação, evolução e resultados alcançados no processo de autonomização. Realiza-se ususalmente em
períodos regulares e pré-definidos.

02-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

atividade de follow-up

TrimestralPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> aula de aeróbica para as residentes nas instalações da Comunidade - atividade em parceria com a junta de freguesia
de Santa Clara e CTL (Clube de Tempos Livres)

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade desportiva / radical

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaço comunitário, no qual as residentes são incentivadas a participar na organização e funcionamento da
Comunidade de Inserção, através de partilha e sugestões.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade grupal / reunião de utentes

QuinzenalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> projeto - exploração do livro "O Principezinho" - conhecer, explorar e refetir sobre os valores humanos partindo da
obra literária identificada. O projeto envolve as adultas e as crianças acolhidas sob uma mesma mensagem, mas
desenvolve-se em atividades separadas face aos diferentes públicos.

06-03-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> comemoração dos aniversários dos utentes residentes e presentes à data do aniversário.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> ação de formação/sensibilização para a promoção de uma parentalidade positiva dinamizada em contexto grupal.

01-04-2013 28-06-2013Data início: Data fim:

programa de educação parental

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades de treino de competências parentais desenvolvidas em contextos e para públicos-alvo específicos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

treino de competências parentais

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

76



Comunidade TerapêuticaRESPOSTA SOCIAL |

Comunidade Terapêutica "Encontro"
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ATIVIDADES CHAVE

> disponibilização de alojamento com condições adequadas de higiene e conforto, por período de tempo determinado
(previsível ou não), tendo em vista a autonomização do utente e, portanto, a cessação do serviço de alojamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

alojamento temporário

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> triagem e apoio directo em esclarecimentos de questões administrativas e judiciais. Acompanhamento e articulação
com entidades judiciárias, policiais, advogados oficiosos e serviços administrativos ou outros. Consulta jurídica (com
ou sem patrocínio judiciário) de acordo com cada situação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio jurídico a utentes / articulação com estruturas do poder judicial

OE: OOP:

> entrega de medicamentos prescritos, para realização de toma presencial, salvo indicação clínica em contrário;>
substituição à família na administração de fármacos prescritos, a utentes dependentes ou com dificuldades cognitivas
e emocionais que perturbem a responsabilização na toma terapêutica nos horários e dosagens prescritas,
nomeadamente bebés e crianças e utentes da área da inclusão social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na administração de medicação - substituição à família

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> contacto não presencial efectuado com a rede de suporte do utente, outras instituições, entidades e serviços, com
vista ao desenvolvimento de ações articuladas consideradas necessárias no plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reunião presencial com familiares, outros cuidadores ou outras partes interessadas da rede de suporte do utente,
com vista à análise do problema apresentado ou à orientação das várias situações que surjam no âmbito do
desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento a familiares / cuidadores

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito da concretização do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

> acompanhamento do utente após saída / alta de uma determinada resposta social, para recolha de informação
relativamente ao destino, situação, evolução e resultados alcançados no processo de autonomização. Realiza-se
ususalmente em períodos regulares e pré-definidos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de follow-up

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS.

01-01-2013 31-01-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

OE: OOP:
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> consulta realizada por profissional de saúde, integrada nos serviços disponibilizados pela RS, nomeadamente
psiquiatria. Esta consulta realiza-se sempre que considerado útil e adequado à concretização do projeto individual do
utente e sempre que não existir já acompanhamento da mesma especialidade a ser realizado por outra estrutura ou
serviço da comunidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta médica

OE: OOP:

> prestação, avaliação, sistematização e decisão sobre os cuidados de enfermagem a prestar aos utentes efetuando os
respetivos registos e analisando os factores que contribuiram para os resultados obtidos.> realização de pensos,
desinfeção de feridas e outros cuidados de saúde, não desenvolvidos por profissionais da área

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

cuidados de enfermagem e outros cuidados de emergência

OE: OOP:

> transporte e acompanhamento de utentes e/ou famílias a estruturas de saúde, que respondam adequadamente à
resolução dos problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento e acompanhamento a estruturas de saúde

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> intervenção psicoterapêutica que não consulta individual, nomeadamente, intervenções grupais, sessões de
remotivação, dinâmicas de grupo, etc.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

outras intervenções psicoterapêuticas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> prescrição de medicamentos pelo médico, de acordo com normas de serviço e normas reconhecidas na profissão;>
preparação e administração de medicação, no horário definido (presencial) e de acordo com o plano terapêutico,
consistindo em criar hábitos, rotinas diárias, consciencializar sobre o problema de saúde e responsabilizar o utente
pelo tratamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

prescrição e administração de fármacos

OE: OOP:

> estrutura habitacional que pretende facilitar a transição de um sistema de acolhimento institucional para uma
futura autonomização. O projeto de vida do utente é definido e elaborado conjuntamente, sendo feito o
acompanhamento sistemático do processo de autonomização, com vista à progressiva inserção na sociedade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia - apartamento de inserção

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades e rotinas que promovem a aquisição e desenvolvimento de competências práticas, emocionais e
comunicativas contribuindo para a independência e autonomia gradual dos utentes, dotando-os de conhecimentos ao
nível do “saber-ser”, “saber-estar”, “saber-fazer” e ”saber-saber”.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia e educação social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de ações consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE: OOP:

> utilização de técnicas, meios ou métodos que visam avaliar, acompanhar e apoiar as famílias dos utentes.
Realização da avaliação familiar, através de metodologias de intervenção sistemática (ex.: ecomapa, mapa de rede,
genograma, etc.), avaliação das condições socioeconómicas, habitacionais e de dinamica familiar.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

terapia familiar / intervenção com famílias

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> confeção de refeições e gestão doméstica, com o intuito de preparar o utente para uma vida autónoma, baseando-
se na dinâmica comunitária; > realização de tarefas e funções de grau
de responsabilidade crescente, desenvolvendo a auto-estima, a auto-confiança e a capaciodade de realização.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

treino de autonomia - confeção de alimentação e gestão doméstica

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> atividades diversas, em articulação com associações locais, no sentido de colaborarem com as mesmas na prestação
de serviços e ou usufruir das suas estruturas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com a comunidade

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades criativas de artesanato e reparação de mobiliário, bem como de melhoramento de espaços exteriores.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> idas à piscina pública da autarquia, a título gratuito, como retorno da ajuda prestada na manutenção e limpeza dos
espaços públicos e, alternadamente, idas à praia.

01-07-2013 15-09-2013Data início: Data fim:

atividade de verão / época balnear

QuinzenalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> promoção de espaços periódicos de desporto e ginástica

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade desportiva / radical

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reuniões para debate de ideias, troca de experiências, abordagem de temas de interesse geral, designadamente
relacionados com os objetivos terapêuticos, processo de autonomização, estlios de vida, prevenção da recaída.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade grupal / reunião de utentes

QuinzenalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

80



> jogos de mesa e de salão;> espaços lúdicos e jogos terapêuticos

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaços temáticos de carater didático-pedagógico, que apoiem os utentes na aquisição das competências
necessárias ao desenvolvimento do seu projeto de vida.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades de jardinagem e horticultura e manutenção dos espaço envolvente

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

jardinagem / agricultura

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> colaboração com a autarquia na realização de atvidades de limpeza e manutenção de espaços públicos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

limpeza de espaços verdes / espaços públicos

QuinzenalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> promoção de ações concertadas ou individuais, nomeadamente em articulação com as estruturas de saúde oficiais,
para despitagem de doença (p. ex., VIH, tuberculose, hepatites e VDRL) não anteriormente conhecida, pela utilização
de testes, exames e outros meios complementares de diagnóstico.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

rastreio

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> promoção de ações concertadas ou individuais, em articulação com as estruturas de saúde oficiais, no sentido da
administração de vacinas aos utentes consoante o seu historial clínico e de acordo com prescrição médica.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vacinação

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

xrLabel15
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CrecheRESPOSTA SOCIAL |

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa

Centro Social S. Pedro - Ingote

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha
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ATIVIDADES CHAVE

> programa anual de atividades nas diferentes áreas de conteúdo - formação pessoal e social, expressão e
comunicação e área do conhecimento do mundo.

03-09-2012 31-07-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades curriculares e outras atividades educativas nos domínios psicomotor, socioafetivo, aquisição de
conhecimentos e de competências individuais e de grupo.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividades curriculares

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> promoção de encontros formais com as famílias, com vista à articulação do trabalho desenvolvido na resposta social
com as necessidades e expectativas das famílias.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reuniões de pais

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> disponibilização de espaços adequados ao utente garantindo, nomeadamente, a guarda, proteção, segurança e
todos os cuidados básicos necessários às crianças.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vigilância  e apoio nas atividades da vida diária

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> reunião presencial com pais ou encarregados de educação das crianças, no sentido de diagnosticar e apoiar as
crianças e suas famílias nos cuidados de que careçam, nomeadamente organizando serviços de apoio e de ajuda
complementar aos agregados com dificuldades na aplicação de valores educativos, económicos e sociais.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento de pais e encarregados de educação

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> psicomotricidade - atividades que integram as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e
motoras, contribuindo de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal e tem como
objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

psicomotricidade

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15
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Eq. Educação Sexualidades e Prev. Toxic.RESPOSTA SOCIAL |

Eq. Educação Sexualidade e Prev. Toxic.

plano de atividades   2013 
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ATIVIDADES CHAVE

> preparação de ações de formação e desenvolvimento de materiais de apoio; > divulgação e estabelecimento de
parcerias; > gestão de pedidos de formação; > realização das ações de formação; > avaliação dos resultados
conjuntamente com formando e promotores/parceiros.

03-09-2012 30-08-2013Data início: Data fim:

formação externa

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> conjunto de atividades de criação de uma politica de mediação na cidade de Pombal, com vista à promoção integral
dos adolescentes/jovens e facilitando uma maior integração de crianças e jovens da cultura cigana no contexto
escolar.

11-01-2013 07-06-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15
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Equipa Intervenção DiretaRESPOSTA SOCIAL |

Centro Comunitário S. José - B.º Rosa

plano de atividades   2013 
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OE: OOP:

ATIVIDADES CHAVE

> transporte, acompanhamento e permanência com o utente em entidades diversas que respondam adequadamente
aos problemas e necessidades assinalados apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento a serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> triagem e apoio directo em esclarecimentos de questões administrativas e judiciais. Acompanhamento e articulação
com entidades judiciárias, policiais, advogados oficiosos e serviços administrativos ou outros. Consulta jurídica (com
ou sem patrocínio judiciário) de acordo com cada situação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio jurídico a utentes / articulação com estruturas do poder judicial

OE: OOP:

> entrega de medicamentos prescritos, para realização de toma presencial, salvo indicação clínica em contrário;>
substituição à família na administração de fármacos prescritos, a utentes dependentes ou com dificuldades cognitivas
e emocionais que perturbem a responsabilização na toma terapêutica nos horários e dosagens prescritas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na administração de medicação - substituição à família

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> construção de um processo individual de educação/formação/emprego e acompanhamento personalizado de cada
situação (nomeadamente, aquisição de competências escolares, aptidões profissionais ou inserção no mercado de
trabalho) usualmente com data de início e finalização, pressupondo-se que, no final, o utente deverá ter adquirido
novas competências, aptidões, experiência ou condições externas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na integração escolar e profissional

OE: OOP:

> reunião presencial com familiares, outros cuidadores ou outras partes interessadas da rede de suporte do utente,
com vista à análise do problema apresentado ou à orientação das várias situações que surjam no âmbito do
desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento a familiares / cuidadores

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito da concretização do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas
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OE: OOP:

> encontro de duas ou mais pessoas com o intuito de discutir/analisar um tema ou realizar uma atividade inerente ao
funcionamento dos serviços, à gestão comunitária ou ao desenvolvimento de ações consideradas necessárias no plano
de intervenção individual de utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

> deslocação de um técnico até ao local onde se encontra o utente (residência, instituição ou serviço da rede de
suporte), tendo por objetivo aferir as reais necessidades individuais e/ou familiares ou realizar actividade(s) inerente
(s) ao desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

visita domiciliária

OE: OOP:

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> ações de sensibilização/informação aos alunos com idades compreendidas entre os doze e dezoito anos, das escolas
Rainha Santa Isabel, D. Dinis e Silva Gaio, promovidas no âmbito da Comissão de Freguesia de Eiras, em colaboração
com a ASOS - Associação Juvenil.

01-03-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

BimensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> programa de atividades de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e artisticas, direcionada a utentes da
EID e do Centro Comunitário S. José, preferencialmente beneficiários de RSI sem grande viabilidade de integração no
mercado de trabalho devido a baixa escolaridade/formação e/ou problemas de saúde.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> informa(TIC)ar - sessões de informática que visam a aquisição de competências fundamentais ao nível do utilizador,
direcionadas para utentes da EID, CCSJosé e InRealidades.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de informática / inclusão digital / TIC

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> centro de atividades juvenis - conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos
lúdicos, pedagógicos, ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> passinhos para o Futuro - atividade promovida em conjunto com o CCSJosé, desenvolvida no Jardim de Infância do
Ingote, que visa proporcionar às crianças dos 3 aos 6 anos fatores de proteção, recorrendo à Teoria da Aprendizagem.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> distribuição de bens por pessoas ou agregados, após diagnóstico social, garantindo o devido registo dos produtos
atribuídos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

distribuição de donativos (local ou ao domicilio)

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2
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> promoção de ações concertadas ou individuais, nomeadamente em articulação com as estruturas de saúde oficiais,
para despistagem de doença (p. ex., VIH, tuberculose, hepatites e VDRL) não anteriormente conhecida, pela
utilização de testes, exames e outros meios complementares de diagnóstico.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

rastreio

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> recolha ou receção de bens doados, nomeadamente géneros alimentares, roupa, calçado, móveis e
eletrodomésticos e utilidades para o lar.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

receção/angariação de donativos

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> promoção de ações concertadas ou individuais, em articulação com as estruturas de saúde oficiais, no sentido da
administração de vacinas aos utentes consoante o seu historial clínico e de acordo com prescrição médica.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vacinação

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15
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Estrutura Residencial para IdososRESPOSTA SOCIAL |

Lar 3ª Idade - Casa de S. José

Lar 3ª Idade - Stº António - Areeiro/Coimbra

Lar do Cadafaz

Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos
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ATIVIDADES CHAVE

> disponibilização de alojamento com condições adequadas de higiene e conforto, por período de tempo
indeterminado ou sem previsão de autonomização do utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

alojamento permanente

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito da concretização do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> consulta realizada por profissional de saúde, integrada nos serviços disponibilizados pela RS, nomeadamente
psiquiatria, fisiatria, entre outras.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta médica

OE: OOP:

> lavagem, secagem, engomagem e reparação de roupas pessoais do utente e roupas gerais de uso diário da resposta
social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

lavagem e tratamento de roupa

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> prescrição de medicamentos pelo médico, de acordo com normas de serviço e normas reconhecidas na profissão;>
preparação e administração de medicação, no horário definido (presencial) e de acordo com o plano terapêutico,
consistindo em criar hábitos, rotinas diárias, consciencializar sobre o problema de saúde e responsabilizar o utente
pelo tratamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

prescrição e administração de fármacos

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> informação do número diário e tipologia de refeições;planeamento diário das refeições de acordo com o número de
utentes, as capitações adequadas e os meios necessários à produção;> controlo e gestão de stocks, elaboração de
encomendas aos fornecedores e receção das mesmas de acordo com os procedimentos estabelecidos;> produção
diária das refeições de acordo com as ementas e orientações técnicas previstas para cada refeição;> empratamento e
distribuição das refeições de acordo com o planeamento e as orientações técnicas aplicáveis;> higienização de
equipamentos, utensílios e espaços;> reporte de situações de desconformidade de acordo com os procedimentos em
vigor.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

produção e distribuição alimentar

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades que integram as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e motoras,
promovendo a autonomia e independência, com vista à recuperação ou melhoria funcional do utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

psicomotricidade

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> espaço propício para o treino de competências cognitivas e intelectuais, onde se potencia a atenção, memória e
raciocínio através da leitura de contos, reflexão sobre os mesmos, interligando-os com valores pessoais e sociais
intrínsecos ao relacionamento humano.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de promoção da leitura / biblioteca

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> jogos de mesa e outros, variáveis conforme o equipamento social, nomeadamente, jogos de cartas; damas; xadrez;
loto; wii; bowling; jogos de movimentos com cordas, bastões e bolas.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> encontro entre os idosos de diferentes equipamentos, para proporcionar momentos de partilha e de socialização.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encontro

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> comemoração dos aniversários dos utentes, sempre que possível, com a participação dos familiares.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> realização de passeios culturais, organizados em torno de datas festivas, de acordo com a localização e
disponibilidade de cada equipamento

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

passeio / visita

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15
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Jardim de InfânciaRESPOSTA SOCIAL |

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha
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ATIVIDADES CHAVE

> programa anual de atividades nas diferentes áreas de conteúdo - formação pessoal e social, expressão e
comunicação e área do conhecimento do mundo.

03-09-2012 31-07-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades curriculares e outras atividades educativas nos domínios psicomotor, socioafetivo, aquisição de
conhecimentos e de competências individuais e de grupo.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividades curriculares

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> desenvolvimento de atividades de animação após as atividades educativas, com vista à ocupação das crianças, como
forma de apoio às necessidades familiares

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

componente de apoio à família

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> promoção de encontros formais com as famílias, com vista à articulação do trabalho desenvolvido na resposta social
com as necessidades e expectativas das famílias.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reuniões de pais

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> disponibilização de espaços adequados ao utente garantindo, nomeadamente, a guarda, proteção, segurança e
todos os cuidados básicos necessários às crianças.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vigilância e apoio nas atividades da vida diária

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> reunião presencial com pais ou encarregados de educação das crianças, no sentido de diagnosticar e apoiar as
crianças e suas famílias nos cuidados de que careçam, nomeadamente organizando serviços de apoio e de ajuda
complementar aos agregados com dificuldades na aplicação de valores educativos, económicos e sociais.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento de pais e encarregados de educação

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> psicomotricidade - atividades que integram as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e
motoras, contribuindo de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal e tem como
objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

psicomotricidade

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15
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Lar de Grandes DependentesRESPOSTA SOCIAL |

Centro Rainha Santa Isabel
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ATIVIDADES CHAVE

> disponibilização de alojamento com condições adequadas de higiene e conforto, por período de tempo
indeterminado ou sem previsão de autonomização do utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

alojamento permanente

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

> reunião presencial com familiares, outros cuidadores ou outras partes interessadas da rede de suporte do utente,
com vista à análise do problema apresentado ou à orientação das várias situações que surjam no âmbito do
desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento a familiares / cuidadores

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito da concretização do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> consulta realizada por profissional de saúde, integrada nos serviços disponibilizados pela RS, nomeadamente
psiquiatria, fisiatria, entre outras.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta médica

OE: OOP:

> prestação, avaliação, sistematização e decisão sobre os cuidados de enfermagem a prestar aos utentes efetuando os
respetivos registos e analisando os factores que contribuiram para os resultados obtidos. Inclui-se nesta atividade a
definição e utilização de indicadores que permitam avaliar de uma forma sistemática as mudanças ocorridas na
situação clínica do utente e introduzir, se adequado, medidas correctivas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

cuidados de enfermagem

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> análise e avaliação do movimento e postura, baseados na estrutura e função do corpo, utilizando modalidades
educativas e terapêuticas especificas, com base, essencialmente no movimento, nas terapias manipulativas e em
meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de
incapacidade e da inadaptação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

fisioterapia

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> lavagem, secagem, engomagem e reparação de roupas pessoais do utente e roupas gerais de uso diário da resposta
social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

lavagem e tratamento de roupa

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> prescrição de medicamentos pelo médico, de acordo com normas de serviço e normas reconhecidas na profissão; >
preparação e administração de medicação, no horário definido (presencial) e de acordo com o plano terapêutico,
consistindo em criar hábitos, rotinas diárias, consciencializar sobre o problema de saúde e responsabilizar o utente
pelo tratamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

prescrição e administração de fármacos

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> informação do número diário e tipologia de refeições; planeamento diário das refeições de acordo com o número
de utentes, as capitações adequadas e os meios necessários à produção; > controlo e gestão de stocks, elaboração de
encomendas aos fornecedores e receção das mesmas de acordo com os procedimentos estabelecidos; > produção
diária das refeições de acordo com as ementas e orientações técnicas previstas para cada refeição; > empratamento
e distribuição das refeições de acordo com o planeamento e as orientações técnicas aplicáveis; > higienização de
equipamentos, utensílios e espaços; > reporte de situações de desconformidade de acordo com os procedimentos em
vigor.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

produção e distribuição alimentar

OE: OOP:

> transporte do utente a consultas da especialidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

transporte

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> disponibilização de espaços adequados ao utente garantindo, nomeadamente, a guarda, proteção, segurança e
todos os cuidados básicos necessários a bebés e crianças, bem como a pessoas em situação de dependência,
temporária ou permanente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vigilância  e apoio nas atividades da vida diária

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> oficinas diversificadas, estruturadas de acordo com programação anual, nomeadamente: Teatro (escrita e/ou ensaio
de peças de teatro); Plástica (origamis, elaboração de molduras; técnica do guardanapo, etc.); Escultura (barro,
plasticina, gesso, madeira, pasta de papel, etc.); Pintura (tintas, papel, caneta, tela, madeira, plástico, etc.);
Bordados (elaboração de trabalhos com feltro, agulhas, lãs, tecidos, linhas, algodão, etc.); Colagens (recortes de
revistas, livros, jornais, tecidos, lãs, massas e feijão, todo o tipo de papel).

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaço propício para o treino de competências cognitivas e intelectuais, onde se potencia a atenção, memória e
raciocínio através da leitura de contos, reflexão sobre os mesmos, interligando-os com valores pessoais e sociais
intrínsecos ao relacionamento humano. Disponibilização e apoio na escolha literária.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de promoção da leitura / biblioteca

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> jogos de cartas, dominó, xadrez, jogos de tabuleiro (alguns realizados pelos próprios utentes), entre outros.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> festejo do aniversário dos utentes

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15
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Lar de Infância e JuventudeRESPOSTA SOCIAL |

Lar de Jovens de Santa Maria de Semide

plano de atividades   2013 
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ATIVIDADES CHAVE

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades de apoio ao estudo para alunos do 1º, 2º, 3º ciclos e ensino secundário. Esta actividade é realizada em
parceria pela Equipa Técnica e Equipa Educativa. A actividade é coordenada pela Prof. Destacada do Lar e procura,
através de um conjunto de metodologias, promover uma articulação directa e eficaz entre as escolas e o lar,
potenciando o sucesso escolar das crianças/jovens.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio escolar/ sala de estudo

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> contactos efectuados com a rede de suporte do utente, outras instituições, entidades e serviços, com vista ao
desenvolvimento de acções articuladas consideradas necessárias no plano de intervenção individual, no âmbito de um
acompanhamento psicossocial à criança /jovem.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> a intervenção com as famílias utiliza técnicas, meios ou métodos que visam avaliar, acompanhar e apoiar as famílias
dos utentes. É feita a avaliação familiar, através de metodologias de avaliação/intervenção familiar (ex.: ecomapa,
mapa de rede, genograma, etc.), avaliação das condições socioeconómicas, habitacionais e de dinâmica familiar.
Envolvimento das famílias na dinamização do projecto de vida da criança / jovem, responsabilizando-as sempre que
possível nas diferentes áreas (acompanhamento a consultas, gestão comportamental).

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

> transporte e acompanhamento de utentes a estruturas de saúde (médico de família/especialidade), que respondam
adequadamente à resolução dos problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma
marcação com dia e hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que
adequado, deverá ser enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento e acompanhamento a estruturas de saúde

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> estrutura habitacional que pretende facilitar a transição de um sistema de acolhimento institucional para uma
futura autonomização. O projeto de vida do utente é definido e elaborado conjuntamente, sendo feito o
acompanhamento sistemático do processo de autonomização, com vista à progressiva inserção na sociedade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia - apartamento de inserção (CT) / autonomia (lar jovens)

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> atividades e rotinas que promovem a aquisição e desenvolvimento de competências práticas, emocionais e
comunicativas contribuindo para a independência e autonomia gradual dos utentes, dotando-os de conhecimentos ao
nível do “saber-ser”, “saber-estar”, “saber-fazer” e ”saber-saber”.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia e educação social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> a Terapia Familiar é um modelo de intervenção familiar que decorre num setting terapêutico, com vista à
reativação de competências familiares.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

terapia familiar / intervenção com famílias
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OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> conjunto de actividades, frequentemente incluídas nos PSEIS dos utentes, que visa apoiá-los na reconstituição da
sua história de vida, promovendo o reconhecimento e expressão emocional (promoção de uma expressão saudável dos
afectos bem como da gestão do auto-controlo e da ansiedade), como forma de reforçar a perceção que cada
criança/jovem tem de si própria.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de autoestima / imagem / desenvolvimento emocional

OutraPeriodicidade:

OE: OOP:

> articulação com a comunidade escolar, dinamizada pela Professora destacada do Lar, através de contactos diários
(telefonemas e reuniões) com os diferentes estabelecimentos de ensino.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com a comunidade

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> reuniões pontuais com o grupo de utentes, para organização e debate sobre o funcionamento do Lar

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade grupal / reunião de utentes

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> prática/participação em atividades ludo-pedagógicas fora da instituição, cumprindo vários objectivos ao nível do
desenvolvimento bio-psico-social da criança/jovem

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> campanha de sensibilização à comunidade para o trabalho desenvolvido pelo Lar, com vista a divulgar o projecto e
a angariação de donativos.

30-04-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

campanha de recolha de bens / angariação de fundos

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

> realização de ações pontuais associadas a temáticas e festividades

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

celebração de eventos / datas relevantes

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> festejo do dia de aniversário de cada utente na companhia de todas as crianças / jovens do LIJ e amigos/família
que este queira convidar

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> realização de ações pontuais ou contínuas de formação a nível interno para a equipa Educativa, dinamizada pelo
gabinete de Psicologia/equipa Técnica do LIJ.

31-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

formação / seminário / debate / workshop

MensalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 7
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> deteção e análise dos fatores que contribuem para a Enurese, classificação do tipo (Noturna / Diurna, Primária /
Secundária), avaliação e definição de métodos de intervenção para controlo da situação, tendo como meta a redução
e/ou cessação dos referidos episódios.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

plano de controlo da enurese

DiáriaPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15
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LavandariaRESPOSTA SOCIAL |

Lavandaria - Empresa de Inserção

plano de atividades   2013 
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ATIVIDADES CHAVE

> reparação de pequenos defeitos ou estragos realizados em vestuário, roupa de cama, atoalhados, entre outros.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

arranjos de costura

OE: OOP:

> lavagem, secagem e engomagem de roupa; > recolha e entrega no local, em postos de recolha e ao domicílio.

02-01-2013 31-01-2013Data início: Data fim:

serviço de tratamento de roupas

OE: OOP:

xrLabel15
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Recursos HumanosRESPOSTA SOCIAL |

Sede

plano de atividades   2013 
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ATIVIDADES CHAVE

> atualização do SGRH no âmbito da assiduidade e processamento de salários;monitorização e tratamento de
documentação relacionada com assiduidade;> processamento mensal de salários (trabalhadores dependentes e
independentes);> atualização do cadastro dos colaboradores e dos prestadores de serviços (SGRH e suporte físico);>
elaboração de mapas diversos e de documentos necessários para envio a entidades externas (Finanças; ISS; IEFP; ACT;
etc.);> informação e elaboração de comunicações escritas relacionadas com contratos de trabalho, direitos dos
trabalhadores e outros assuntos no domínio da gestão do pessoal;> elaboração de estudos relativos a vários domínios
da gestão de pessoal;> divulgação de normas internas e orientações relacionada com gestão de pessoal;> elaboração
de relatórios mensais com indicadores de gestão de RH;> elaboração do relatório único;> preparação da integração de
novos trabalhadores (emissão de cartões, informação sobre credenciais de acesso a aplicações informáticas);> apoio
aos responsáveis dos equipamentos em matéria de gestão de RH; > receção de pedidos, realização das candidaturas,
organização dos processos dos estágios;

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de pessoal

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

> identificação de necessidades (abordagem macro);> descrição dos postos de trabalho;> divulgação de ofertas de
emprego; > processo de seleção;> integração e acompanhamento de novos trabalhadores.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

recrutamento e seleção de pessoal - RH

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

xrLabel15
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Rendimento Social Inserção - protocoloRESPOSTA SOCIAL |

Rendimento Social Inserção
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ATIVIDADES CHAVE

> transporte, acompanhamento e permanência com o utente em entidades diversas que respondam adequadamente
aos problemas e necessidades assinalados apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e
hora específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

acompanhamento a serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito do desenvolvimento do seu plano de desenvolvimento individual.

02-01-2013 31-01-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE: OOP:

> atividades e rotinas que promovem a aquisição e desenvolvimento de competências práticas, emocionais e
comunicativas contribuindo para a independência e autonomia gradual dos utentes, dotando-os de conhecimentos ao
nível do “saber-ser”, “saber-estar”, “saber-fazer” e ”saber-saber”.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

promoção da autonomia e educação social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> deslocação de um técnico até ao local onde se encontra o utente (residência, instituição ou serviço da rede de
suporte), tendo por objetivo aferir as reais necessidades individuais e/ou familiares ou realizar actividade(s) inerente
(s) ao desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

02-01-2013 31-01-2013Data início: Data fim:

visita domiciliária

OE: OOP:

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> conjunto de sessões regulares que visam apoiar utentes desempregados a encontrar soluções de emprego e
formação profissional, facilitando apoios ao nível técnico, informação sobre o mercado de emprego, ofertas de
formação profissional e de emprego, bolsas, programas de emprego e formação profissional, regimes de protecção ao
desemprego, incentivos à mobilidade geográfica, entre outros.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

clube de emprego

SemestralPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> conjunto de atividades que visam a aquisição de conhecimentos, capacidades práticas, atitudes e formas de
comportamento relativas a uma determinada temática. Na alfabetização pretende-se facilitar e permitir a
aprendizagem de leitura, mas também a capacidade de interpretar, compreender, criticar, resignificar e produzir
conhecimento .

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

formação / alfabetização

SemestralPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15
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Serviço de Apoio DomiciliárioRESPOSTA SOCIAL |

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache

Centro Dia Amoreira

Centro Dia Colmeal

Centro Dia da Cumieira

Centro Dia Esteiro

Centro Dia Nogueira do Cravo

Centro Dia Pomares

Centro Dia S. Sebastião da Feira

Centro Dia S.Martinho da Cortiça

Centro Dia S.Paio Gramaços

Centro Dia Sarnadela

Centro Dia Unhais-O-Velho

Centro Dia Vidual

Centro Rainha Santa Isabel

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa

Centro Social S. Pedro - Ingote

Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos
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xrLabel15

ATIVIDADES CHAVE

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> entrega de medicamentos prescritos, para realização de toma presencial, salvo indicação clínica em contrário;>
substituição à família na administração de fármacos prescritos, a utentes dependentes ou com dificuldades cognitivas
e emocionais que perturbem a responsabilização na toma terapêutica nos horários e dosagens prescritas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio na administração de medicação - substituição à família

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> reunião presencial com utente, familiares ou outros, com vista à análise do problema apresentado, negociação e
contratualização das ações a desenvolver no âmbito do seu projeto de vida / plano individual e à orientação das
várias situações que surjam no âmbito do desenvolvimento do seu plano de desenvolvimento individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento e acompanhamento social

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> serviço de limpeza e manutenção do espaço físico habitacional do utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

higiene do domicílio do utente

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> prestação de cuidados básicos de higiene e conforto ao utente temporária ou permanentemente dependente,
nomeadamente na utilização da casa-de-banho e nos actos de vestir, despir e calçar, tendo sempre em vista a
recuperação da autonomia e independência na satisfação das necessidades básicas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

higiene pessoal

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> lavagem, secagem, engomagem e reparação de roupas pessoais do utente e roupas gerais de uso diário da resposta
social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

lavagem e tratamento de roupa

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> informação do número diário e tipologia de refeições; planeamento diário das refeições de acordo com o número
de utentes, as capitações adequadas e os meios necessários à produção; > controlo e gestão de stocks, elaboração de
encomendas aos fornecedores e receção das mesmas de acordo com os procedimentos estabelecidos; > produção
diária das refeições de acordo com as ementas e orientações técnicas previstas para cada refeição; > empratamento
e distribuição das refeições de acordo com o planeamento e as orientações técnicas aplicáveis; > higienização de
equipamentos, utensílios e espaços; > reporte de situações de desconformidade de acordo com os procedimentos em
vigor.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

produção e distribuição alimentar

OE: OOP:

> acompanhamento dos utentes na execução de tarefas da vida quotidiana, das quais tenham necessidade mas que
lhes seja difícil realizar sem apoio.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

serviços extra

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2
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xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> encontro entre os idosos de diferentes equipamentos, para proporcionar momentos de partilha e de socialização.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encontro

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> comemoração dos aniversários dos utentes

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> realização de passeios culturais, organizados em torno de datas festivas, de acordo com a localização e
disponibilidade de cada equipamento

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

passeio / visita

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades que integram as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e motoras,
promovendo a autonomia e independência, com vista à recuperação ou melhoria funcional do utente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

psicomotricidade

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

xrLabel15
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Unidade Longa Duração e ManutençãoRESPOSTA SOCIAL |

Centro Rainha Santa Isabel

Farol

plano de atividades   2013 
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ATIVIDADES CHAVE

> disponibilização de alojamento com condições adequadas de higiene e conforto, por período de tempo determinado
(previsível ou não), tendo em vista a autonomização do utente e, portanto, a cessação do serviço de alojamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

alojamento temporário

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> conjunto de atividades de índole diversa, permanentes ou pontuais, com objetivos lúdicos, pedagógicos,
ocupacionais, culturais e de desenvolvimento pessoal e grupal.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

animação e ocupação de tempos livres

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> contacto não presencial efectuado com a rede de suporte do utente, outras instituições, entidades e serviços, com
vista ao desenvolvimento de ações articuladas consideradas necessárias no plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

articulação com serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> reunião presencial com familiares, outros cuidadores ou outras partes interessadas da rede de suporte do utente,
com vista à análise do problema apresentado ou à orientação das várias situações que surjam no âmbito do
desenvolvimento do seu plano de intervenção individual.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atendimento a familiares / cuidadores

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> consulta individual com psicólogo, integrada nos serviços disponibilizados pela RS.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta de psicologia

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> acompanhamento médico permanente, utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos validados
cientificamente, incluindo prescrição e administração de fármacos, necessários à prevenção, tratamento e
reabilitação da doença. A administração de medicamentos e tratamentos prescritos pelo médico segue normas de
serviço e reconhecidas na profissão.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta médica

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> prestação, avaliação, sistematização e decisão sobre os cuidados de enfermagem a prestar aos utentes, efetuando
os respetivos registos e analisando os factores que contribuiram para os resultados obtidos. Inclui-se nesta atividade a
definição e utilização de indicadores que permitam avaliar de uma forma sistemática as mudanças ocorridas na
situação clínica do utente e introduzir, se adequado, medidas correctivas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

cuidados de enfermagem

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> empratamento e distribuição de refeições, tendo em conta a faixa etária, o grau de autonomia e o tipo de
alimentação dos utentes.

01-01-2013 31-01-2013Data início: Data fim:

distribuição de refeições

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> criação e revisão de projeto terapêutico em vigor, denominados planos individuais de intervenção, elaborados para
um determinado período de tempo de que contempla os objetivos a atingir face às necessidades identificadas para
cada utente e intervenções daí decorrentes, visando a recuperação global ou a manutenção, tanto os aspetos clínicos
como sociais.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

elaboração/atualização de projetos terapêuticos

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> ato de orientar ou canalizar para serviços e/ou entidades que respondam adequadamente à resolução dos
problemas e das necessidades apresentadas pelo utente. Por regra, pressupõe uma marcação com dia e hora
específica, estipulada em articulação prévia efectuada pela equipa técnica. Sempre que adequado, deverá ser
enviada uma ficha de encaminhamento.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

encaminhamento para serviços e entidades diversas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> análise e avaliação do movimento e postura, baseados na estrutura e função do corpo, utilizando modalidades
educativas e terapêuticas específicas, com base, essencialmente no movimento, nas terapias manipulativas e em
meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de
incapacidade e da inadaptação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

fisioterapia

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> prestação de cuidados básicos de higiene e conforto ao utente temporária ou permanentemente dependente,
nomeadamente na utilização da casa-de-banho e nos atos de vestir, despir e calçar, tendo sempre em vista a
recuperação da autonomia e independência na satisfação das necessidades básicas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

higiene pessoal

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> lavagem, secagem, engomagem e reparação de roupas pessoais do utente e roupas gerais de uso diário da resposta
social.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

lavagem e tratamento de roupa

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

> as atividades de manutenção prevenem ou retardam o agravamento da situação de dependência e desenvolvem-se
em tipologia de internamento, de caráter temporário ou permanente > as atividades de estimulação aumentam a
participação da pessoa nos seus cuidados pessoais por forma a aumentar a mobilidade e promover a independência.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

manutenção e estimulação

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> intervenção psicoterapêutica em grupo, nomeadamente programa de expressão afetiva

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

outras intervenções psicoterapêuticas

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> acompanhamento e transporte de doentes a consultas/diligências no exterior (consultas médicas, juntas médicas,
serviços administrativos - documentos de identificação, entre outros)

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

transporte

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 6, 7

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

114



> disponibilização de espaços adequados ao utente garantindo, nomeadamente, a guarda, proteção, segurança e
todos os cuidados básicos necessários a pessoas em situação de dependência, temporária ou permanente.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

vigilância  e apoio nas atividades da vida diária

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15

ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

> ensino e execução alguns cuidados pessoais como a manicura e a possibilidade de executar corte de cabelo.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de autoestima / imagem / desenvolvimento emocional

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2

> sessões formativas, que incluem o debate e a partilha de conhecimentos nomeadamente sobre temas relacionados
com a saúde e o desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

ação de sensibilização / informação / formação

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaços ocupacionais diversos, nomeadamente a Oficina de Teatro e o Programa de Expressão Artística.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atelier / oficina ocupacional

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> visitas pedagógicas e passeios culturais que proporcionem estilos de vida saudáveis, dêem a conhecer o património
cultural e a importância da sua valorização e proporcionem momentos de lazer e diversão, favorecendo o
conhecimento mútuo e o convívio.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade cultural

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaço propício para o treino de competências cognitivas e intelectuais, onde se potencia a atenção, memória e
raciocínio através da leitura de contos, reflexão sobre os mesmos, interligando-os com valores pessoais e sociais
intrínsecos ao relacionamento humano. Disponibilização e apoio na escolha literária.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade de promoção da leitura / biblioteca

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> jogos de cartas, ping-pong, matraquilhos, dominó, xadrez, jogos de tabuleiro (alguns realizados pelos próprios
utentes), entre outros.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade lúdica-ocupacional/jogo

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> ciclo de cinema - visionamento de filmes e documentários, com uma vertente pedagógica, que proporcionam um
espaço de divertimento e descontração, ajudando a desanuviar a tensão existente no grupo.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade multimédia

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8
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> programas orientados para a aquisição de competências como o programa de orientação para a realidade, programa
dos bons dias e programa de treino de memória.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

atividade pedagógica / aquisição de competências

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> comemoração do aniversário dos utentes e de dias comemorativos nomeadamente Natal, Páscoa, Carnaval, entre
outros

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

festa / dia temático / aniversário

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> espaço aberto para partilha de informação, organização das atividades semanais, gestão de conflitos e recolha de
sugestões promotoras da melhoria do funcionamento da Unidade.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

reunião de utentes

SemanalPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15
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Compras e LogísticaSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES CHAVE

> gestão de stocks, procedendo às encomendas junto dos fornecedores com contratos de fornecimento;> identificação
de necessidades e articulação com o departamento de compras e logística para a aquisição de produtos ou materiais
específicos não contratualizados;> receção e controlo das entregas de produtos e respetiva documentação, registando
eventuais desconformidades de acordo com os procedimentos em vigor;> coordenação e mobilização de meios
logísticos necessários à prestação de serviços aos utentes;> inventário, registo de produtos e de faturas no sistema de
informação CentralGest.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de aprovisionamento

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 7

> reestruturação de procedimentos de aquisição de bens e serviços, privilegiando a agregação de necessidades e a
adequação dos processos para melhor relação/qualidade-preço;> preparação e execução de procedimentos de
aquisição de bens e serviços; > planeamento de processos de aquisição de acordo indicadores de consumo por tipo ou
grupos de produtos;> acompanhamento da execução dos contratos e resolução de situações de desconformidade com
os fornecedores;> pesquisa de produtos/serviços e estabelecimento de contactos com fornecedores tendo em vista a
aquisição de bens e serviços para garantir o bom funcionamento dos equipamentos sociais;> lançamento de faturas e
atualização de stocks.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de compras

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

> planeamento de viagens de acordo com as solicitações dos equipamentos e as normas estabelecidas;> articulação
com os prestadores de serviços os orçamentos, o agendamento e demais condições de realização das viagens;>
controlo da realização das viagens de acordo com as normas estabelecidas.

03-09-2012 30-08-2013Data início: Data fim:

gestão de viagens

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 7

> planeamento de operações de manutenção corretiva em casos de avaria ou funcionamento deficiente de máquinas,
equipamentos ou infraestruturas mecânicas, de fluídos ou de climatização;> implementação de ações de
cadastramento dos equipamentos, máquinas e infraestruturas para assegurar uma gestão adequada e o planeamento
de manutenção preventiva;> registo de ações de manutenção (ordens de trabalho e registo das intervenções) que
permitam a gestão de stock de peças, a inventariação dos custos associados, a responsabilização de quem realiza a
intervenção; > elaboração de propostas de gestão de equipamentos, aquisição de peças, substituição gradual de
equipamentos em fim de vida e contratação externa de serviços de manutenção;> identificação necessidades de
formação específica para os colaboradores e reporte à Equipa de Formação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

manutenção - planeamento e controlo

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 6, 7

> planeamento de operações de manutenção corretiva em casos de avaria ou funcionamento deficiente de máquinas,
equipamentos ou infraestruturas mecânicas, de fluídos ou de climatização;> implementação de ações de
cadastramento dos equipamentos, máquinas e infraestruturas para assegurar uma gestão adequada e o planeamento
de manutenção preventiva;> registo de ações de manutenção (ordens de trabalho e registo das intervenções) que
permitam a gestão de stock de peças, a inventariação dos custos associados, a responsabilização de quem realiza a
intervenção; > elaboração de propostas de gestão de equipamentos, aquisição de peças, substituição gradual de
equipamentos em fim de vida e contratação externa de serviços de manutenção;> identificação necessidades de
formação específica para os colaboradores e reporte à Equipa de Formação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

manutenção - planeamento e controlo

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15
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Eq. Planeamento e Seg. AlimentarSERVIÇOS - Sede   |

Sede

plano de atividades   2013 
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ATIVIDADES CHAVE

> avaliação antropométrica dos utentes e elaboração dos planos alimentares individualizados.

01-01-2013 01-01-2014Data início: Data fim:

avaliação nutricional

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> elaboração de ementas trimestrais de acordo com procedimento de suporte e respetiva divulgação aos responsáveis
dos equipamentos;> elaboração/atualização das fichas técnicas dos pratos e disponibilização às cozinhas;> elaboração
diária da ordens de produção de acordo com informação reportada pelos equipamentos;> controlo da qualidade dos
géneros alimentares e resolução das situações de desconformidade;> monitorização e controlo dos processos de
produção e distribuição alimentar;> colaboração na preparação e execução dos procedimentos de aquisição de
produtos alimentares;> apoio técnico aos equipamentos no que se refere ao funcionamento das cozinhas e refeitórios
e SAD - área alimentar;> dinamização de ações de informação relativas hábitos alimentares saudáveis e outras ações
relativas à qualidade dos produtos servidos e condições de preparação;> identificação de necessidades de formação
específica para os colaboradores e reporte à Equipa de Formação.

01-01-2013 01-01-2014Data início: Data fim:

planeamento alimentar

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

> elaboração/atualização dos planos HACCP em todos os equipamentos CDC com serviço de cozinha/refeitório;> apoio
à implementação dos planos HACCP, através de ações de monitorização e controlo;> avaliação da execução dos
planos HACCP e elaboração de relatórios com recomendações de melhoria das desconformidades.

01-01-2013 01-01-2014Data início: Data fim:

plano HACCP - implementação e controlo

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

xrLabel15
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FormaçãoSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES CHAVE

> preparação de ações de formação e desenvolvimento de materiais de apoio;> divulgação e estabelecimento de
parcerias;> gestão de pedidos de formação;> realização das ações de formação;> avaliação dos resultados
conjuntamente com formando e promotores/parceiros.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

formação externa

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> identificação de necessidades de formação; > pesquisa de financiamento para formação;> elaboração de
candidaturas a programas de formação cofinanciados;> elaboração de programas de formação internos;> organização
do dossiers pedagógicos;> divulgação da formação e organização dos grupos de formação;> acompanhamento da
execução das ações de formação;> elaboração de mapas diversos para atualização do cadastro dos trabalhadores;>
avaliação do grau de satisfação dos formando e do impacto da formação nos respetivos locais de trabalho.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão da formação interna

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

xrLabel15
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Gestão FinanceiraSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES CHAVE

> criação/atualização do cadastro de bens;> associação dos bens aos centros de custo;> reavaliação de bens e
processos de abate;> elaboração de diversos mapas fiscais e mapas de património;> elaboração de inventários;>
gestão de alugueres e arrendamentos.

03-06-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de imobilizado

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 6, 7

> elaboração de candidaturas e projetos;> acompanhamento do desenvolvimento dos projetos

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de projetos - pesquisa, candidaturas e acompanhamento

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 6

> preparação do orçamento;> controlo da execução orçamental;> elaboração de relatórios mensais e de estudos
diversificados;> elaboração do relatório de contas anual;> elaboração de declarações fiscais (decl. periodica; ICVA,
IES, Mod.22) e de outros documentos de gestão para envio a entidades externas e /ou cumprimento de obrigações
legais;> validação de registo de utentes no ERP CentralGest;> acompanhamento de auditorias internas e externas;>
gestão de créditos e cobranças;> emissão de faturas e recibos;> pagamentos a fornecedores;> tarefas de tesouraria;>
registo de informação contabilística no ERP (CentralGest) e emissão de diversos mapas;> controlo de mapas de
comparticipação e envio a entidades externas;> análise de aplicações financeiras e negociação bancária;> apoio aos
responsáveis dos equipamentos em matéria de gestão de tesouraria;> consolidação da implementação e/ou revisão de
orientações de gestão orçamental e financeira;> registo de informação de abonos e comparticipações para a Seg.
Social em aplicações informaticas internas.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão orçamental e financeira

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

> inicio da implementação da gestão de amortizações no ERP CentralGest;ERP de Orçamentação> reavaliação de
aplicações informáticas existentes.

03-06-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

projetos de modernização

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

xrLabel15
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InformáticaSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES CHAVE

> análise, conceção e desenvolvimento/adaptação de aplicações informáticas específicas; > formação aos
utilizadores.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

desenvolvimento de aplicações informáticas

OE: OOP:

> manutenção dos equipamentos, software e acessos dos terminais à rede informática;> gestão de perfis de acesso
dos utilizadores;> apoio técnico aos utilizadores.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão do parque informático e helpdesk

OE: OOP:

> planeamento da infraestrutura tecnológica dos sistemas de informação, de redes informáticas e de
telecomunicações;> elaboração de propostas de aquisição de equipamentos, software e serviços adequados e
necessários ao bom funcionamento dos serviços, bem como à estratégia de modernização tecnológica da CDC;>
definição das medidas de segurança, proteção e preservação dos sistemas e da informação;> manutenção regular dos
sistemas de informação e execução das medidas de segurança e preservação da informação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

planeamento, manutenção e desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

xrLabel15
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InfraestruturasSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES CHAVE

> planeamento de operações de manutenção corretiva em imóveis pertença ou sob responsabilidade da Cáritas;>
registo de ações de manutenção (ordens de trabalho e registo das intervenções) que permitam a gestão de recursos
materiais e humanos, a inventariação dos custos associados, a responsabilização de quem realiza a intervenção; >
avaliação de situações problemáticas existentes em infraestruturas e elaboração de pareceres técnicos;> elaboração
de projetos/propostas de intervenção e respetivos cadernos de encargos para efeitos de orçamentação;> pedidos e
análise de orçamentos;> organização de estaleiros e controlo de stock's;> acompanhamento técnico das intervenções
e obras em curso;> controlo dos autos de medição e apoio no processo de aceitação de obras.

24-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

infraestruturas - planeamento e controlo

OE: OOP:

xrLabel15
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InovaçãoSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES CHAVE

> criação e atualização da imagem gráfica e de materiais de informação e divulgação institucionais;> criação e
implementação de campanhas de marketing;articulação com a imprensa;> criação e implementação de políticas e
instrumentos de comunicação interna e externa;> articulação interinstitucional e celebração de protocolos.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de imagem, marketing e comunicação

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

> estudo de oportunidades e benchmarking;> elaboração de candidaturas e projetos;> mecenato / fundraising /
marketing social;> acompanhamento do desenvolvimento dos projetos

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de projetos - pesquisa, candidaturas e acompanhamento

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> coordenação das atividades desenvolvidas nos departamentos e setores que funcionam na sede;> implementação e
monitorização de ações determinadas pela direção;> análise e reestruturação de procedimentos internos tendo em
vista a melhoria da eficácia, da eficiência e qualidade;> recolha e tratamento de informação periódica de apoio à
gestão.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão organizacional

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5, 6, 7

> planeamento integrado das ações de gestão, de acordo com os princípios orientadores emanados da direção;>
monitorização e análise do impacto e dos resultados;> elaboração de propostas, de relatórios e outras informações
para apresentar à direção.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

planeamento estratégico

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

> conceção de instrumentos de planeamento e de monitorização;> estruturação de procedimentos de planeamento e
de monitorização global;> elaboração dos instrumentos de gestão (plano de ação anual e plurianual; relatório de
atividades) com base nos contributos de unidade orgânica;> apoio às unidades orgânicas nos processos de
planeamento e monitorização das suas atividades.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

planeamento organizacional e informação de gestão

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

> criação, desenvolvimento, implementação e monitorização de plataforma de gestão integrada de utentes;>
reavaliação de aplicações informáticas existentes.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

projetos de modernização

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

> apoio à criação e implementação de procedimentos de gestão da qualidade;> avaliação da satisfação de
stakeholders (agregação de indicadores);> monitorização do desenvolvimento de projetos de qualidade e iniciativas
de melhoria contínua das RS/equipamentos;> arquivo geral dos instrumentos em uso na Instituição;> divulgação de
informação relacionada com processos da qualidade;> identificação de necessidades de formação específica para os
colaboradores no domínio da qualidade/mapeamento e desenho de processos para reporte à Equipa de Formação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

qualidade - apoio e suporte

OE:  1, 3 OOP:  6

xrLabel15
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JurídicoSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES CHAVE

> apoio jurídico à direção, departamentos e equipamentos sociais;> elaboração de pareceres jurídicos e informações
técnicas;> análise diária de legislação publicada e divulgação interna dos normativos mais importantes e com impacto
no funcionamento das unidades orgânicas;> elaboração de regulamentos internos das valências;> análise de contratos,
protocolos e outra documentação jurídica relevante;> instrução e acompanhamento de processos laborais, processos
de reclamação e processos de cobrança judiciais e extrajudiciais;> reconhecimento de assinaturas e certificação de
documentos.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio jurídico

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

Consulta jurídica aos diversos utentes dos equipamentos da Cáritas Diocesana de Coimbra, com a respetiva instrução
de processos ou encaminhamento para entidades de referência;Acompanhamento de utentes em várias diligências:
idas à PSP; à Penitenciária; ao Tribunal (..); Elaboração de documentos de natureza jurídica; Patrocínio de utentes
em determinados processos judiciais.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

consulta /patrocínio jurídico aos diversos utentes dos equipamentos da Cáritas Diocesana de Coimbra

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> patrocínio jurídico da Instituição em processos judiciais.

02-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

patrocínio jurídico - institucional

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

xrLabel15
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PastoralSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES SISTEMÁTICAS

Suscitar na Diocese uma discussão sobre a organização da pastoral Social, a partir do Motu Proprio Intima Ecclesia
Natura

02-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

Apoio à Organização da Pastoral Social diocesana

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> ações de angariação de fundos associadas à rede nacional Cáritas.

02-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

campanha

OutraPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> realização de ações pontuais ou contínuas de formação e/ou informação, tais como o curso de formação de agentes
da pastoral social e as sessões formativas sobre a «Gaudium et Spes».

02-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

formação / seminário / debate / workshop

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

> representação da instituição e/ou Diocese em serviços eclesiais e eventos relacionados com a rede Cáritas nacional,
migrações e pastoral social.

02-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

representação institucional / cooperação com serviços eclesiais

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> atividades de investigação, elaboração e publicação de artigos e notícias de índole institucional, eclesiástica,
pastoral e de migrações; ações presenciais de sensibilização e divulgação junto das paróquias, associadas ou não a
temáticas e dias específicos.

02-01-2013 30-12-2013Data início: Data fim:

sensibilização / divulgação

AnualPeriodicidade:

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

xrLabel15
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Recursos HumanosSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES CHAVE

> atualização do SGRH no âmbito da assiduidade e processamento de salários;monitorização e tratamento de
documentação relacionada com assiduidade;> processamento mensal de salários (trabalhadores dependentes e
independentes);> atualização do cadastro dos colaboradores e dos prestadores de serviços (SGRH e suporte físico);>
elaboração de mapas diversos e de documentos necessários para envio a entidades externas (Finanças; ISS; IEFP; ACT;
etc.);> informação e elaboração de comunicações escritas relacionadas com contratos de trabalho, direitos dos
trabalhadores e outros assuntos no domínio da gestão do pessoal;> elaboração de estudos relativos a vários domínios
da gestão de pessoal;> divulgação de normas internas e orientações relacionada com gestão de pessoal;> elaboração
de relatórios mensais com indicadores de gestão de RH;> elaboração do relatório único;> preparação da integração de
novos trabalhadores (emissão de cartões, informação sobre credenciais de acesso a aplicações informáticas);> apoio
aos responsáveis dos equipamentos em matéria de gestão de RH; > receção de pedidos, realização das candidaturas,
organização dos processos dos estágios;

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de pessoal

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

> identificação de necessidades (abordagem macro);> descrição dos postos de trabalho;> divulgação de ofertas de
emprego; > processo de seleção;> integração e acompanhamento de novos trabalhadores.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

recrutamento e seleção de pessoal - RH

OE:  1, 2, 3 OOP:  7

xrLabel15
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SecretariadoSERVIÇOS - Sede   |

Sede
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ATIVIDADES CHAVE

> apoio administrativo à direção, aos vários departamentos e equipamentos sociais, ao nível do secretariado e arquivo
do expediente;> apoio a processos de auditoria externa.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

apoio administrativo à Direção, RS e departamentos

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> agendamento e preparação de reuniões;> contatos interinstitucionais;> organização de documentos e assuntos para
submeter a despacho.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

assessoria à direção

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> atendimento presencial e telefónico e encaminhamento dos utentes, fornecedores, visitantes e colaboradores;>
receção, registo, seleção e encaminhamento interno do correio e do email institucional da página web;> registo e
expedição do correio institucional.

01-01-2013 31-01-2013Data início: Data fim:

atendimento institucional e gestão de expediente

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5

> gestão e controlo dos mapas periódicos;> compilação dos dados referentes aos acordos de cooperação e envio às
entidades financiadoras (apenas aplicável ao departamento de secretariado;> atualização dos dossiers referentes aos
acordos de cooperação (apenas aplicável ao departamento de secretariado).

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de acordos de cooperação

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

> gestão administrativa dos processos relacionados com a medicina do trabalho;> articulação de ações entre
prestador de serviços e equipamentos sociais;> receção de relatórios, elaboração de propostas de intervenção e
arquivo de documentação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de medicina do trabalho

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 7, 8

> gestão administrativa das apólices de seguros de trabalho, pessoais, automóvel, exploração e multirrisco;> controlo
de sinistros e apoio informativo aos equipamentos ou pessoas acidentadas;> elaboração de mapas de custos para
envio ao departamento de gestão financeira;> arquivo da documentação relacionada com seguros.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão de seguros

OE:  1, 2, 3 OOP:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

> atualização do cadastro patrimonial;> gestão de seguros de imóveis e de exploração;> gestão de contratos de
comodato e acordos de cedência;> gestão de processos de licenciamento de atividade e alvarás;> gestão de processos
de avaliação de bens, registo e legalização do património;> elaboração e atualização dos planos de segurança e
evacuação.

01-01-2013 31-12-2013Data início: Data fim:

gestão patrimonial - bens imóveis

OE:  1, 2, 3 OOP:  3, 4, 5
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3.2. ATIVIDADES PONTUAIS 

As atividades pontuais são apresentadas por ordem cronológica, uma vez que de um modo geral se 

realizam num período de tempo definido e normalmente têm uma curta duração. Considerando que 

muitas vezes tratam-se de atividades transversais a vários equipamentos, por economia de texto e maior 

facilidade de leitura, optamos por agregar mensalmente e por atividade as iniciativas dos vários 

Centros. 

Assim, em cada mês é apresentada a atividade, os equipamentos em que a ação é comum e as 

respetivas datas de início e de fim. 
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SETEMBRO 2012

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

Atelier de culinária

14-08-201301-09-2012CATL 1º Ciclo Paião

Atelier de expressão plástica

31-07-201301-09-2012CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

Atividades de expressão musical

14-08-201301-09-2012CATL 1º Ciclo Paião

Expressão musical

31-07-201301-09-2012CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

Jogos ao ar livre

31-07-2013CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

14-08-2013CATL 1º Ciclo Paião

Jogos de mesa e construção

31-07-201301-09-2012CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

"A magia da leitura" - atividades de promoção da leitura

30-08-201303-09-2012CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

"Acontece" - entrega de bens a Instituições

30-08-201303-09-2012CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

"Criar Laços" - projeto de voluntariado na terceira idade

30-08-201303-09-2012CATL Secundária Lousã

"Decorar com imaginação"  - atelier de expressão plástica

28-09-201203-09-2012CATL 1º Ciclo Candosa

"Geração em Mudança" - ação de sensibilização aos jovens

30-08-201303-09-2012CATL Secundária Lousã

Atelier de culinária e prova de degustação

31-05-201303-09-2012CATL Secundária Fernando Namora - Condeixa

Atelier de expressão plástica - elaboração e pintura de um painel

10-09-2012CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

28-09-2012CATL 1º Ciclo Ansião

Atividades lúdico pedagógicas alusivas ao Halloween

30-08-201303-09-2012CATL Secundária Lousã

Atividades lúdico-pedagógicas para acolhimento das crianças

28-09-201203-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

Atividades pedagógicas - ensinar e valorizar o saber perder e o saber ganhar

30-08-201303-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

01-09-2012

03-09-2012

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

140



"Um brinquedo, um sorriso" - campanha de angariação de brinquedos

Comemoração do Dia Internacional da Paz

CATL 2º e 3º Ciclo Martim de Freitas

CATL 1º Ciclo Martim de Freitas

Criação de horta pedagógica

30-08-201303-09-2012CATL  2º e 3º Ciclo Oliveira Hospital

Jogos de ar livre

31-07-201303-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

Manutenção de um site criado pelo CATL para divulgação das atividades
realizadas

30-08-201303-09-2012CATL Secundária Fernando Namora - Condeixa

Promoção do desporto - atividades lúdico-pedagógicas

30-08-201303-09-2012CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

Recepção e inscrição dos alunos no ATL

28-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

30-08-2013CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

Visionamento de filmes

30-08-201303-09-2012CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

Recepção aos alunos

14-09-201206-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Início do ano letivo

28-09-201214-09-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Recepção aos alunos

14-09-201214-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Reunião e apresentação do CATL no início do ano lectivo

14-09-201214-09-2012CATL 2º 3º Ciclo Febres

"A Brincar... Comunicamos" - jogos e atividades em grupo

28-09-201217-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Paião

"Abraço o mundo" - ação de sensibilização para separação do lixo

14-06-201317-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

"Completa...provérbios" - atividade ocupacional

31-07-201317-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

"Do velho se faz novo" - reciclagem e transformação de materiais

31-07-201317-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

"Músicas e cantigas" - atelier de música

14-12-201217-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

21-09-201203-09-2012

03-09-2012
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"Um brinquedo, um sorriso" - campanha de angariação de brinquedos

14-06-201317-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Atelier de culinária

31-07-201317-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Atelier de expressão plástica - elaboração de chupetas em placa EVA

17-09-201217-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

Atelier de Música e Dança

30-08-201317-09-2012CATL 2º 3º Ciclo Poiares

Gincana de jogos tradicionais

31-07-201317-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Promoção do desporto - atividades lúdico-pedagógicas

14-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Guia

31-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

 "Livro sobre Rodas" -  recolha de histórias para elaborar um livro

24-04-201324-09-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Atelier de expressão plástica - criar estojo em feltro

04-10-201224-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

Atelier de expressão plástica - modelagem e pintura em pasta "Das"

04-10-201224-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

Oficina de artes - construção de jogos e decoração de objectos

31-05-201324-09-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Reunião de pais - início ano letivo

24-09-201224-09-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

OUTUBRO 2012

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

"Animação do Cubo" - fim de semana lúdico no Parque Verde

29-10-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo D. Inês de Castro

"Baú da criatividade" - atelier de expressão plástica

31-10-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

"Baú das cores" - atelier lúdico-pedagógico

30-07-201301-10-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

"Bijuteria em feltro" - atelier ocupacional

12-10-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

"Brincar.com" - brincar ao faz de conta

30-07-201301-10-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

"Do velho se faz novo" - reciclagem e transformação de materiais

17-09-2012
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29-03-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

"Mil palavras por mil sorrisos" - projeto de promoção da leitura

11-06-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Guia

"Palavras sobre rodas" - atividades para promoção da leitura

30-07-201301-10-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

"Sustos e brincadeiras" - Comemoração do Dia de Halloween

31-10-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

"Vem Adivinhar" - atelier de expressão plástica

14-12-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

"Window colour" - elaboração de falsos vitrais

14-06-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

Atelier de culinária

14-06-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

Atelier de expressão plástica

01-07-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Ferreira Zezere

Atelier de expressão plástica - elaboração de marionetas

12-10-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

Atelier ocupacional - decoração da sala com o tema "Outono"

31-10-201201-10-2012CATL 1º Ciclo Paio Mendes

Atividades de expressão plástica alusivas ao Halloween

31-10-201201-10-2012CATL 1º Ciclo Centro Educativo Condeixa - Esc nº 2

Atividades de promoção da leitura

14-06-201301-10-2012CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Atividades sociais e culturais  que favoreçam a vida associativa

01-07-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Ferreira Zezere

Ballet - sessões de dança artística adapatadas às diferentes faixas etárias

28-06-201301-10-2012C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Celebração do Outono - atelier de reciclagem

31-10-201201-10-2012CATL 1º Ciclo Centro Educativo Condeixa - Esc nº 2

Comemoração do Dia da Música

01-10-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

04-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

Comemoração do Dia de Halloween

31-10-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cordinha

Comemoração do Dia do Idoso

01-10-2012
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01-10-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Arganil

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

CATL 2º e 3º Ciclo Martim de Freitas

CATL 1º Ciclo Martim de Freitas

Comemoração do Dia Mundial da Música

01-10-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo da Lousã

Criação de horta pedagógica

03-06-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo D. Inês de Castro

Feira Solidária

03-06-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo D. Inês de Castro

Hidroginástica - atividades com os jovens de CATL e os idosos da comunidade

03-06-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo D. Inês de Castro

Jogos tradicionais

31-07-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cordinha

Movimento.com - atividades para desenvolver as competências pessoais e o
relacionamento grupal

30-07-201301-10-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Projeto de voluntariado para a terceira idade

03-06-201301-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo D. Inês de Castro

Semana da Alimentação

16-10-201201-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Tuna do ATL

14-06-201301-10-2012CATL 1º Ciclo Ansião

Comemoração do Dia do Professor

04-10-201202-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Atelier de expressão plástica - criar bonecos com materiais alusivos ao
Outono

09-10-201204-10-2012CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

"Vamos ao Bolinho" -  atelier de culinária

24-10-201205-10-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Comemoração do Dia do Professor

CATL 2º e 3º Ciclo Arganil

CATL Secundária Arganil

Comemoração do Dia da Alimentação

16-01-201306-10-2012CATL 1º Ciclo Eiras

Atelier de expressão plástica - elaboração de pinturas e modelagem

12-10-201208-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

16-10-201201-10-2012

05-10-201205-10-2012

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

144



Clube "RádioATL" - rádio dinamizada por um grupo de alunos

31-05-201308-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

Comemoração do Dia da Alimentação

16-10-201208-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

Comemoração do Dia do Professor

CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

Hallowen

31-10-2012CATL 2º 3º Ciclo Midões

31-01-2013CATL 1º Ciclo Bairro do Brinca

Avental das Cojeiras - atelier de culinária

09-10-201209-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Comemoração do Dia da Alimentação

16-10-201209-10-2012CATL 1º Ciclo Montes Claros

Comemoração do Dia da Alimentação

16-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

17-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

"Alimentação em ação" - atividade lúdico pedagógica sobre alimentação
saudável

15-10-201215-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Atividades de expressão plástica alusivas ao Halloween

30-10-201215-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

Atividades desportivas - torneio de ténis de mesa

14-12-201215-10-2012CATL Secundária Oliveira Hospital

Comemoração do Dia da Alimentação

19-10-201215-10-2012CATL 2º 3º Ciclo Poiares

Feira Saudável

19-10-201215-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

Halloween

31-10-201215-10-2012CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Semana da Alimentação Saudável

CATL Secundária Lousã

CATL 1º Ciclo Paião

 “Sou saudável… como fruta”- Comemoração do Dia da Alimentação

16-10-201216-10-2012CATL 1º Ciclo Ansião

"Ser Saudável" - Comemoração do Dia da Alimentação

08-10-201208-10-2012

08-10-2012

10-10-2012

19-10-201215-10-2012
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16-10-201216-10-2012CATL 1º Ciclo Candosa

Comemoração do Dia da Alimentação

CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

CATL 2º e 3º Ciclo Guia

CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

CATL 2º e 3º Ciclo Senhor Serra - Esc Dr. Ferrer Correia

Comemoração do Dia do Bolinho - atelier de culinária

29-10-201216-10-2012CATL 1º Ciclo Paio Mendes

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

16-10-201216-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

"Doces ou Travessuras" - atelier de culinária

31-10-201217-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Comemoração do Dia da Alimentação

17-10-201217-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Halloween

31-10-201217-10-2012CATL 1º Ciclo Montes Claros

Atividades de expressão plástica alusivas ao Halloween

31-10-201218-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

 Concurso  de Karaoke

31-05-201319-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Atividades de expressão plástica alusivas ao Halloween

31-10-201219-10-2012CATL 1º Ciclo Eiras

Jogo “Descobre as tuas raízes”     Descoberta do património Pampilhosense

19-10-201219-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Hallowen

CATL 1º Ciclo Ansião

CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

Torneios de matraquilhos e pingue-pongue

31-05-201322-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Comemoração do Dia da Terceira Idade

CATL 2º e 3º Ciclo Soure

CATL 2º e 3º Ciclo Senhor Serra - Esc Dr. Ferrer Correia

Comemoração do Dia dos Avós

16-10-201216-10-2012

31-10-201222-10-2012

26-10-201226-10-2012
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26-10-201226-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Atelier de expressão plástica para remodelação da sala de CATL

16-11-201229-10-2012CATL 2º 3º Ciclo Febres

Comemoração do Dia do Bolinho - atelier de culinária

31-10-201229-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

Comemoração do Dia do Não Fumador

19-11-201229-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Mortágua

Comemoração do Halloween

CATL 2º e 3º Ciclo Guia

CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

 "Reutilizar, Criar e Dinamizar" - jogos e contos

07-07-201330-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Mortágua

Comemoração do Dia do Bolinho - atelier de culinária

30-10-201230-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

"Clube de Dança" - atelier lúdico-pedagógico

14-06-201331-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

"Mão na Massa" - atelier de culinária

31-10-201231-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Guia

"Projecto Rotundas" - atelier de expressão plástica

30-11-201231-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

"Vamos ao Bolinho" -  atividade de culinária

31-10-201231-10-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

A casa assombrada - comemoração do Halloween

31-10-201231-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Atividades de expressão plástica alusivas ao Halloween

31-10-201231-10-2012CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

Atividades lúdico pedagógicas alusivas ao Halloween

31-10-201231-10-2012CATL Secundária Fernando Namora - Condeixa

Comemoração do Dia do Bolinho - atelier de culinária

31-10-201231-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Comemoração do Halloween

31-10-201231-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

Comemoração do Hallowen - atelier de expressão plástica

31-10-201231-10-2012CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

Halloween

31-10-201229-10-2012
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CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Poeta Manuel Silva Gaio

CATL 1º Ciclo Paião

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

CATL 2º e 3º Ciclo Arganil

CATL 2º e 3º Ciclo da Lousã

CATL 2º e 3º Ciclo Paião

CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

01-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

NOVEMBRO 2012

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

"Eu conheço, Eu ajudo" - campanha de recolha de bens alimentares

CATL 2º e 3º Ciclo Martim de Freitas

CATL 1º Ciclo Martim de Freitas

“Cantinho dos Artistas”  - atelier de expressão plástica

21-12-201201-11-2012CATL 1º Ciclo Centro Educativo Condeixa - Esc nº 2

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

09-11-2012CATL 1º Ciclo Martim de Freitas

30-11-2012CATL 2º 3º Ciclo Midões

"A pintura e a doçura" - atelier de expressão plástica para pintura de vitral

30-11-201202-11-2012CATL 1º Ciclo Candosa

"Eu conheço, Eu ajudo" - campanha de recolha de bens alimentares

31-12-201202-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Soure

"Natal Ecológico" - atelier de expressão plástica

14-12-201202-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

"O Baú dos Contos" - elaboração de filme sobre um conto de Natal

30-11-201202-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

14-12-201202-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Atelier de expressão plástica: técnica papel maché

22-11-201202-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

CATL 1º Ciclo Montes Claros

CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

Criação de horta pedagógica

14-06-201302-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

31-10-201231-10-2012

14-12-201201-11-2012

01-11-2012

09-11-201202-11-2012
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“Natal no ATL” - atelier de expressão plástica

07-12-201205-11-2012CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

Campanha de recolha de produtos de higiene para os idosos do CSSP-Ingote

29-03-201305-11-2012CATL 1º Ciclo Bairro do Brinca

Campanhas de recolha de produtos de higiene e bens alimentares

14-12-201205-11-2012CATL 1º Ciclo Montes Claros

Festa de Natal Solidária

07-12-201205-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

"Tomada de Decisões" - workshops

13-11-201206-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

"Poupar Água" - campanha de sensibilização

20-11-201207-11-2012CATL 1º Ciclo Montes Claros

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

07-11-201207-11-2012CATL Secundária Arganil

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

CATL 2º e 3º Ciclo Senhor Serra - Esc Dr. Ferrer Correia

CATL 1º Ciclo Paio Mendes

CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

CATL 2º e 3º Ciclo Guia

CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

12-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

CATL 2º e 3º Ciclo Cordinha

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

CATL 2º e 3º Ciclo Soure

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Comemoração do Dia do Não Fumador

CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Festa de Natal

21-12-201212-11-2012CATL 1º Ciclo Eiras

Atelier expressão plástica - elaboração de anjo

07-12-201313-11-2012CATL 1º Ciclo Paião

"Trocas e baldrocas" - troca de experiências e saberes

14-11-201214-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

09-11-201209-11-2012

12-11-201212-11-2012

16-11-201212-11-2012
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Festa de Natal

14-12-201214-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Rádio escolar - emissão de programas radiofónicos coordenados pelo ATL

14-06-201314-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

"Presépio de Natal" - atelier de expressão plástica

14-12-201215-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

Comemoração do Dia do Não Fumador

23-11-201215-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

Construção de jogos antigos - atelier de expressão plástica

30-08-201315-11-2012CATL  2º e 3º Ciclo Oliveira Hospital

Comemoração do Dia do Não Fumador

16-11-201216-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

Comemoração do Dia Internacional da Tolerância

16-11-201216-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

"Àrvore de Natal Solidária" - campanha de recolha de bens

14-12-201219-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo da Lousã

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

17-12-201219-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

Rádio Marquês

14-06-201319-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Atelier de culinária

20-12-201220-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Guia

Comemoração do Dia Mundial da Criança

20-11-201220-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Arganil

“Mostra o talento que há em ti” - atividades artísticas

21-05-201321-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

"Educar hoje, desafios e dificuldades" - formação para os pais

23-11-201223-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Guia

Corrida de Lagartas

23-11-201223-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Sessões sobre a violência no namoro – Teatro – Debate – Laço Branco

23-11-201223-11-2012CATL Secundária Lousã

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

14-12-201224-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Campanha de recolha de bens alimentares a favor do CAS
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24-11-201224-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

"Eu conheço, Eu ajudo" - campanha de recolha de bens alimentares

12-12-201225-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Paião

"Histórias para construir"  - formação para adolescentes

26-11-201226-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Guia

Festa de Natal

13-12-201226-11-2012CATL 1º Ciclo Bairro do Brinca

Semana da Sexualidade

30-11-201227-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

"ATL em Movimento" - Torneio de pingue-pongue

14-12-201230-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Mortágua

Comemoração do Dia Mundial de Luta Contra a Sida

30-11-201230-11-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

Festa de Natal

30-11-201230-11-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

DEZEMBRO 2012

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

Festa de Natal

01-12-201201-12-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

"ATL Solidário" - Campanha de Solidariedade

28-12-2012CATL 1º Ciclo Ansião

31-12-2012CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

"Viver o Natal" - atelier de expressão plástica

21-12-201203-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

“Natal reciclado”  - atelier de expressão plástica

21-12-201203-12-2012CATL 1º Ciclo Candosa

”Pequenos Empreendedores” - atividade de aquisição de competências

15-07-201303-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

03-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

13-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Soure

14-12-2012CATL 1º Ciclo Montes Claros

28-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Aulas de natação

28-06-201303-12-2012C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Campanha recolha de bens alimentares

03-12-2012

03-12-2012
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31-12-201203-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Comemoração do Natal

31-12-201203-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cordinha

Festa de Natal

CATL 1º Ciclo Montes Claros

CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

11-12-201206-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

Campanha de Natal " Uma estrela por um sorriso"

06-12-201206-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

Almoço de Natal

10-12-201210-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Atelier de expressão plástica

10-12-201210-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

Festa de Natal

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

"Carta ao Pai Natal" - atelier de expressão plástica

12-12-201212-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

Cercipom no CATL - partilha de saberes entre formandos da Cercipom e os
alunos dos CATL

13-06-201312-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

13-12-201213-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

Atividades de ocupação dos tempos livres nas férias de Natal

02-01-201314-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Senhor Serra - Esc Dr. Ferrer Correia

Ceia de Natal

14-12-201214-12-2012CATL Secundária Fernando Namora - Condeixa

Festa de Natal

CATL 1º Ciclo Paião

CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

14-12-201203-12-2012

10-12-201210-12-2012

14-12-201214-12-2012

14-12-201214-12-2012
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Atelier de atividades lúdicas com tema alusivo ao Natal

28-12-201217-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

18-12-2012CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

21-12-2012CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Atividades de ocupação dos tempos livres nas férias de Natal

21-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Cinema

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Circo de Natal no Coliseu dos Recreios

17-12-201217-12-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Festa de Natal

17-12-201217-12-2012CATL Secundária Arganil

Oficina de expressão plástica para ocupação dos tempos livres nas férias de
Natal

21-12-201217-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

"Vamos ao Circo!!!"

18-12-201218-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Guia

“Natal reciclado”  - atelier de expressão plástica

21-12-201218-12-2012CATL 1º Ciclo Ansião

Atelier de culinária

CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

18-12-201218-12-2012CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Cinema

18-12-201218-12-2012CATL Secundária Arganil

Circo de Natal no Coliseu dos Recreios

18-12-201218-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

Passeio ao Palácio do Gelo - patinagem em pista de gelo

18-12-201218-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Visita à Aldeia do Natal em Óbidos

17-12-2012

17-12-2012

28-12-2012

17-12-201217-12-2012

18-12-201218-12-2012
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CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

CATL 2º e 3º Ciclo Paião

CATL 1º Ciclo Paião

Visita ao Lar da Tocha

18-12-201218-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Atelier de culinária com tema alusivo ao Natal

19-12-201219-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Passeio á Kidzânia

19-12-201219-12-2012CATL 2º 3º Ciclo Poiares

Passeio ao Palácio do Gelo - patinagem em pista de gelo

19-12-201219-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

Visita ao Lar da Nossa Senhora da Tocha

19-12-201219-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

"Culinária e Cinema" - atividade lúdico ocupacional

20-12-201220-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

Atelier de cerâmica

20-12-201220-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

Ida ao teatro para ver peça alusiva ao Natal

20-12-201220-12-2012CATL 2º 3º Ciclo Poiares

Visita à Covilhã

20-12-201220-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Almoço de Natal

21-12-201221-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Atelier de expressão plástica com tema alusivo ao Natal

21-12-201221-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

Bowling

21-12-201221-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

Visionamento de um filme e jogo de orientação no Museu da Figueira da Foz

21-12-201221-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo Guia

Jogos tradicionais

27-12-201227-12-2012CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

JANEIRO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

"Pontes de Encontro" - ação de sensibilização

30-04-201301-01-2013CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

18-12-201218-12-2012
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Atelier de música

27-06-201301-01-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Atividades lúdico-pedagógicas para ocupação dos tempos livres

31-12-201301-01-2013Apartamento de Reinserção - Apartamento de Reinserção

Celebração da eucaristia

31-12-201301-01-2013FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Ciclo de debates "VISÕES" sobre saúde mental e dependências

31-12-201301-01-2013FAROL - Centro de Alojamento Temporário

Programa de ações concertadas ou individuais de promoção da vacinação

Centro Dia Esteiro - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Convívio Malhada do Rei - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Amoreira - Serviço de Apoio Domiciliário

Lar do Cadafaz - Estrutura Residencial para Idosos

Centro Dia Unhais-O-Velho - Serviço de Apoio Domiciliário

Triagem e organização dos bens doados

31-12-201301-01-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Equipa Intervenção Direta

"Completa...provérbios" - atividade ocupacional

22-03-201302-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

"Mundo da Fantasia - História da carochinha" - atividades para desenvolver as
competências pessoais

31-01-201302-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

"Reinventar o passado" - construção de instrumentos musicais tradicionais

29-03-201302-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

"Sorriso Feliz" - ação de sensibilização sobre higiene oral e rastreio de
doenças de odontologia

31-12-201302-01-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Atelier de expressão musical

25-06-201302-01-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Atelier de expressão musical - iniciação à aprendizagem de viola

29-03-201302-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

Atelier de expressão plástica

31-01-201302-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Avaliação da satisfação dos formandos

31-12-201302-01-2013Sede - Formação

Clube "RádioATL" - rádio dinamizada por um grupo de alunos da escola

14-06-201302-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Comemoração do Dia de Reis

31-12-201301-01-2013
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CATL 2º e 3º Ciclo Martim de Freitas

CATL 2º e 3º Ciclo da Lousã

Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

05-01-2013Centro Rainha Santa Isabel - Centro de Dia / Convívio

06-01-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

07-01-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

31-01-2013CATL 1º Ciclo Tábua

Comemoração do Dia Nacional da história aos quadradinhos

31-01-201302-01-2013CATL 1º Ciclo Candosa

Culto da religião católica

31-12-201302-01-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Desfile de Carnaval

11-02-201302-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Poeta Manuel Silva Gaio

Dinâmicas de grupo - potenciar o conhecimento pessoal e de grupo,
promover a socialização, cooperação e inter-ajuda

31-12-201302-01-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Encontro de colaboradores CDC

20-12-201302-01-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Acolhimento Temporário

Projeto Musical “Enkantatuna”

06-01-201302-01-2013CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Recolha de brinquedos

17-06-201302-01-2013CATL  2º e 3º Ciclo Oliveira Hospital

"Como se brincava antigamente na Tocha" - atelier lúdico-ocupacional

15-03-201303-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

"Reutilizar, Criar e Dinamizar" - atividades de lazer para reviver o passado

28-02-201303-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Mortágua

Atelier de expressão plástica - construção de disfarces de Carnaval

CATL 1º Ciclo Paião

CATL 2º e 3º Ciclo Paião

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

Atividades desportivas: torneio de Pool

28-02-201303-01-2013CATL Secundária Oliveira Hospital

Comemoração do Dia de Reis

04-01-201303-01-2013CATL 1º Ciclo Paio Mendes

Comemoração do Dia de Reis

07-01-201304-01-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Comemoração do Dia de Reis - cantar as janeiras

04-01-201302-01-2013

08-02-201303-01-2013

plano de atividades   2013 
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04-01-201304-01-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do Dia de Reis - Exposição de Presépios

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Creche

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

"O Baú das lengalengas" - recolha de cantigas e lengalengas

21-06-201307-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

"O meu porquinho" - atelier ocupacional

21-01-201307-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

"Pau ou Chuva!?" - atelier de expressão plástica e musical

31-01-201307-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Guia

Comemoração do Dia de Reis

FAROL - Centro de Alojamento Temporário

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

07-02-2013FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Comemoração do Dia dos Namorados

08-02-201309-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

Comemoração do Dia de Reis

10-01-201310-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Comemoração do Dia de Reis - cantar as janeiras

10-01-201310-01-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

"Cuidar de mim"  - formação para adolescentes

14-01-201314-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Guia

"Mundo Solidário" - construção de um globo

31-01-201314-01-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Ação de informação sobre a nova legislação de RSI

22-01-201314-01-2013Rendimento Social Inserção

Atividades lúdicas e de expressão plástica alusivas ao Carnaval

11-02-201314-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

Ação de sensibilização sobre conceitos de sexualidade e planeamento
familiar

24-01-201318-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Carnaval

12-02-201318-01-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

"Oficina do Brinquedo" - atelier de expressão plástica

15-04-201321-01-2013CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Comemoração do 25 de Abril – Dia da Liberdade

04-01-201304-01-2013

07-01-201307-01-2013

plano de atividades   2013 
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25-01-201321-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

"Histórias para construir"  - formação para adolescentes

22-01-201322-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Guia

"Família, Escolas, Educação (Sexual)" - ação de sensibilização para os pais

25-01-201325-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Guia

Comemoração do Dia da Não Violência Escolar

30-01-201325-01-2013CATL 1º Ciclo Montes Claros

Atelier de expressão plástica - construção de disfarces de Carnaval

01-02-201328-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

Desfile de Carnaval

07-02-201328-01-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

"Constrói e Brinca" - atelier de jogos tradicionais

29-01-201329-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Soure

Semana da Paz - Comemoração do dia escolar da Não-violência e da Paz

31-01-201329-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

Atelier de expressão plástica - reciclagem

31-01-201331-01-2013CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

Comemoração do Dia Mundial da Solidariedade

FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

FAROL - Centro de Alojamento Temporário

FEVEREIRO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

"Contar um Conto" - atividade lúdico-ocupacional

31-12-201301-02-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

"Leitura em família" - atividade de promoção da leitura

31-12-201301-02-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Avaliação da satisfação dos clientes/utentes

28-02-201301-02-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Centro de Dia / Convívio

Avaliação de desempenho

29-03-201301-02-2013Sede - Recursos Humanos

Comemoração do Dia dos Namorados

CATL 2º e 3º Ciclo Cordinha

CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Comemoração do Dia dos Namorados - atelier de expressão plástica

14-02-201301-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

31-01-201331-01-2013

14-02-201301-02-2013

plano de atividades   2013 
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Dia dos Namorados e Semana dos Afetos

14-02-201301-02-2013CATL 1º Ciclo Montes Claros

"Quem Conta Um Conto" - criação de livros/histórias pelas crianças e famílias

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Atelier de costura

28-02-201304-02-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Comemoração do Dia dos Namorados

14-02-201304-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo da Lousã

Semana do "Outro"

08-02-201304-02-2013CATL 2º 3º Ciclo Febres

Fun Stage - exibição de filmes

26-03-201305-02-2013CATL Secundária Fernando Namora - Condeixa

“Os perigos da Internet” - sessão de sensibilização

06-02-201306-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Festa de Carnaval

07-02-201307-02-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do Dia dos Namorados

14-02-201308-02-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Desfile de Carnaval

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Creche

Centro Dia da Cumieira - Centro de Dia / Convívio

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

11-02-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Festa de Carnaval

Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Festa de Carnaval

09-02-201309-02-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Comemoração do Dia dos Namorados

14-02-201310-02-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Desfile de Carnaval

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

28-03-201304-02-2013

08-02-201308-02-2013

08-02-201308-02-2013

10-02-201310-02-2013

plano de atividades   2013 
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"ATL em Movimento" - torneio de quatro em linha

28-02-201311-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Mortágua

"Namoros de antigamente" - atelier ludico-pedagógico e de expressão
plástica

13-02-201311-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

Animação hospitalar

14-02-201311-02-2013Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Comemoração do Dia do Doente

11-02-2013FAROL - Centro de Alojamento Temporário

14-02-2013Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Desfile de Carnaval

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Centro de Dia / Convívio

CATL 1º Ciclo Tábua

Festa de Carnaval

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Sonhar com Afetos - comemoração do Dia dos Namorados

15-02-201311-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

Comemoração do Dia do Doente

12-02-201312-02-2013FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Desfile de Carnaval

12-02-201312-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Lagares da Beira

Comemoração do Dia dos Namorados

CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

CATL 1º Ciclo Paio Mendes

Comemoração do Dia Mundial da Rádio

13-02-201313-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Arganil

Férias de Carnaval - passeio à Serra da Estrela

13-02-201313-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

Quarta feira  de cinzas

Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Centro Rainha Santa Isabel - Centro de Dia / Convívio

Sessão de esclarecimento sobre Higiene Oral

13-02-201313-02-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache- CATL 1º Ciclo

Via sacra em todas as sextas-feiras da Quaresma

27-03-201313-02-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

11-02-2013

11-02-201311-02-2013

11-02-201311-02-2013

14-02-201313-02-2013

13-02-201313-02-2013

plano de atividades   2013 
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"Mãos na Massa” - atelier de culinária

14-02-201314-02-2013CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Atelier de culinária

14-02-201314-02-2013CATL 1º Ciclo Ansião

Comemoração do Dia da Amizade

14-02-201314-02-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do Dia do Amigo

14-02-201314-02-2013CATL 2º 3º Ciclo Febres

Comemoração do Dia dos Namorados

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

CATL 2º 3º Ciclo Midões

CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

CATL 2º e 3º Ciclo Paião

CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

CATL 2º e 3º Ciclo Guia

CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

CATL 1º Ciclo Tábua

15-02-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - CATL 1º Ciclo

CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Comemoração do Dia dos Namorados - atelier de expressão plástica

15-02-201314-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

Atelier de expressão plástica com tema alusivo à Páscoa

15-03-201315-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Construção de brinquedos antigos - atelier de expressão plástica

15-03-201315-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

"Brincar com o tempo" - atelier de expressão plástica

09-05-201318-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

"Resgatar a Pampilhosa" - atividades lúdico-ocupacionais

14-06-201318-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Atelier de expressão plástica com tema alusivo à Páscoa

15-03-201318-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Comemoração do Dia da Mulher

08-03-201318-02-2013CATL 1º Ciclo Paio Mendes

14-02-201314-02-2013

22-02-2013
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Comemoração do Dia do Pai - atelier de expressão plástica

CATL 1º Ciclo Paio Mendes

CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

18-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Lagares da Beira

19-03-2013CATL Secundária Lousã

Comemoração do Dia do Doente

19-02-201319-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Soure

Passeio à MagicLand em Penafiel

20-03-201320-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Martim de Freitas

"Agulhas e Dedais" - atelier ocupacional

27-05-201325-02-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Centro Comunitário

Atelier de expressão plástica - elaboração de trabalhos com tecidos

01-03-201325-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

Comemoração do Dia da Saúde

25-02-201325-02-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Dia Nacional Cáritas / Semana Nacional Cáritas

03-03-201325-02-2013Sede - Direção

Comemoração do Dia da Mulher

08-03-201328-02-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Peditório Público Nacional

03-03-201328-02-2013Sede - Direção

Semana dos Afectos - visita à casa dos afetos em Aveiro

28-02-201328-02-2013CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

MARCO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

"Cuidar é Amar" - atividades com os utentes de Jardim de Infância e CATL

31-07-201301-03-2013FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Ação de sensibilização para pais sobre os perigos mais comuns na 1ª infância

31-12-201301-03-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Atelier de expressão plástica - reciclagem

29-03-201301-03-2013CATL 1º Ciclo Centro Educativo Condeixa - Esc nº 2

Cartão ComVida Quiaios

31-05-201301-03-2013ComVida Quiaios - Colónia de férias

Comemoração do Dia da Floresta

21-03-201301-03-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Comemoração do Dia da Mulher

15-03-201318-02-2013
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CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

CATL Secundária Arganil

Comemoração do Dia do Pai

19-03-201301-03-2013CATL 1º Ciclo Martim de Freitas

Comemoração do Dia do Pai - atelier de expressão plástica

15-03-2013CATL 1º Ciclo Montes Claros

CATL 1º Ciclo Bairro do Brinca

CATL  2º e 3º Ciclo Oliveira Hospital

CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

CATL 1º Ciclo Candosa

CATL Secundária Oliveira Hospital

CATL 1º Ciclo Eiras

CATL 1º Ciclo Tábua

CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Poeta Manuel Silva Gaio

Concurso de espantalhos

30-04-201301-03-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Sorriso Feliz - ação de sensibilização sobre higiene oral e rastreio de doenças
de odontologia

05-04-201301-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

"Entregerações" - troca de saberes antigos e conhecimentos modernos

14-06-201304-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ferreira Zezere

Celebração da Páscoa

05-04-201304-03-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do Dia do Pai - atelier de expressão plástica

CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

CATL 2º e 3º Ciclo Guia

19-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo da Lousã

Semana da leitura

08-03-201304-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Sistema Integrado de Gestão de Equipamentos Hoteleiros

30-04-201304-03-2013ComVida Quiaios - Colónia de férias

Site e facebook ComVida Quiaios

26-04-201304-03-2013ComVida Quiaios - Colónia de férias

Natação

26-06-201306-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Tradições Mundiais de França

07-03-201307-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

08-03-201301-03-2013

01-03-2013

19-03-2013

15-03-201304-03-2013

plano de atividades   2013 
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Comemoração do Dia da Mulher

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

FAROL - Centro de Alojamento Temporário

Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Centro Comunitário

CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

Comemoração do Dia da Mulher

09-03-201309-03-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Atelier de expressão plástica - elaboração de uma marca página

15-03-201311-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

Comemoração do Dia do Pai

19-03-201311-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Comemoração do Dia do Pai - atelier de expressão plástica

11-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

CATL 1º Ciclo Ansião

CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Semana da Leitura

15-03-201311-03-2013CATL 2º 3º Ciclo Febres

Semana do Estudante

15-03-201311-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Mortágua

Semana dos 3 R's: ateliers de reciclagem

15-03-201311-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

"Recordar o Presente... Saboreando o Passado"

12-03-201312-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Comemoração do Dia do Pai - atelier de expressão plástica

Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - CATL 1º Ciclo

Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Sessão de informação sobre "Extinção das Tarifas Reguladas e a Mudança de
Comercializador"

13-03-201313-03-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

"Sementes do Saber" - Campanha de angariação de fundos para aquisição de
material escolar para crianças/jovens residentes do Planalto do Ingote

31-10-201315-03-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Centro Comunitário

Atividades de férias da Páscoa

08-03-201308-03-2013

11-03-2013

19-03-2013

19-03-201313-03-2013

plano de atividades   2013 
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02-04-201315-03-2013CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Comemoração do Dia da Madrinha

15-03-201315-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

Comemoração do Dia do Pai - atelier de expressão plástica

CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

Comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

15-03-201315-03-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Conselho Geral Cáritas

17-03-201315-03-2013Sede - Direção

Peregrinação a Santiago de Compostela

16-03-201315-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

"Sementes do Saber" - Convívio

16-03-201316-03-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Centro Comunitário

Visita à Feira do chocolate em Óbidos

16-03-201316-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Lagares da Beira

"Gota a Gota" - Comemoração do Dia Mundial da ÁguA

22-03-201318-03-2013CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

"Na Trilha das Emoções" - atelier de expressão plástica

20-03-201318-03-2013CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

“Páscoa em Movimento" - ocupação dos tempos livres

CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Atelier de costura

22-03-201318-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

Atividades de férias da Páscoa

28-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

CATL 1º Ciclo Paião

CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

Comemoração do Dia da Árvore

20-03-201318-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Comemoração do Dia da Mulher

02-04-201318-03-2013CATL 1º Ciclo Tábua

Ida ao Cinema

15-03-201315-03-2013

01-04-201318-03-2013

18-03-2013

01-04-2013
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18-03-201318-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

Ida ao Cinema e Bowling

18-03-201318-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

Massagens e cabeleireiro

19-03-201318-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Visita a Viseu para conhecer o quartel militar

18-03-201318-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Mortágua

"Corpo de Hoje" no CAE Figueira da Foz

19-03-201319-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Atividades de férias da Páscoa

22-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

23-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Comemoração do Dia do Pai

CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

CATL 1º Ciclo Paião

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

Comemoração do Dia do Pai - atelier de expressão plástica

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

CATL 2º 3º Ciclo Febres

Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Comemoração do Dia do Pai - ateliers em família

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Creche

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Exposição “A Floresta como perspectiva do Futuro”

19-03-201319-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

"À procura da galinha" - peddy-paper

20-03-201320-03-2013CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Celebração da Páscoa

29-03-201320-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cordinha

Comemoração do Dia da Árvore

21-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

22-03-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - CATL 1º Ciclo

19-03-2013

19-03-201319-03-2013

19-03-201319-03-2013

19-03-201319-03-2013

20-03-2013
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Karaté e piscina

20-03-201320-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Visita ao Museu do Brinquedo

20-03-201320-03-2013CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

"Jardim dos Milagres" - atividade de jardinagem

22-03-201321-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Atividades na escola de equitação

21-03-201321-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Guia

Celebração da Páscoa

21-03-201321-03-2013CATL 2º 3º Ciclo Midões

Comemoração do Dia da Árvore

CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

CATL 1º Ciclo Paio Mendes

22-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Comemoração do Dia da Árvore/Dia da Primavera/Dia da Poesia

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Encontro multicultural para desenvolver competências e partilhar culturas

21-03-201321-03-2013Rendimento Social Inserção

Jardinagem e agricultura

21-10-201321-03-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Jogos de orientação pedestre

21-03-201321-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

 Dia Mundial da Água

FAROL - Centro de Alojamento Temporário

FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Celebração da Páscoa

22-03-201322-03-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Passeio à Serra da Estrela

22-03-201322-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Visita ao museu da água

22-03-201322-03-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Workshop sobre brinquedos antigos

22-03-201322-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache- CATL 1º Ciclo

Domingo de Ramos

21-03-201321-03-2013

21-03-201321-03-2013

22-03-201322-03-2013

plano de atividades   2013 
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24-03-201324-03-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

"Ludo - Diversão com o Coelhinho" - atelier de expressão plástica

27-03-201325-03-2013CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

"Velho vira novo" - atelier de reciclagem

25-03-201325-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

Ação de sensibilização da Liga Portuguesa Contra ao Cancro

25-03-201325-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

Atelier de culinária com tema alusivo à Páscoa - confeção de folares

25-03-201325-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Celebração da Páscoa

27-03-201325-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Serviço de Apoio Domiciliário

Comemoração do Dia Mundial de combate à tuberculose

25-03-201325-03-2013FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Comemoração do Dia Mundial do Teatro

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

26-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

Jogos tradicionais

25-03-201325-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Senhor Serra - Esc Dr. Ferrer Correia

Workshop de Costura

25-03-201325-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

Atelier de culinária com tema alusivo à Páscoa - confeção de folares

26-03-201326-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Lagares da Beira

Celebração da Páscoa

27-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache- CATL 1º Ciclo

28-03-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Jantar de Páscoa

26-03-201326-03-2013Apartamento de Reinserção - Apartamento de Reinserção

Sexta feira Santa

26-03-201326-03-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

"O Mundo no Mar!!" - atividade lúdico-pedagógica

27-03-201327-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Guia

Passeio a Aveiro

27-03-201327-03-2013CATL 2º 3º Ciclo Poiares

Torneio de futebol Inter-CATL's

27-03-201327-03-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

25-03-201325-03-2013

26-03-2013
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Cerimónia do Lava Pés

28-03-201328-03-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Visita ao Castelo de Óbidos

28-03-201328-03-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache- CATL 1º Ciclo

Adoração da Cruz

29-03-201329-03-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Celebração da Páscoa

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Lar do Cadafaz - Estrutura Residencial para Idosos

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

ABRIL 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

"Trilhos a Pedais" - passeio de bicicleta intergeracional

29-04-201301-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo D. Inês de Castro

“Encontros Com Arte” - atividades de expressão plástica

07-06-201301-04-2013CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Ação de sensibilização sobre higiene e segurança alimentar

31-10-201301-04-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Apresentação de contos e histórias de escritores/autores de literatura
infantil

30-04-201301-04-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Apresentação de contos e histórias infantis

30-04-201301-04-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Atelier de Dança Contemporânea

30-04-201301-04-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Comemoração do Dia Internacional do Livro

23-04-201301-04-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - CATL 1º Ciclo

Comemoração do Dia Mundial da Saúde

05-04-201301-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Arganil

Jogos tradicionais

01-04-201301-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

Prova de Orientação

31-10-201301-04-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Colónia de férias

"Conto Pinóquio" - atelier de expressão plástica

23-04-201302-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

31-03-201331-03-2013
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Comemoração do Dia da Mãe

03-05-201302-04-2013CATL 1º Ciclo Paio Mendes

Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil

02-04-201302-04-2013CATL 1º Ciclo Tábua

Workshop de Pintura

12-04-201302-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

"Vamos Transformar e Criar" - atelier de reciclagem de roupas

31-05-201303-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

Campanha Solidária de angariação de bens alimentares e vestuário

31-05-201303-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Soure

Semana da Leitura

08-04-201303-04-2013CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Atelier de expressão plástica - elaboração de livro com jogos e lengalengas

30-05-201304-04-2013CATL  2º e 3º Ciclo Ansião

Atividades desportivas - torneio de Pes 2013

31-05-201304-04-2013CATL Secundária Oliveira Hospital

Comemoração do Dia do Doente

04-04-201304-04-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Comemoração do Dia da Dança

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Ação de sensibilização sobre comportamentos de risco

24-04-201308-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Comemoração do Dia da Mãe

30-04-201308-04-2013CATL Secundária Oliveira Hospital

Comemoração do Dia da Mãe - atelier de expressão plástica

02-05-201308-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Guia

Comemoração do Dia Mundial da Saúde

08-04-201308-04-2013FAROL - Centro de Alojamento Temporário

Workshop de Saúde

12-04-201308-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

Tertúlia "Estilos de Vida"

11-04-201311-04-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

"Dá-me de Comer" - campanha de angariação de bens alimentares

14-04-201313-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

05-04-201305-04-2013
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Comemoração do 25 de Abril – Dia da Liberdade

25-04-201315-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Martim de Freitas

Comemoração do Dia da Dança

29-04-201315-04-2013CATL 1º Ciclo Tábua

Comemoração do Dia da Mãe

01-05-2013CATL 1º Ciclo Ansião

CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil

23-04-201315-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Mortágua

Comemoração do Dia da Mãe

02-05-2013CATL 1º Ciclo Tábua

CATL 1º Ciclo Eiras

CATL 1º Ciclo Montes Claros

Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

18-04-201318-04-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Intercâmbio com o Centro de Dia de Nogueira do Cravo

18-04-201318-04-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Marcha pela Paz

19-04-201319-04-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Passeio à Vila de Óbidos

19-04-201319-04-2013Centro Dia da Cumieira - Centro de Dia / Convívio

“Tricas e Vaidades” - feira de velharias

30-04-201322-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

Celebração da Eucaristia

22-04-201322-04-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do 25 de Abril – Dia da Liberdade

24-04-201322-04-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do Dia da Dança

29-04-201322-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

Celebração da Páscoa

23-04-201323-04-2013CATL 1º Ciclo Candosa

Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

CATL 2º e 3º Ciclo Paião

15-04-2013

03-05-2013

16-04-2013

03-05-2013

23-04-201323-04-2013
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CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

CATL Secundária Fernando Namora - Condeixa

CATL 2º e 3º Ciclo Senhor Serra - Esc Dr. Ferrer Correia

CATL 1º Ciclo Paião

Comemoração do Dia Mundial da Terra

23-04-201323-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

 "Livro sobre Rodas" - apresentação ao público

24-04-201324-04-2013CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Comemoração do Dia da Mãe

03-05-201324-04-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - CATL 1º Ciclo

Comemoração do 25 de Abril – Dia da Liberdade

25-04-201325-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cordinha

Semana da Liberdade / Dia do Trabalhador

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Comemoração do Dia da Mãe

03-05-201326-04-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Comemoração do Dia da Mãe

CATL 2º 3º Ciclo Febres

CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Comemoração do Dia da Mãe - atelier temático

03-05-201329-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Comemoração do Dia da Mãe

30-04-2013CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

03-05-2013CATL 1º Ciclo Bairro do Brinca

MAIO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

"A leitura na infância" - atividades de promoção da leitura

13-06-201301-05-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

"Oficina da criatividade" - requalificação do espaço

31-05-201301-05-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Avaliação da satisfação dos clientes/utentes

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Comemoração do Dia da Mãe

01-05-201301-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

23-04-201323-04-2013

01-05-201325-04-2013

03-05-201329-04-2013

30-04-2013

31-05-201301-05-2013
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04-05-201301-05-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Convívio de gerações

31-05-201301-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Encontro das Artes

31-05-201301-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

Encontro de Idosos CDC

31-05-201301-05-2013Centro Dia S.Paio Gramaços - Centro de Dia / Convívio

Encontro de Instituições (RS) que acolhem mulheres e/ou mulheres com
crianças do concelho de Coimbra

31-10-201301-05-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Jogos tradicionais

CATL Secundária Fernando Namora - Condeixa

CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

14-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

Mês de Maria

CATL 1º Ciclo Candosa

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Passeio com os utentes do Lar

02-05-201301-05-2013Lar de Jovens de Santa Maria de Semide - Lar de Infância e Juventude

Recolha de receitas, ditados, lengalengas e jogos de antigamente para
elaboração de um livro

31-05-201301-05-2013CATL Secundária Oliveira Hospital

Reza do terço diário durante o mês dedicado a Maria

30-05-201301-05-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

"Contos tradicionais – príncipes e princesas” - partipação na CEIRARTE

14-06-201302-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

"Dominó Gigante" - atelier de expressão plástica com a temática dos afetos

15-05-201302-05-2013CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

"Vida saudável" - campanha de sensibilização

02-05-201302-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ferreira Zezere

Comemoração do Dia da Mãe

03-05-201302-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

Feira Anual de Pombeiro da Beira

20-05-201302-05-2013Centro Dia Sarnadela - Centro de Dia / Convívio

Jornadas da Família

31-05-201302-05-2013CATL Secundária Lousã

Mês do Coração

31-05-201301-05-2013

31-05-201301-05-2013
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31-05-201302-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Workshop de Beleza

03-05-201302-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

Comemoração do Dia da Mãe

CATL 2º e 3º Ciclo Paião

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

CATL 2º e 3º Ciclo Cristina Torres

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

CATL 1º Ciclo Paião

Comemoração do Dia da Mãe - atelier temático

CATL 2º 3º Ciclo Febres

CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

"Pedalar Solidário" -  passeio de ciclismo de Coimbra a Maiorca

05-05-201305-05-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Equipa Intervenção Direta

Comemoração do Dia da Mãe

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

"Brinquedos antigos" - atelier de expressão plástica

14-06-201306-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Lagares da Beira

Atelier de expressão plástica - realização de papagaios de papel

14-06-201306-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Lagares da Beira

Atelier de verão - angariação de verbas para as férias

12-06-201306-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Atividades de ocupação dos tempos livres no Verão

30-08-201306-05-2013CATL 1º Ciclo Montes Claros

Comemoração do Dia da Mãe

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Creche

CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Jogos tradicionais

10-05-201306-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

Participação na Feira de S. Marcos

03-05-201303-05-2013

03-05-201303-05-2013

05-05-201305-05-2013

06-05-201306-05-2013
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09-05-201306-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

Comemoração do Dia da Mãe

08-05-201308-05-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Passeio à praia de S. Martinho do Porto

26-06-201308-05-2013CATL 1º Ciclo Montes Claros

Comemoração do Dia da Família

11-05-201311-05-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Semana do "Coração Saudável": pedalar é o que está a dar

17-05-201313-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Comemoração do Dia Mundial da Criança

31-05-201314-05-2013CATL 1º Ciclo Montes Claros

Realização e largada de papagaios de papel

14-05-201314-05-2013CATL 2º 3º Ciclo Midões

Comemoração do Dia da Família

Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do Dia da Família - Encontro avós, pais e netos

15-05-201315-05-2013CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Comemoração do Dia Mundial da Família

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Creche

Comemoração do Dia Mundial da Família / Dia Europeu dos Vizinhos

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Viagem ao santuário de Fátima

15-05-201315-05-2013FAROL - Centro de Alojamento Temporário

Comemoração do Dia das Maias

17-05-201317-05-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

Feira Medieval

18-05-201317-05-2013CATL Secundária Arganil

Passeio ao aquaparque o Teimoso, Figueira da Foz

03-07-201317-05-2013CATL 1º Ciclo Martim de Freitas

Visita à quinta de S. Inácio em Avintes

17-05-201317-05-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Visita ao Mosteiro de Santa a Clara a Velha

17-05-201317-05-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

15-05-201315-05-2013

15-05-201315-05-2013

27-05-201315-05-2013
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Um dia à beira-mar

18-05-201318-05-2013Sede - Direção

"Brincar com tradição" - comemoração do Dia da Criança

03-06-201320-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Comemoração do Dia do Jovem

31-05-201320-05-2013CATL 2º 3º Ciclo Febres

Jogos tradicionais

24-05-201320-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Poeta Manuel Silva Gaio

Animação aos idosos do centro CELIUM

22-05-201322-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ceira

“ Um dia na Prisão” - ação de sensibilização

24-05-201324-05-2013CATL Secundária Lousã

Comemoração do Dia dos Parques Naturais

24-05-201324-05-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Centro Comunitário

Participação no aniversário da escola

24-05-201324-05-2013CATL Secundária Oliveira Hospital

Visita a Oliveira de Azeméis à Nossa Senhora de La Salette

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Centro Social S. Pedro - Ingote - Serviço de Apoio Domiciliário

Visita ao Pavilhão do Conhecimento a Lisboa

24-05-201324-05-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Comemoração do Dia Mundial da Criança

31-05-201327-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

Exposição "Crianças no Mundo Solidário"

31-05-201327-05-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Feira Medieval

31-05-201327-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Penela - Inf D. Pedro

Participação na Expo-Miranda

31-05-201327-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Senhor Serra - Esc Dr. Ferrer Correia

Comemoração do Dia do Vizinho

28-05-201328-05-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Exposição "Crianças no Mundo Solidário"

28-05-201328-05-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Comemoração do Dia Mundial da Criança

31-05-201331-05-2013CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

24-05-201324-05-2013
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CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

03-06-2013CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

Comemoração do Dia Mundial sem tabaco

31-05-201331-05-2013FAROL - Centro de Alojamento Temporário

Concerto Solidário

31-05-201331-05-2013Centro Apoio Social

Encerramento do mês de Maria

31-05-201331-05-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

JUNHO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

Atelier de expressão plástica - reciclagem

30-06-201301-06-2013CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

Atividades ao ar livre - passeios, piqueniques, praia e exploração da
natureza

30-09-201301-06-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Serviço de Apoio Domiciliário

Atividades lúdico pedagógicas no exterior

30-09-201301-06-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Comemoração do Dia da Criança

01-06-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

30-06-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Comemoração do Dia Mundial da Criança

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

CATL 1º Ciclo Paião

Comemoração dos Santos Populares

30-06-201301-06-2013FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Criação e implementação do cartão de cliente ComVida Quiaios

31-08-201301-06-2013ComVida Quiaios - Colónia de férias

Dia(s) na praia

30-09-201301-06-2013FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Festa de final de ano - jantar de finalistas

CATL 1º Ciclo Paião

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Surf

30-09-201301-06-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Colónia de férias

Feira Comunitária _ Sem Regras

31-05-201331-05-2013

01-06-2013

01-06-201301-06-2013

30-06-201301-06-2013
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02-06-201302-06-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Centro Comunitário

"Reciclar com a Natureza" - atelier plástico para comemoração do dia da
Árvore

05-06-201303-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Taveiro

Atelier de expressão plástica - elaboração de trabalhos com mosaicos

28-06-201303-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

Atelier de expressão plástica - reciclagem

28-06-201303-06-2013CATL 1º Ciclo Centro Educativo Condeixa - Esc nº 2

Atelier Zen - massagens relaxantes

07-06-201303-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo D. Inês de Castro

Avaliação da satisfação dos clientes/utentes

07-06-201303-06-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - CATL 1º Ciclo

Colónia de férias sénior no ComVida Quiaios

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Centro Social S. Pedro - Ingote - Serviço de Apoio Domiciliário

30-06-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Comemoração do Dia da Criança

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Comemoração do Dia da Criança - atelier de culinária

03-06-201303-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

Comemoração do Dia Mundial da Criança

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

CATL 2º e 3º Ciclo Tábua

CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

CATL 2º e 3º Ciclo Guia

CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

CATL 1º Ciclo Paio Mendes

CATL 1º Ciclo Tábua

CATL 1º Ciclo Bairro do Brinca

Comemoração dos Santos Populares

28-06-201303-06-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Comemoração dos Santos Populares - sardinhada

Centro Dia Vidual - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Amoreira - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Amoreira - Centro de Dia / Convívio

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Serviço de Apoio Domiciliário

21-06-201303-06-2013

03-06-201303-06-2013

03-06-201303-06-2013

28-06-201303-06-2013
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28-06-201303-06-2013Centro Dia Esteiro - Serviço de Apoio Domiciliário

Convívio inter-Centros nas interrupções lectivas do verão

30-08-201303-06-2013CATL 1º Ciclo Eiras

Dia(s) na praia

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Festa de final de ano lectivo

14-06-201303-06-2013CATL 1º Ciclo Martim de Freitas

Festa final de ano letivo

14-06-201303-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Martim de Freitas

Jogos tradicionais

03-06-2013CATL  2º e 3º Ciclo Oliveira Hospital

07-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo S.Silvestre

Passeio à Praia das Rocas, Castanheira de Pêra

10-07-201303-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

"O baú dos Sonhos" - comemoração do Dia da Criança

07-06-201304-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente

05-06-201304-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Mealhada

Sessão  de encerramento do Programa formativo Líderes Sociais

05-06-201305-06-2013Sede - Formação

Comemoração dos Santos Populares

26-06-201307-06-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Colónia de férias sénior no ComVida Quiaios

14-06-201310-06-2013Centro Dia da Cumieira - Centro de Dia / Convívio

Comemoração dos Santos Populares - sardinhada

29-06-201310-06-2013Lar do Cadafaz - Estrutura Residencial para Idosos

“Um dia no Lar de Idosos” - almoço convívio de partilha entre jovens e
idosos

12-06-201312-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Comemoração dos Santos Populares - sardinhada

13-06-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Marchas populares

13-06-201313-06-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

30-09-201303-06-2013

03-06-2013

13-06-2013

29-06-2013
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Atividades de ocupação dos tempos livres no Verão

12-07-201314-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pombal - Marquês de Pombal

Dia(s) na piscina e praia fluvial

30-08-201314-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Senhor Serra - Esc Dr. Ferrer Correia

Festa de final de ano lectivo

CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

CATL 1º Ciclo Paião

Arraial dos Santos Populares

15-06-201315-06-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

"Com quase nada..recolher o passado para preparar o futuro" - atelier lúdico
-ocupacional

01-07-201317-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ferreira Zezere

"Verão A'Abrir" - atividades de verão

31-07-201317-06-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - CATL 1º Ciclo

"Verão em Movimento" - atividades de verão

26-07-201317-06-2013CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Atividades de ocupação dos tempos livres no Verão

17-06-2013CATL 1º Ciclo Centro Educativo Condeixa - Esc nº 2

CATL 2º e 3º Ciclo Guia

CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Gualdim Pais - Charneca

15-07-2013CATL 1º Ciclo Ansião

19-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo Paião

CATL 2º e 3º Ciclo Carapinheira - Esc Dr José S.tos Bessa

CATL 2º e 3º Ciclo Fig. Foz - Esc João de Barros

CATL 2º e 3º Ciclo Alvaiazere - Dr Manuel Rib Ferreira

CATL 2º e 3º Ciclo Pedrulha

CATL 2º e 3º Ciclo Avelar

30-08-2013CATL 1º Ciclo Paio Mendes

Dia(s) na praia

31-07-2013CATL 1º Ciclo Costa de Lavos

30-08-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Poeta Manuel Silva Gaio

Passeio ao Aquaparque de Amarante

17-06-201317-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Um dia na piscina

30-08-201317-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Soure

14-06-201314-06-2013

17-06-2013

12-07-2013

24-07-2013

26-07-2013

17-06-2013
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Visita à Kidzania

17-06-201317-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Visita ao Oceanário, Lisboa

19-07-201317-06-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Acolhimento Temporário

Atividades de ocupação dos tempos livres no Verão

21-06-201318-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Cicloturismo

18-06-201318-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Passeio à praia das Rocas, Castanheira de Pera

18-06-201318-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ferreira Zezere

Passeio à praia do Cabedelo - Figueira da Foz

11-07-201318-06-2013CATL 1º Ciclo Eiras

Atividades na praia da Nazaré

19-06-201319-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ferreira Zezere

Comemoração dos Santos Populares - sardinhada

19-06-201319-06-2013FAROL - Centro de Alojamento Temporário

Comemoração dos Santos Populares

20-06-201320-06-2013Apartamento de Reinserção - Apartamento de Reinserção

Passeio a Nossa Senhora da Lapa - Sernancelhe

20-06-201320-06-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Festa de final de ano lectivo

21-06-201321-06-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Geocaching

21-06-201321-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Ferreira Zezere

Natação

21-06-201321-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Passeio à Nazaré

21-06-201321-06-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Visita à Torre da Universidade

21-06-201321-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Poeta Manuel Silva Gaio

Festa da Família CDC

23-06-201323-06-2013Sede - Direção

 Colónia de Férias Sénior destinada a utentes da Cáritas de Coimbra

30-09-201324-06-2013ComVida Quiaios - Colónia de férias

Acampamento "Trilhos com Sentido"
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28-07-201324-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa do Botão

Acampamento de Verão

28-06-201324-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Cantanhede

Atividades de ocupação dos tempos livres no Verão

30-08-201324-06-2013CATL 1º Ciclo Bairro do Brinca

Exposição de brinquedos antigos

28-06-201324-06-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache- CATL 1º Ciclo

Marchas populares

24-06-201324-06-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Passeio à Praia das Rocas, Castanheira de Pêra

24-06-201324-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Comemoração do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas

25-06-201325-06-2013Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Dia(s) na praia

11-07-201325-06-2013CATL 2º 3º Ciclo Febres

Passeio ao aquaparque de Pombal

25-06-201325-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Coja - Esc Prof Mendes Ferrão

Visita ao parque aquático de Santarém

25-06-201325-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Infante D. Pedro - Buarcos

Comemoração do Idoso

26-07-201326-06-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Ida ao Parque Aquático de Pombal

26-06-201326-06-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Celebração da Eucaristia

27-06-201327-06-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

Cicloturismo

12-07-201327-06-2013CATL 2º 3º Ciclo Febres

Comemoração dos Santos Populares

Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Centro Social S. Pedro - Ingote - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Comemorações dos 30 anos da Creche e JI Nossa Sra. de Fátima

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Creche

Festa de final de ano lectivo

28-06-201328-06-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Creche

28-06-201328-06-2013

13-09-201328-06-2013
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C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

CATL 1º Ciclo Gualdim Pais - Charneca

Festa de final de ano letivo /finalistas

28-06-201328-06-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Passeio à praia de S. Martinho do Porto

28-06-201328-06-2013CATL 1º Ciclo Centro Educativo Condeixa - Esc nº 2

Um dia na piscina

28-06-201328-06-2013CATL 2º 3º Ciclo Febres

JULHO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

“Férias grandes divertimento a dobrar” - atividades de verão

27-08-201301-07-2013CATL 1º Ciclo Tábua

“Julho em Acção um Mês de Diversão” - atividades de verão

CATL 1º Ciclo Pampilhosa Serra

CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Atividades de ocupação dos tempos livres no Verão

30-08-201301-07-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache- CATL 1º Ciclo

Colónia de férias sénior no ComVida Quiaios

Centro Dia S. Sebastião da Feira - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Esteiro - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Vidual - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia S.Paio Gramaços - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Sarnadela - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia S.Martinho da Cortiça - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Nogueira do Cravo - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Pomares - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia S. Sebastião da Feira - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Nogueira do Cravo - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Unhais-O-Velho - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Amoreira - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia S.Paio Gramaços - Centro de Dia / Convívio

Comemoração dos Santos Populares - sardinhada

Centro Dia Pomares - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Nogueira do Cravo - Serviço de Apoio Domiciliário

Dia(s) na praia

31-07-201301-07-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Centro de Dia / Convívio

28-06-201328-06-2013

31-07-201301-07-2013

31-07-201301-07-2013

31-07-201301-07-2013
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Passeio à Praia das Rocas, Castanheira de Pêra

09-07-201301-07-2013CATL 1º Ciclo Bairro do Brinca

Passeio ao aquaparque de Pombal

01-07-201301-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo Soure

Visita à cidade de Coimbra

31-07-201301-07-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Dia(s) na praia

09-07-201302-07-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Passeio à praia das Rocas, Castanheira de Pêra

02-07-201302-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo Arganil

Festa de aniversário do Lar

03-07-201303-07-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Ida à piscina de Quiaios

03-07-201303-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Um dia na praia

04-07-201304-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Descida do Rio Mondego em canoa

05-07-201305-07-2013CATL 2º 3º Ciclo Febres

Passeio de finalistas do quarto ano

05-07-201305-07-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Caça ao Tesouro no Parque Verde (Coimbra)

08-07-201308-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Poeta Manuel Silva Gaio

Cinema e Bowling

08-07-201308-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Um dia na Quinta

08-07-201308-07-2013CATL 1º Ciclo Condeixa - Esc. nº 1

Passeio à Praia de Mira

09-07-201309-07-2013CATL 2º 3º Ciclo Febres

Avaliação geral do ano

10-07-201310-07-2013Sede - Direção

Ida ao parque aquático Teimoso

10-07-201310-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

Um dia na praia

11-07-201311-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo Tocha

 Visita à Igreja de Santa Cruz em Coimbra
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12-07-201312-07-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Comemoração do Dia dos Avós

26-07-201312-07-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Acantonamento de Verão

09-08-201315-07-2013CATL 1º Ciclo Paião

Dia(s) na praia

06-09-201315-07-2013Lar de Jovens de Santa Maria de Semide - Lar de Infância e Juventude

Dia(s) na praia

16-07-201316-07-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Passeio à Praia das Rocas, Castanheira de Pêra.

17-07-201317-07-2013CATL 2º e 3º Ciclo - Esc Poeta Manuel Silva Gaio

Jogos tradicionais

18-07-201318-07-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Visita de Lazer/cultural a Aveiro

19-07-201319-07-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Equipa Intervenção Direta

Comemoração do Dia do Amigo

20-07-201320-07-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Comemoração do Dia Internacional da Paz

20-07-201320-07-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Comemoração do Dia do Amigo

FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

FAROL - Centro de Alojamento Temporário

Comemoração do Dia dos Avós

28-07-201322-07-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Comemoração do Dia Mundial da Amizade

22-07-201322-07-2013CATL 1º Ciclo Tábua

Comemoração do Dia dos Avós

29-07-201324-07-2013CATL 1º Ciclo Paião

Visita à Casa Museu Miguel Torga

25-07-201325-07-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Comemoração do Dia dos Avós

26-07-201326-07-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Serviço de Apoio Domiciliário

Um dia no Choupal

26-07-201326-07-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Passeio de barco no Rio Mondego

22-07-201322-07-2013
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31-07-201331-07-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

AGOSTO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

Atividades de ocupação dos tempos livres no Verão

31-08-201301-08-2013CATL 2º e 3º Ciclo Pampilhosa Serra

Um dia na piscina

27-08-201301-08-2013CATL 1º Ciclo Candosa

Colónia de férias sénior no ComVida Quiaios

12-08-201302-08-2013Lar de Jovens de Santa Maria de Semide - Lar de Infância e Juventude

Semana da Água

09-08-201305-08-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Dinâmicas de grupo no Parque Verde do Mondego

06-08-201306-08-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

 Dia Nacional do Combate ao Colesterol

07-08-201307-08-2013FAROL - Centro de Alojamento Temporário

 Dia Nacional do Combate ao Colesterol

08-08-201308-08-2013FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Visita ao Jardim Botânico

08-08-201308-08-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Comemoração do Dia Mundial da Fotografia

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Visita ao Carmelo de Santa Teresa

14-08-201314-08-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Celebração da Eucaristia da Assunção de Nossa Senhora

15-08-201315-08-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Visita à Casa Municipal de Coimbra (Edificio Chiado)

20-08-201320-08-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Jogos tradicionais

22-08-201322-08-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

"Torre de Almedina" - conhecer a história de Coimbra

23-08-201323-08-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Colónia de férias materno-infantil no ComVida Quiaios

02-09-201326-08-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

 Caça ao Tesouro

19-08-201312-08-2013
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29-08-201329-08-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

SETEMBRO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

Estágios

02-12-201301-09-2013ComVida Quiaios - Colónia de férias

"Cesto Solidário" - recolha de géneros alimentares para o CAS

08-09-201302-09-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Festa de acolhimento

03-09-201303-09-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Abertura geral do ano

04-09-201304-09-2013Sede - Direção

Evento solidário

08-09-201306-09-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Equipa Intervenção Direta

Campanha para angariação de máquinas e equipamentos

31-12-201309-09-2013Lavandaria - Empresa de Inserção - Lavandaria

Celebração da eucaristia

14-09-201314-09-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Celebração das vindimas

14-09-201314-09-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Festa de acolhimento

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache- CATL 1º Ciclo

Abertura do ano letivo

16-09-201316-09-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - CATL 1º Ciclo

 Visita ao Núcleo Museológico do Sal em Lavos

Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Serviço de Apoio Domiciliário

Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Visita à Nª Sª dos Remédios em Lamego

20-09-201320-09-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do Dia Internacional da Paz

27-09-201323-09-2013FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Organização do I Encontro de Protocolos RSI do distrito de Coimbra

24-09-201324-09-2013Rendimento Social Inserção

Debate integrado no ciclo de conferências a realizar pelo setor da Inclusão

25-09-201325-09-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Centro Comunitário

14-09-201314-09-2013

19-09-201319-09-2013
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Festa de receção ao caloiro

27-09-201327-09-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

OUTUBRO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

Avaliação da satisfação dos clientes/utentes

29-11-201301-10-2013ComVida Quiaios - Colónia de férias

Comemoração do Dia do Idoso

FAROL - Centro de Alojamento Temporário

FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia da Cumieira - Centro de Dia / Convívio

Programa de ações concertadas ou individuais de promoção da vacinação

29-11-201301-10-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Centro de Dia / Convívio

Reza do terço diário durante o mês dedicado a Maria

31-10-201301-10-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Vacinação

Centro Dia S.Martinho da Cortiça - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Sarnadela - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Vidual - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Dia Pomares - Serviço de Apoio Domiciliário

"Ciclismo Solidário " - atividade para angariação de fundos

06-10-201306-10-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Centro Comunitário

Comemoração do Dia Mundial dos Correios

09-10-201309-10-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Comemoração do Dia Internacional da Música

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Feira da Alimentação

18-10-201310-10-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Comemoração do Dia da Alimentação

16-10-201314-10-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Visita de lazer/cultural a Guimarães

14-10-201314-10-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Centro Comunitário

Avaliação da satisfação dos clientes/utentes

16-12-201315-10-2013Lavandaria - Empresa de Inserção - Lavandaria

Comemoração do Dia da Alimentação

15-10-201315-10-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Serviço de Apoio Domiciliário

01-10-201301-10-2013

29-11-201301-10-2013

17-10-201310-10-2013
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Comemoração do Dia Mundial da Bengala Branca

FAROL - Centro de Alojamento Temporário

FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Comemoração do Dia da Alimentação

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Comemoração do Dia Mundial contra a Pobreza e Exclusão Social

17-10-201317-10-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Feira de Outono

18-10-201318-10-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

IV Encontro de Idosos Inter Centros

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia da Cumieira - Centro de Dia / Convívio

10.ª Exposição de Espantalhos

19-10-201319-10-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Tertúlia " Importância da Solidariedade em tempo de Crise"

24-10-201324-10-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Debate integrado no Ciclo de Conferências a realizar pelo setor da inclusão

25-10-201325-10-2013Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - Equipa Intervenção Direta

Comemoração do Dia Internacional do Livro

FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

FAROL - Centro de Alojamento Temporário

Bolinhos e Bolinhós - desfile

31-10-201331-10-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Creche

Bolinhos e Bolinhós - elaboração de disfarces

31-10-201331-10-2013Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Bolinhos e Bolinhós - elaboração de disfarces e desfile

31-10-201331-10-2013Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

NOVEMBRO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

11-11-201301-11-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

Halloween

Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

15-10-201315-10-2013

16-10-201316-10-2013

18-10-201318-10-2013

29-10-201329-10-2013

01-11-201301-11-2013
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Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Centro Comunitário S. José - B.º Rosa - CATL 1º Ciclo

14-11-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia S. Sebastião da Feira - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Pomares - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Nogueira do Cravo - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Vidual - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Convívio Malhada do Rei - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Amoreira - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Sarnadela - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia S.Martinho da Cortiça - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Esteiro - Serviço de Apoio Domiciliário

Aniversário do CRSI

05-11-201305-11-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

18-11-201308-11-2013Centro Dia S.Martinho da Cortiça - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

09-11-201309-11-2013Centro Rainha Santa Isabel - Lar de Grandes Dependentes

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Lar do Cadafaz - Estrutura Residencial para Idosos

Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

12-11-201312-11-2013Apartamento de Reinserção - Apartamento de Reinserção

Festa de aniversário do lar

12-11-201312-11-2013Lar 3ª Idade - Stº António - Areeiro/Coimbra - Estrutura Residencial para Idosos

Comemoração do Dia da Diabetes

14-11-201314-11-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Serviço de Apoio Domiciliário

Campanha de Natal "Um brinquedo por um sorriso"

20-12-201315-11-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Acolhimento Temporário

Conselho Geral Cáritas

17-11-201316-11-2013Sede - Direção

Comemoração do Dia Internacional da Tolerância

11-11-201304-11-2013

15-11-2013

22-11-2013

11-11-201311-11-2013
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FAROL - Centro de Alojamento Temporário

FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

Dia do Pijama

20-11-201320-11-2013Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

10 Milhões de estrelas

31-12-201324-11-2013Sede - Direção

Comemoração do Dia Internacional pela eliminação da violência contra as
Mulheres

25-11-201325-11-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Comemoração do Dia Mundial de Luta Contra a Sida

02-12-201328-11-2013Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

XII Aniversário do Centro Comunitário de Inserção

28-11-201328-11-2013Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

DEZEMBRO 2013

Data fimData inícioAtividade / Equipamento(s) social(ais)

Almoço de Natal

24-12-201301-12-2013Centro Dia Vidual - Serviço de Apoio Domiciliário

Festa de Natal e Passagem de ano

31-12-201301-12-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Estrutura Residencial para Idosos

"De mãos dadas por um mundo melhor" - campanha de recolha de bens

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache- CATL 1º Ciclo

Almoço de Natal

Centro Dia Nogueira do Cravo - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia S.Martinho da Cortiça - Centro de Dia / Convívio

Centro Dia Pomares - Serviço de Apoio Domiciliário

24-12-2013Centro Dia Esteiro - Serviço de Apoio Domiciliário

Almoço de Natal

20-12-201309-12-2013Centro Dia Amoreira - Centro de Dia / Convívio

Comemoração do Dia de São Martinho - magusto

20-12-201309-12-2013Centro Dia Amoreira - Serviço de Apoio Domiciliário

Festa de Natal

20-12-201309-12-2013Centro Dia Amoreira - Serviço de Apoio Domiciliário

Comemoração do Dia internacional dos Direitos Humanos

FAROL - Unidade Longa Duração e Manutenção

FAROL - Centro de Alojamento Temporário

18-11-201318-11-2013

31-12-201302-12-2013

20-12-201302-12-2013

10-12-201310-12-2013
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Festa de Natal

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Social Nª Srª Boa Viagem - Leirosa - Creche

Festa de Natal

Centro Social S. Pedro - Ingote - Creche

Centro Social S. Pedro - Ingote - Centro de Dia / Convívio

Centro Social S. Pedro - Ingote - Serviço de Apoio Domiciliário

Centro Comunitário de Inserção - Baixa - Centro Comunitário de Inserção

Visita ao Presépio de Penela

13-12-201313-12-2013C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Festa de Natal

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Creche

Creche e JI Nª Srª de Fátima - Pedrulha - Jardim de Infância

Festa de Natal

15-12-201315-12-2013Comunidade de Inserção Renascer - Comunidade de Inserção

Almoço de Natal

21-12-201316-12-2013Lar 3ª Idade - Casa de S. José - Estrutura Residencial para Idosos

Distribuição de cabazes de Natal

23-12-201316-12-2013Centro Apoio Social

Festa de Natal

17-12-201317-12-2013Lar Nª Srª da Encarnação - Buarcos - Serviço de Apoio Domiciliário

Festa de Natal

18-12-201318-12-2013Rendimento Social Inserção

Festa de Natal dos colaboradores CDC

19-12-201319-12-2013Sede - Direção

Celebração da eucaristia de Natal

20-12-201320-12-2013Lar do Cadafaz - Estrutura Residencial para Idosos

Festa de Natal

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Centro de Dia / Convívio

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Jardim de Infância

Centro Dia da Cumieira - Centro de Dia / Convívio

C. Social Com. Nª Srª dos Milagres - Cernache - Creche

Lar do Cadafaz - Estrutura Residencial para Idosos

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Festa de Natal

Centro de Dia Sol Nascente - Centro de Dia para Toxicodependentes

Centro viHda+ - Centro Atendim. e Acomp. Psicossocial

20-12-201310-12-2013

13-12-201313-12-2013

14-12-201314-12-2013

20-12-201320-12-2013

23-12-201323-12-2013
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Passagem de Ano 2013-2014 no ComVida Quiaios

31-12-201331-12-2013ComVida Quiaios - Colónia de férias
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PARTE IV  ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013 

 

O Orçamento para o ano de 2013 obedece ao disposto previsto na alínea b) do artigo 20.º dos estatutos 

da Cáritas Diocesana de Coimbra, visando fornecer a todos os parceiros informação fidedigna sobre a 

atividade futura da Instituição. 

Na elaboração do instrumento de gestão optou-se por trabalhar os valores orçamentados em duas 

vertentes. Nos casos em que com objetividade foi possível determinar o montante a orçamentar - como 

é o caso das despesas com o pessoal - trabalhou-se com recurso a uma orçamentação de base zero; nas 

outras situações, o trabalho é feito com base na média dos gastos e rendimentos apurados durante o ano 

de 2012. Houve ainda casos em que a estimativa teve como base gastos e receitas perspetivados de 

acordo com critérios de valorimetria adequados, tendo sempre como princípio uma prudente e sensata 

análise da situação. 

O primeiro quadro refere-se à demonstração dos resultados por natureza previsional, tratando-se de 

um quadro resumo da informação que será apresentada de modo mais detalhado. 

 

 

O total de gastos e rendimentos que se preveem para o próximo exercício cifram-se em 15.039.086,87€ 

e 15.362.302,48€ respetivamente. Sendo o imposto estimado de 8.933,82€, prevê-se um resultado 

líquido no próximo exercício de 314.281,79€. 

 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL

Unidade M onetária: Euro

PERÍODO PERÍODO
2012 2013

Vendas  e serviços  prestados 3.847.236,45 4.275.932,46

Subs ídios , doações  e legados  à  exploração 9.969.677,27 10.473.495,77

Variação nos  inventários  da  produção

Trabalhos  para  a  própria  entidade

Custo das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas -2.559.129,51 -2.370.230,69

Fornecimentos  e serviços  externos -2.439.885,60 -2.606.644,02

Gastos  com o pessoal -8.498.546,20 -9.090.768,31

Imparidade de dívidas  a  receber (perdas/reversões)

Provisões  (aumentos/reduções)

Provisões  específicas  (aumentos/reduções)

Aumentos/reduções  de justo va lor

Outros  rendimentos  e ganhos 326.297,83 434.580,05

Outros  gastos  e perdas -2.425,82 -3.954,36

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 643.224,42 1.112.410,90

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização -645.119,42 -950.438,25

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -1.895,00 161.972,65

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 21.306,10 178.294,20

Juros  e gastos  s imi lares  suportados -1.036,51 -17.051,24

Resultados antes de impostos 18.374,59 323.215,61

Imposto sobre o rendimento do período -14.151,64 -8.933,82

Resultado líquido do período 4.222,95 314.281,79

RENDIMENTOS E GASTOS
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O quadro que se segue apresenta os rendimentos e gastos previstos: 

 

 

O quadro e o gráfico que se seguem apresentam a análise comparada do orçamento de 2013 com o ano 

anterior no que concerne a rendimentos e gastos. 

 
 

 

 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013 (va lo res  em euro s )

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS Orçamento Orçamento

Descrição
2012 2013 Variação

Gastos e perdas

61 Custo das mercadorias vendidas 2.559.129,51 2.370.230,69 -188.898,82 

62 Fornecimentos e serviços externos 2.440.922,11 2.606.644,02 165.721,91 

63 Gastos com o pessoal 8.498.546,20 9.090.768,31 592.222,11 

64 Gastos de depreciação e amortização 645.119,42 950.438,25 305.318,83 

65 Perdas por imparidade 0,00 0,00 0,00 

66 Perdas por reduções de justo valor 0,00 0,00 0,00 

67 Provisões do exercício 0,00 0,00 0,00 

68 Outros gastos e perdas 2.425,82 3.954,36 1.528,54 

69 Gastos e perdas de financiamento 0,00 17.051,24 17.051,24 

Totais Classe 14.146.143,06 15.039.086,87 892.943,81 

Rendimentos e ganhos

71 Vendas 0,00 0,00 0,00 

72 Prestações de serviços 3.847.236,45 4.275.932,46 428.696,01 

73 Variações nos inventários da produção 0,00 0,00 0,00 

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 

75 Subsídios, doações e legados à exploração 9.866.295,59 10.473.495,77 607.200,18 

76 Reversões 0,00 0,00 0,00 

77 Ganhos por aumentos de justo valor 0,00 0,00 0,00 

78 Outros rendimentos e ganhos 429.679,51 434.580,05 4.900,54 

79 Juros, dividendos e outros rendimentos 21.306,10 178.294,20 

Totais Classe 14.164.517,65 15.362.302,48 1.040.796,73 

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS Orçamento Orçamento

Descrição 2012 2013 Variação

Gastos e perdas 14.146.143,06 € 15.039.086,87 € 6,31%

Rendimentos e ganhos 14.164.517,65 € 15.362.302,48 € 8,46%

0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

16.000.000,00 €

18.000.000,00 €

2012 2013

Gastos e perdas

Rendimentos e ganhos
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A proposta de orçamento para 2013, face ao orçamento apresentado no exercício anterior, sofre uma 

atualização de 6,31% ao nível dos gastos e de 8,46% nos rendimentos. Tais aumentos não representam 

projeções irrealistas, mas antes resultam da aplicação de novos critérios de valorimetria orçamental, 

como atrás já se enunciaram (em especial o recurso à orçamentação de base zero). 

 

No que respeita aos rendimentos, o quadro abaixo apresenta a previsão para 2013 comparando com os 

montantes estimados em 2012: 

 

 

A distribuição dos rendimentos prevista é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo que o total de rendimentos estimados ascende a 15.362.302,48€, podemos constatar pela análise 

dos quadros anteriores que as rúbricas mais representativas são as Prestações de Serviços e os Subsídios. 

Estes representam 27,83% e 68,18%, respetivamente, do total de rendimentos estimados. 

 

Atinente à prestação de serviços a estimativa para o ano de 2013 é a seguinte: 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013 (va lo res  em euro s ) (va lo res  em euro s )

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS Orçamento Orçamento

Proveitos e Ganhos 2012 2013

71 Vendas 0,00 0,00 

72 Prestações de serviços 3.847.236,45 4.275.932,46 

73 Variações nos inventários da produção 0,00 0,00 

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 

75 Subsídios, doações e legados à exploração 9.866.295,59 10.473.495,77 

76 Reversões 0,00 0,00 

77 Ganhos por aumentos de justo valor 0,00 0,00 

78 Outros rendimentos e ganhos 429.679,51 434.580,05 

79 Juros, dividendos e outros rendimentos 21.306,10 178.294,20 

Total Classe 14.164.517,65 15.362.302,48 

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

RENDIMENTOS

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 3.847.236,45 4.275.932,46

721 MENSALIDADES 3.161.714,37 3.733.204,60

721 CLINICA 343.798,35 344.782,32

721 OUTROS 341.723,73 197.945,54

2012 2013

Vendas
0,00%

Prestações de 
serviços
27,83%

Subsídios, doações e 
legados à exploração

68,18%

Outros rendimentos e 
ganhos
2,83%

Juros, dividendos e 
outros rendimentos

1,16%
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Esta rúbrica compreende, fundamentalmente, as importâncias recebidas a título de mensalidades pelos 

utentes das várias valências da Cáritas. 

 

A estimativa relativa aos subsídios à exploração é a seguinte: 

 

Esta rúbrica regista os subsídios respeitantes a eventos que a entidade leve a cabo, bem como os 

acordos com a Segurança Social. 

 

Outros ganhos e rendimentos previstos são: 

 

Esta rúbrica regista os rendimentos inerentes ao valor acrescentado, das atividades que não sejam 

próprias dos objetivos principais da entidade, assim como os valores relativos ao reconhecimento dos 

subsídios ligados ao investimento.  

 

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

RENDIMENTOS

75 SUBSIDIOS, DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 9.866.295,59 10.473.495,77

751 SUBSÍDIOS DOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 9.743.338,72 10.171.347,74

7511 SEGURANÇA SOCIAL 8.344.861,05 8.761.603,56

75111 INFÂNCIA E JUVENTUDE 3.552.349,23 3.632.017,68

75112 FAMILIA E COMUNIDADE 711.080,31 871.489,32

75113 INVALIDEZ E REABILITÇÃO 733.483,10 693.899,64

75114 TERCEIRA IDADE 3.168.051,41 3.373.047,48

75115 TOXICODEPENDÊNCIA 179.897,00 191.149,44

7512 SUBSÍDIOS OUTROS ORGANISMOS SECTOR PÚBLICO 974.819,34 971.897,82

7513 ABONOS DE FAMILIA 29.497,88 40.268,16

7515 AUTARQUIAS 211.849,90 223.147,28

7519 OUTROS 182.310,55 174.430,92

752 SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 122.956,87 302.148,03

7521 SUBSIDIOS 97.215,87 152.115,60

7522 FUNDO SOCIAL EUROPEU 25.741,00 126.762,51

7523 FUNDO SOCIAL SOLIDÁRIO 23.269,92

2012 2013

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

RENDIMENTOS

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 429.679,51 434.580,05

781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 109.110,64 30.262,68

7811 SERVIÇOS SOCIAIS 107.975,31 29.686,68

7816 OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 1.135,33 576,00

782 DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO 1.972,32

787 RENDIMENTOS E GANHOS INVEST.NÃO FINANCEIROS 12.995,33 13.566,84

7878 OUTROS (rendas) 12.995,33 13.566,84

788 OUTROS 307.573,54 388.778,21

7881 CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES

7882 EXCESSO DA ESTIMATIVA PARA IMPOSTOS

7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO 195.861,92 298.269,77

7884 GANHOS EM OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

7885 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS

7886 DONATIVOS 103.381,68 83.929,08

7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 8.329,94 6.579,36

2012 2013
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No que respeita a juros, dividendos e outros rendimentos temos: 

 

Esta rúbrica regista os rendimentos obtidos com o vencimento de juros, relacionados com depósitos. 

 

O orçamento de gastos é sistematizado do seguinte modo: 

 

 

Em termos relativos a distribuição dos gastos é a seguinte: 

 

 

No respeitante aos gastos, da análise mais profunda desta classe, constatamos que os gastos com o 

pessoal representam 60,45% do orçamento. As segundas rúbricas mais representativas, são as de custos 

das mercadorias vendidas e/ou consumidas, com 15,76%, e os fornecimentos e serviços externos com 

17,33%, do total de gastos do exercício. Estas três rúbricas representam 93,54% dos gastos 

orçamentados. 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

RENDIMENTOS

79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS 21.306,10 178.294,20

791 JUROS OBTIDOS 21.306,10 178.294,20

7911 DE DEPÓSITOS 21.306,10 178.294,20

2012 2013

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013 (va lo res  em euro s ) (va lo res  em euro s )

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS Orçamento Orçamento

Custos e perdas 2012 2013

61 Custo das mercadorias vendidas 2.559.129,51 2.370.230,69 

62 Fornecimentos e serviços externos 2.440.922,11 2.606.644,02 

63 Gastos com o pessoal 8.498.546,20 9.090.768,31 

64 Gastos de depreciação e amortização 645.119,42 950.438,25 

65 Perdas por imparidade 0,00 0,00 

66 Perdas por reduções de justo valor 0,00 0,00 

67 Provisões do exercício 0,00 0,00 

68 Outros gastos e perdas 2.425,82 3.954,36 

69 Gastos e perdas de financiamento 0,00 17.051,24 

Total Classe 14.146.143,06 15.039.086,87 

Custo das 
mercadorias 

vendidas

15,76%

Fornecimentos e 
serviços externos

17,33%

Gastos com o 
pessoal
60,45%

Gastos de 
depreciação e 
amortização

6,32%

Gastos e perdas de 
financiamento

0,11%

Outros gastos e 
perdas
0,03%Outro

0,14%
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Quanto ao custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas temos: 

 

Esta rúbrica contabiliza a saída das existências por venda ou consumo, no âmbito da atividade da 

Instituição, nomeadamente os géneros alimentares, material didático, material de limpeza, etc. 

 

Os fornecimentos e serviços externos apresentam a seguinte previsão: 

 

 

A rúbrica fornecimentos e serviços externos regista os valores despendidos, nomeadamente, com 

material de escritório, combustível, eletricidade, comunicações e serviços técnicos prestados por outras 

entidades. Contempla ainda os apoios que a Instituição concede sob a forma de ação social. 

Convém salientar que, pese embora os valores tenham sofrido ajustes face ao aumento da atividade 

institucional e à previsão de aumentos dos custos de bens e serviços (eletricidade, água, combustíveis, 

…) é propósito da Instituição implementar uma estratégia de melhoria da eficiência, no sentido de 

melhorar processos de aquisições e investimentos e paralelamente atuar junto dos trabalhadores, 

melhorando aspetos comportamentais, tendo em vista a redução de eventuais desperdícios.  

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

GASTOS

61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2.559.129,51 2.370.230,69

612 MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 2.559.129,51 2.370.230,69

6121 MATÉRIAS-PRIMAS 2.559.129,51 2.370.230,69

2012 2013

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

GASTOS

62 FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS 2.440.922,11 2.606.644,02

621 SUBCONTRATOS 0,00 0,00

622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 1.176.045,68 1.146.332,51

6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 156.875,50 150.900,86

6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.814,48 5.017,36

6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA 31.928,57 31.606,32

6224 HONORÁRIOS 709.368,61 692.177,52

6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 275.022,01 265.711,49

6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.036,51 918,96

623 MATERIAIS 118.908,50 126.497,03

6231 FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO 54.915,40 54.261,10

6232 LIVROS E DOC. TÉCNICA/REVISTAS 71,29 728,27

6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 51.475,77 58.389,09

6234 ARTIGOS PARA OFERTA 739,69 212,88

6235 MATERIAL DIDÁTICO 11.706,35 12.905,69

624 ENERGIA E FLUIDOS 766.202,89 916.643,92

6241 ELECTRICIDADE 245.068,68 298.655,59

6242 COMBUSTIVEIS 422.101,70 516.983,11

6243 AGUA 87.868,05 93.986,78

6248 OUTROS (Outros fluídos) 11.164,46 7.018,44

625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 27.962,98 20.947,54

6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 27.962,98 20.947,54

626 SERVIÇOS DIVERSOS 351.802,06 396.223,02

6261 RENDAS E ALUGUERES 20.601,05 33.079,16

6262 COMUNICAÇÃO 56.288,89 58.890,79

6263 SEGUROS 32.443,30 35.904,57

6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 418,98 126,72

6266 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 0,00

6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 55.133,06 47.382,12

6268 OUTROS SERVIÇOS 186.916,78 220.839,66

62681 ACÇÃO SOCIAL 170.513,12 206.187,96

62682 JORNAIS E REVISTAS 1.087,86 1.573,34

62689 OUTROS 15.315,80 13.078,36

2012 2013
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Os gastos com pessoal estão repartidos do seguinte modo: 

 

Gastos com pessoal regista os diferentes tipos de remunerações (salários, ordenados, subsídios, 

prémios, ajudas de custo, etc.) dos colaboradores da Instituição, assim como os encargos com seguros e 

com a Segurança Social. 

De referir que os custos com pessoal orçamentados incluem os aumentos previstos da Segurança Social 

de 20,40% para 20,80%, um ajuste previsional ao seguro de acidentes de trabalho, bem como a entrada 

em funcionamento de uma nova estrutura de lar de idosos que implicará a contratação de 28 

colaboradores. 

 

A previsão de gastos de depreciação e amortização é: 

 

Esta rúbrica regista a depreciação do ativo fixo tangível da Instituição.  

Amortizar é reconhecer a perda de valor de um equipamento ao longo do tempo (uma peça de 

mobiliário, uma máquina, uma fotocopiadora, um automóvel, um edifício, etc.) devido ao uso e 

desgaste do mesmo. Os equipamentos cuja vida útil para a Instituição ultrapassa um exercício, não têm 

o seu custo refletido unicamente no exercício em que são adquiridos. Pelo contrário, o custo 

reconhecido com estes equipamentos é apenas a parte relativa à utilização em cada exercício, na forma 

de uma amortização. 

Efeitos no cash flow - quando um equipamento ou edifício sujeito a amortização é comprado, a saída de 

dinheiro para o adquirir dá-se no momento da compra ou pouco depois, geralmente pela totalidade do 

preço. Porém, o seu custo só é reconhecido ao longo do tempo, por via das amortizações que não 

implicam uma saída de dinheiro da Instituição.  

Assim, a Instituição perspetiva libertar no próximo exercício o montante de 1.264.720,04€. Este valor irá 

constar do Orçamento de Investimentos na rúbrica autofinanciamento, o qual resulta do somatório do 

resultado esperado (314.281,79€) e do valor estimado com as amortizações (950.438,25€). 

 

Quanto a outros gastos e perdas, prevê-se: 

 

Esta rúbrica contempla as importâncias despendidas com o pagamento de impostos e quotizações. 

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

GASTOS

63 GASTOS COM PESSOAL 8.498.546,20 9.090.768,31

632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 7.019.589,78 7.427.192,56

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 1.354.483,27 1.500.110,93

636 SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO 57.674,86 113.550,94

637 GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL 367,79 218,04

638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 66.430,50 49.695,84

2012 2013

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

GASTOS

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 645.119,42 950.438,25

642 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 645.119,42 950.438,25

2012 2013

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

GASTOS

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 2.425,82 3.954,36

681 IMPOSTOS 1.584,22 3.107,76

688 OUTROS 841,60 846,60

6883 QUOTIZAÇÕES 841,60 846,60

2012 2013
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No que concerne a gastos e perdas de financiamento estima-se: 

 

Esta rúbrica regista os juros e gastos despendidos nas operações bancárias. 

 

O orçamento de financiamento bancário é: 

FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 
 

VALORES /2012 

 
      

Saldo Inicial (26/06/2012) 

 

1.000.000,00  

      
RECEBIMENTO 

 

0,00  

FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

  

   

Empréstimo M/L prazo Millennium BCP 

 

0,00  

   

  

 

  

      
PAGAMENTO 

 

0,00  

FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

  

   

Empréstimo M/L prazo Millennium BCP 

 

0,00  

   

  

 

  

      
Saldo Final 

 

1.000.000,00  

 

A atividade de uma Instituição é também feita de investimentos, que devem ser realizados de acordo 

com as necessidades, os objetivos, e as possibilidades, sendo o fim o de servir melhor os seus utentes. 

Assim, o orçamento de investimento traduz-se: 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento - 2013

Orçamento Orçamento

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

GASTOS

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 0,00 17.051,24

691 JUROS SUPORTADOS 0,00 17.051,24

698 OUTROS GASTOS E PERDAS FINANC. 0,00 0,00

2012 2013

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento 2012

INVESTIMENTOS Data Prevista

de Conclusão <2013 2013 >2013 FEDER

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 0,00 1.480.214,42 0,00 561.351,24 479.863,18 439.000,00

Terrenos e Recursos naturais

Edificios e Outras Construções 0,00 175.000,00 0,00 105.000,00 0,00 70.000,00

C. S, C. Nª Sr.ª Milagres 31-12-2013 90.000,00 54.000,00 36.000,00

ComVida Quiaios 31-12-2013 40.000,00 24.000,00 16.000,00

C. D. S. Martinho Cortiça 31-12-2013 25.000,00 15.000,00 10.000,00

SAD Esteiro 20.000,00 12.000,00 8.000,00

Equipamento Básico 0,00 811.008,42 0,00 331.145,24 479.863,18 0,00

115.053. Apartamento de Reinserção 31-12-2013 165,00 165,00

502.005. ATL 1.º Ciclo Bairro Brinca 31-12-2013 390,00 390,00

503.005. ATL 1.º Ciclo Candosa 31-12-2013 650,00 650,00

510.005.ATL 1.º Ciclo Costa de Lavos 31-12-2013 210,00 210,00

701.007. ATL 1.º Ciclo Ansião 31-12-2013 105,00 105,00

709.007. ATL 1.º ciclo Gualdim Pais 31-12-2013 330,00 330,00

572.005. ATL 1.º Ciclo Martim de Freitas 31-12-2013 60,00 60,00

570.005. ATL 1.º Ciclo Montes Claros 31-12-2013 120,00 120,00

522.005. ATL 2.º Ciclo Paião 31-12-2013 390,00 390,00

707.007. ATL Avelar - EB 2,3 31-12-2013 175,00 175,00

708.007. ATL Charneca 1.º, 2º e 3.º ciclo 31-12-2013 225,00 225,00

529.005. ATL EB 1.º 2.º Ciclo Soure 31-12-2013 45,00 45,00

557.005. ATL EB 2,3 Poeta Manuel Silva Gaio 31-12-2013 60,00 60,00

560.005. ATL Fernando Namora 31-12-2013 45,00 45,00

803.008. ATL Ferreira do Zezere 31-12-2013 140,00 140,00

705.007. ATL Guia 31-12-2013 440,00 440,00

521.005. ATL 1.º Ciclo Paião 31-12-2013 185,00 185,00

Auto-Financiamento

SubsidiosMontantes
Financiamento não 

Definido
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INVESTIMENTOS Data Prevista

de Conclusão <2013 2013 >2013 FEDER

112.005.ATL Nª Sr.ª Milagres 31-12-2013 564,00 564,00

112.042. CD Nª Sr.ª Milagres 31-12-2013 587,00 587,00

112.019. CAT N.ª Sr.ª Milagres 31-12-2013 4.530,00 4.530,00

112.001. Creche N.ª Sr.ª Milagres 31-12-2013 1.825,00 1.825,00

112.003. JI Nª Sr.ª Milagres 31-12-2013 5.440,00 5.440,00

112.062. Refeitório N.ª Sr.ª Milagres 31-12-2013 1.905,00 1.905,00

105.043. CC Malhada do Rei 31-12-2013 450,00 450,00

143.044. SAD Cumieira 31-12-2013 5.395,00 5.395,00

143.042. CD Cumeira 31-12-2013 3.798,00 3.798,00

132.044. SAD Esteiro 31-12-2013 60,00 60,00

123.042. CD Nogueira do Cravo 31-12-2013 2.487,00 2.487,00

124.044. SAD Pomares 31-12-2013 14.453,00 14.453,00

124.042. CD Pomeres 31-12-2013 1.245,00 1.245,00

135.042. CD S. Sebastião da Feira 31-12-2013 590,00 590,00

127.044. SAD S. Martinho Cortiça 31-12-2013 4.658,00 4.658,00

127.042. CD S. Martinho Cortiça 31-12-2013 1.320,00 1.320,00

128.044 SAD Sarnadela 31-12-2013 4.182,00 4.182,00

128.042 CD Sarnadela 31-12-2013 5.450,00 5.450,00

113.051. CD Sol Nascente 31-12-2013 200,00 200,00

113.056. VIHDA+ 31-12-2013 360,00 360,00

129.044. SAD Vidual 31-12-2013 250,00 250,00

134.042. CD Leirosa 31-12-2013 2.094,00 2.094,00

134.023. Colónia Férias Leirosa 31-12-2013 3.390,00 3.390,00

134.001. Creche Leirosa 31-12-2013 760,00 760,00

110.044. SAD C.S. S. Pedro 31-12-2013 15.750,00 15.750,00

110.042. CD C.S. S. Pedro 31-12-2013 7.350,00 7.350,00

110.001. Creche C.S. S. Pedro 31-12-2013 946,00 946,00

110.062. Refeitório C.S. S. Pedro 31-12-2013 360,00 360,00

150.025. C. I. Renascer 31-12-2013 1.835,00 1.835,00

150.025. CI Renascer - Mais Centro 31-12-2013 81.437,14 20.651,33 60.785,81

102.023 ComVida Quiaios 31-12-2013 32.455,00 32.455,00

116.044. SAD Centro Rainha Sta Isabel 31-12-2013 9.975,00 9.975,00

116.042. CD Centro Rainha Sta Isabel 31-12-2013 850,00 850,00

116.065. Clinica Med. Fisica e Reabilitação 31-12-2013 11.767,00 11.767,00

116.034. Lar G. Dependentes CRSI 31-12-2013 19.820,00 19.820,00

116.038. ULDM CRSI 31-12-2013 7.235,00 7.235,00

142.061. Empresa Inserção 31-12-2013 3.440,00 3.440,00

145.025. CAT Farol 31-12-2013 1.031,00 1.031,00

145.025. CAT Farol - Mais Centro 31-12-2013 177.431,99 28.614,84 148.817,15

145.038 ULDM Farol 31-12-2013 3.452,00 3.452,00

117.041. Lar S.to António 31-12-2013 4.830,00 4.830,00

117.041. Lar S.to António - Mais Centro 31-12-2013 108.917,88 27.635,72 81.282,16

108.016. Lar Jovens St.a Maria Semide 31-12-2013 1.106,00 1.106,00

153.041. Lar Cadafaz 31-12-2013 4.278,30 4.278,30

107.041. Lar N.ª Sr.ª Encarnação 31-12-2013 2.615,00 2.615,00

107.041. Lar N.ª Sr.ª Encarnação - Mais Centro 31-12-2013 204.242,18 48.002,87 156.239,31

114.052. CT Encontro - Mais Centro 31-12-2013 40.155,93 7.417,18 32.738,75

Equipamento de Transporte 0,00 111.080,00 0,00 111.080,00 0,00 0,00

112.042. CD N.ª Sr.ª Milagres 31-12-2013 51.080,00 51.080,00

124.044. SAD Pomares 31-12-2013 20.000,00 20.000,00

127.044. SAD S. Martinho Cortiça 31-12-2013 20.000,00 20.000,00

110.042. CD C.S. S. Pedro 31-12-2013 20.000,00 20.000,00

Equipamento Administrativo 0,00 14.126,00 0,00 14.126,00 0,00 0,00

115.053. Apartamento de Reinserção 31-12-2013 350,00 350,00

572.005. ATL 1.º Ciclo Martim de Freitas 31-12-2013 150,00 150,00

523.005. ATL 1.º Ciclo Pampilhosa da Serra 31-12-2013 650,00 650,00

Auto-Financiamento

SubsidiosMontantes
Financiamento não 

Definido
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INVESTIMENTOS Data Prevista

de Conclusão <2013 2013 >2013 FEDER

542.005. ATL 2º 3º Ciclo Febres 31-12-2013 725,00 725,00

901.009. ATL 2º 3º Ciclo Mortágua 31-12-2013 75,00 75,00

524.005. ATL 2º Ciclo Pampilhosa Serra 31-12-2013 720,00 720,00

549.005. ATL 2º Ciclo Tocha 31-12-2013 650,00 650,00

504.005. ATL 2º 3º Ciclo Cantanhede 31-12-2013 75,00 75,00

710.007. ATL Alvaiazere EB 2,3 31-12-2013 75,00 75,00

566.055. ATL Arganil - EB 2,3 31-12-2013 150,00 150,00

560.005. ATL Fernando Namora 31-12-2013 75,00 75,00

803.008. ATL Ferreira Zezere EB 2,3 31-12-2013 650,00 650,00

112.044. SAD N.ª Sr.ª Milagres 31-12-2013 600,00 600,00

112.005. ATL N.ª Sr.ª Milagres 31-12-2013 850,00 850,00

112.042. CD N.ª Sr.ª Milagres 31-12-2013 650,00 650,00

112.003. JI N.ª Sr.ª Milagres 31-12-2013 880,00 880,00

111.021. Centro Comunitário Inserção 31-12-2013 1.200,00 1.200,00

143.042. CD Cumieira 31-12-2013 150,00 150,00

127.042. CD S. Martinho Cortiça 31-12-2013 55,00 55,00

126.042. CD S. Paio Gramaços 31-12-2013 55,00 55,00

128.042. CD Sarnadela 31-12-2013 55,00 55,00

113.051. CD Sol Nascente 31-12-2013 55,00 55,00

129.044. SAD Vidual 31-12-2013 75,00 75,00

134.001. Creche Leirosa 31-12-2013 150,00 150,00

114.052. CT Encontro 31-12-2013 650,00 650,00

102.023. ComVida Quiaios 31-12-2013 310,00 310,00

142.061. Empresa Inserção 31-12-2013 650,00 650,00

145.025. CAT Farol 31-12-2013 1.107,00 1.107,00

145.038. ULDM Farol 31-12-2013 80,00 80,00

153.041. Lar Cadafaz 31-12-2013 205,00 205,00

107.041. Lar N.ª Sr.ª Encarnação 31-12-2013 254,00 254,00

101.081. Sede 31-12-2013 1.750,00 1.750,00

Taras e vasilhame

Imobilizado em Curso 0,00 369.000,00 0,00 0,00 0,00 369.000,00

Lar de Idosos -Pombeira da Beira 123.000,00 123.000,00

Lar de Idosos - Penela 123.000,00 123.000,00

Lar de Idosos - Portela de Fojo 123.000,00 123.000,00

Adiantamentos p/Imob. Corpóreas

Outro Imob. em Curso

Outros Activos Tangíveis

ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS 0,00 40.000,00 0,00 24.000,00 0,00 16.000,00

Programas de software 31-12-2013 40.000,00 24.000,00 16.000,00

Despesas de Inv. e Desenvolvimento

Propriedade Industrial

Trespasses 

Imobilizado em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obras em Curso

Adiantamentos p/Imob. Incorpóreas

Outro Imob. em Curso

Outras Imobilizações Incorpóreas

INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partes de Capital em empresas do Grupo

Empréstimos a empresas do Grupo

Imobilizações em Curso

Outros Investimentos Financeiros

Fundo de Reconstituição do Capital

Fundo de Renovação do Equipamento

Auto-Financiamento

SubsidiosMontantes
Financiamento não 

Definido

RESUMO Auto-Financiamento FEDER

Financiamento não 

Definido

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 0,00 1.111.214,42 0,00 561.351,24 479.863,18 70.000,00

ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS 0,00 40.000,00 0,00 24.000,00 0,00 16.000,00

IMOBILIZADO EM CURSO 0,00 369.000,00 0,00 0,00 0,00 369.000,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.520.214,42 0,00 585.351,24 479.863,18 455.000,00TOTAL

plano de atividades   2013 
 

Cáritas Diocesana de Coimbra      20 
 

  

204



 
 

Por último, apresentamos a perspetiva de desinvestimento: 

 

  

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Orçamento 2013

DESINVESTIMENTOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 0,00

Terrenos e Recursos naturais (expropriações) 0,00

Edificios e Outras Construções 0,00

0,00

0,00

Equipamento Básico 0,00

0,00

0,00

Equipamento de Transporte 0,00

Ferramentas e Utensílios 0,00

Equipamento Administrativo 0,00

0,00

0,00

Taras e vasilhame 0,00

Imobilizado em Curso 0,00

Obras em Curso 0,00

Adiantamentos p/Imob. Corpóreas 0,00

Outro Imob. em Curso 0,00

Outras Imobilizações Corpóreas 0,00

ACTIVOS INTANGÍVEIS 0,00

Despesas de Instalação 0,00

Despesas de Inv. e Desenvolvimento 0,00

Propriedade Industrial 0,00

Trespasses 0,00

Imobilizado em Curso 0,00

Obras em Curso 0,00

Adiantamentos p/Imob. Incorpóreas 0,00

Outro Imob. em Curso 0,00

Outras Imobilizações Incorpóreas 0,00

INVESTIMENTO FINANCEIRO 0,00

Partes de Capital em empresas do Grupo 0,00

Empréstimos a empresas do Grupo 0,00

Imobilizações em Curso 0,00

Outros Investimentos Financeiros 0,00

Fundo de Reconstituição do Capital 0,00

Fundo de Renovação do Equipamento 0,00

RESUMO

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 0,00

ACTIVOS INTANGÍVEIS 0,00

INVESTIMENTOS EM CURSO 0,00

INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0,00

0,00TOTAL

VALORES
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