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ALTERAÇÃO  DE ESTATUTOS DA 

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CABEÇA 

GORDA 

2º DEC. LEI Nº 172-A/2014 DE 14 NOV. 
 

Com alteração da Lei nº 76/2015 de 18/07/2015 



 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CABEÇA GORDA 

CAPíTULO -  I  

Da denominação, sede e âmbito de ação e fins 

Artigo Primeiro 

A Associação Para o Desenvolvimento de Cabeça Gorda é uma Instituição 
Particular de Solidariedade social, com sede em Cabeça Gorda, Avenida da Liberdade nº 135-
C , da União de freguesias Miragaia e Marteleira, concelho de Lourinhã. 

 

Artigo Segundo: 
 

a) A Associação Para o Desenvolvimento é de carater de instituição de solidariedade social 
tem por objetivo principal a proteção social e de Saúde da população através de 
quipamentos e serviços de ação social e de saúde, designadamente para o apoio a idosos, 
doentes, jovens e crianças. 
 
b) a Associação, poderá ainda promover ações de carater cultural e recreativa. 
 
c) O âmbito da ação da associação abrange a união de Freguesias de Miragaia /Marteleira e 
união de Freguesias de Campelos e Outeiro de Cabeça e lugares limitrofes. Podendo o 
memso ser extensivel a todo o território nacional mediante um pedido expresso emitido 
pelos orgãos competentes 

 
Artigo Terceiro: 

 
Para realização dos seus objetivos, a instituição propõe-se criar e manter os serviços, 

equuipamentos e estruturas de ajuda domiciliaria, centro de dia e Estrutara Residencial para 
Pessoas Idosas., de saúde e de socorrismo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 
Quarto: 

 
A organização e funcionamento dos diversos setores de atividade constarão 

de Regulamento Interno elaborado pela Direção. 
 

Artigo 
Quinto: 

 
Os serviços prestados pela instituição serão gratuitos ou renumerado em 

regime de procronismo, de acordo com a situação económico-financeira dos 
utentes (apurada em inquérito a que se deverá proceder), nas atividades em que os 
associados ou direção julguem necessário; 

 
Capítulo lI 

Artigo 

Sexto 

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos residentes nos 
Concelhos da Louirinhã e Torres Vedras e as pessoas coletivas, em número 
ilimitado. 

 
Artigo Sétimo 

Haverá duas categorias de associados: 

1- SUBSCRITORES: as pessoas que se proponham colaboraram na realização 
dos fins da associação obrigando-se ao pagamento da joia e quota 
mensal, nos montantes fixados pela Assembleia Geral. 

2- HONORÁRIOS: as pessoas que, através de serviços ou donativos, 
deem contribuição especialmente relevante param a realização dos 
fins da instituição, como tal reconhecida e proclamada pela 
Assembleia geral: 

 
Artigo Oitavo: 

A qualidade de associados prova-se: 
a) Pela admissão da respetiva proposta, a qual constará em ata da reunião: 
b) Pela inscrição em livro próprio que a associação obrigatoriamente 

possuirá. 
 
 
 

São direitos dos associados: 

 
Artigo nono: 



a) Participar nas reuniões da Assembleia; 
b) ·Eleger e ser eleito para os cargos sociais; 
e}  Requerer a convocação da Assembleia Geral Extraordinária nos termos do nº 3 

do artº 19; 
d) Propor, à direção, a admissão de novos associados; 
e} Examinar os livros, relatórios de contas e demais documentos, desde que o 

requeiram por escrito com a antecedência mínima de 8 dias e se verifiquem 

um interesse pessoal direto e legítimo; 

 
Artigo Décimo: 

São deveres dos associados, 

a) Pagar pontualmente as suas quotas, tratando-se de associados 

subscritores; 
b) Comparecer às reuniões de Assembleia Geral; 
c) Observar as disposições estatutárias e regulamentos e as deliberações dos 

corpos gerentes: 

d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que foram 

e le i tos ; 

Artigo Décimo Primeiro: 
 
 

1- Os sócios que violarem os deveres estabelecidos do artº 10 ficam sujeitos às 
seguintes sanções; 

 
a) Repreensão. 

b} Suspensão dos direitos até 180 dias, 
c) Demissão, 

 
 

2- São demitidos os sócios que por atos dolorosos ou de concorram param o 

seu desprestígio; 

 
3- As sanções previstas nas alíneas a) e b) do nº 1 são da Assembleia Geral;  

 
4- A demissão é sanção da exclusiva competência da Assembleia Geral; 
5-  A aplicação das sanções previstas nas alíneas b} e c) do nº 1 só se efetivarão 

mediante audiência obrigatória do associado. 

6- A  suspensão de direito não desobriga do pagamento da quota; 
 
 

Artigo Décimo Segundo: 
 
 

1- Os associados subscritores só podem exercer os direitos referidos no artº 9 se 

tiverem as suas quotas em dia: 

2- Os associados subscritores que tenham sido admitidos há menos de um ano 

gozam dos direitos referidos nas alíneas b} e c) do artº 9º podendo, contudo, 

assistir às reuniões de Assembleia Geral, mas sem direito a voto. 
 

 



 

 
 
                                       

3- Não são elegíveis para os corpos gerentes os associados que, mediante 
processo judicial, tenham sido removidos dos cargos diretivos da associação 
ou de outra instituição particular de solidariedade social, ou tenham sido 
declarados responsáveis por irregulariedades cometidas ao exercício das 
usas funções:  

 
Artigo Décimo Terceiro: 

 
- a qualidade de associados não é transmissível, quer para ato entre vivos 
por sucessão, 

 
Artigo Décimo Quarto: 

 
-Perdem a qualidade de associados: 

 
1- a) os que pedirem a sua exoneração 

 
b) os que deixarem de pagar as quotas durante 6 meses 

 
e) os que forem demitidos nos termos do nº 2 do artº 11º 

 
Artigo Décimo Quinto: 

 
- O associado que por qualquer motivo deixar de pertencer à associação não tem o 
direito de reaver a quotização que haja pago, sem prejuízo da sua responsabilidade 
por todas as prestações relativas ao tempo em que foi membro da associação; 

 
CAPÍTULO Ili 

 
Dos Corpos 

Gerentes Secção 1 

Disposições gerais 

                                                  Artigo Décimo Sexto: 

- São órgãos da Associação a Assembleia Geral, a Direção e o conselho Fiscal; 
 

Artigo Décimo Sétimo: 
 

- O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é gratuito, mas pode 
justificar o pagamento das  despesaas  de le  dev ivadas(nº1) ,  e  a inda ,  
que  apenas  os  membros  da  D i reção podem ser  renumeraqdos ,  
respe i tados  os  requ is i tes  lega is  (nº2) ;  

 
Artigo Décimo Oitavo: 

 
1 - A duração do mandato dos corpos gerentes é de quatro anos, devendo 
proceder-se à sua eleição no mês de dezembro.  



 
' . 

 
 
 

2 -0 ma nd ato inicia-se com a tomada de posse perante o Presidente da 
Assembleia Geral cessante ou seu substituto, e deve ter lugar até ao 30º dia 
posterior ao da eleição. 

 
3 - Quando a eleição tenha sido efetuada extraordina riamente fora do 
mês de dezembro, a posse poderá ter lugar dentro do prazo 
estabelecido no número dois. 

 
4- Quando as eleições não sejam realisadas atempadamente considera-se que os 
corpos gerentes mantêm-se em funções até à posse dos novos titulares 
dos orgãos: 

Artigo Déci mo Nono: 
 
 
 

1- Em caso de vaca tu ra da ma ioria dos membros de cada órgão socia l, 
depois de esgotados os respetivos suplentes, deverão realizar-se 
eleições pa rciais para  o 
preenchi m e n to das vagas verificad as no prazo máxi mo de um mês e a posse 
deverá ter lugar até aos 3ºd ias da e le ição Segundo o ar tº17 nº 3.  
 

2- O termo do mandato dos membros eleitos nas condições do número anterior 
coincidirá com o dos i n i cia l m ente eleitos; 

 
Artigo Vigési mo: 

 
1- O presidente da inst ituição só pode ser eleito para três mandatos consecutivos, 

 
2- Não é permitido aos membros dos corpos gerentes o desempenho 
simultâneo de mais um cargo na mesma associação. 

 
                                                                         Artigo. Vigésimo Primei ro 
 

1- Os corpos gerentes são convocados pelos respetivos presidentes, 
por iniciativa destes, ou a pedido da maioria dos titulares dos orgãos; 

 
2- As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos titularesres 
presentes, tendo o presidente, além do seu voto, o voto de desempate; 

 
3 - As votações respeitantes às eleições dos copos gerentes ou a assuntos de 
incidência pessoal dos seus membros serão feitas obriga toriamente por 
escrutínio secreto 

                                                                          Artigo Vigésimo Segundo 
 

1-Os membros dos corpos gerentes são responsáveis civil e criminalmente 
pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício do mandato. 

 
2 - Além dos motivos previsto na lei, os membros dos corpos gerentes serão  



 
 
i libados de responsabilidades se: 

 
a) Não tiveram tomado pa rte na respetiva resolução e a reprovarem em decla 

ração na ata da sessão imed iata em q ue se encont rem presentes: 
b} Tiveram vontade contra essa resolução e o fizerem consignar na ata respetiva: 

 
 
 

Artigo Vigési mo Tercei ro 
 

1- Os membros dos corpos gerentes não poderão votarem assuntos que 
d iretamente lhes digam respeito ou nos quais sejam i nteressados os respetivos 
“ a s p e s s o a s s  q u e  v i v i a m  e m  u n i ã o  d e  f a c t o ” ,  “ o s  
p a r e n t e s  e  a f i n s ” ,  e  “ a t é  a o  2 º  g r a u  d a  l i n h a  c o l e t e r a l ” ,  
c o n f o r m e  d e t e r m u i n a  o  a r t t º  2 1 º .do EIPSS 

2- Os membros dos corpos gerentes não podem contratar direta ou di retamente 
com a associação, salvo se do contrato resultar manifesto benefício para a 
associação: 

3- Os fundamentos das deliberações sobre os contatos referidos no número 
anterior deverão constar das atas das reuniões do respetivo corpo gerente: 

 
 
 

Artigo Vigésimo Qua rto: 
 

1. Os associados podem fazer-se representar por out ros sócios nas reuniões da 
Assembleia Geral em caso de com provada i m p ossi bilidade de comparência à 
reunião, med iante carta d irigida ao Presidente da Mesa, com a assinatura  
notarialmente reconhecida, mas cada sócio não poderá representar ma is de um 
associado 

2. É admitido o voto por correspondência sob  cond ição do seu sentido ser 
expressamente ind icado em relação aos pontos  da ordem de trabalhos e a 
assinatura se encont rar recon hecida notarialmente; 

 
 
 

Artigo Vigésimo Qu into: 
 

Das reuniões dos corpos gerentes serão sempre lavradas atas que serão 
obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes ou, quando respeitam a 
reuniões da Assembleia Geral, pelos membros da respetiva mesa 

 
 
 
 

Secção lI 
 

                                                                       Assem bleia Geral    

                                                                             Artigo. Vigésimo sexto 

 

 
 



 
 

1- A Assembleia Gera l é constituída por todos os sócios, que ten ham as suas 
quotas em dia e não se encontrem suspensos 

 
2 - A Assembleia Gera l é d i rigid a pela respetiva mesa que se compõe de um 
Presidente, um 1 º secretário, u m 2º secretár io  

 
3 - O Presidente da M esa da Assembleia Geral será subst ituído nas suas fa ltas ou 
impedimentos pelo lº secretário. 

 
Artigo Vigésimo Sétimo 

 
Compete à mês da Assembleia Gera l dirigir, orientar e disciplinar os trabalhos da 
 assembleia, representá-la e designadamente: 

 
a) Decidir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos atos eleitora is, sem 

prejuízo de recurso nos termos legais: 
b} Conferir posse aos membros dos corpos gerentes eleitos 

 
Artigo. Vi gésimo oitavo 

 
Com pete à Assembleia Geral deliberar sobre todas as matérias n ão com preen didas nas 
atribu ições lega is ou estatuá rias dos outros órgãos, e necessariamente: 

 
a)  Definir as l i n has fundamenta is da atuação da associação: 
b) Eleger e destituir por votação secreta os membros da respetiva mesa e a 

totalidade dos mem bros dos órgãos executivos e da fisca lização: 
c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de ação pa ra o 

exercício seguinte, bem como o relatório e contas da gerência: 
d)  Deli berar sobre a aquisição onerosa e a a l i e n ação a qualquer tít ulo, de bens 

I m ó v e i s  e de outros bens patrimoniais de rend imento ou de va lor histórico 
ou a rtístico 

e) Deliberar sobre a aceitação da integração de u ma instit uição e respetivos bens; 
f) Deli berar sobre a a lteração dos estatutos e sobre a extinção, cisão ou função da 

associação; 
g) Autorizar a associação a dema nd ar os membros dos corpos gerentes por atos 

pra ticados no exercício das suas fu nções; 
h)     Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações; 
 i) Fixar os monta ntes d a joia e da q uota; 
j} Deli berar sobre a concessão da qualidade de sócio honorário 
k) Deliberar sobre a rea lização de empréstimos, 
1) Deli berar sobre a demissão dos associados; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Artigo Vigésimo Nono: 
·• 

 
1- A Assembleia reunirá em sessões ordinárias e 

extraordinárias;  

     2 - A Assembleia reunirá ordinariamente: 

a) No final de cada mandato, durante o mês de dezembro, para a eleição 
dos corpos gerentes; 

b) Até 31 de março de cada ano, para discussão e votação do relatório e contas 
de gerência do ano anterior, bem como de parecer do concelho Fiscal, 

c) As contas do exercício são publicadas obrigatoriamente no sítio 
institucional eletrónico da instituição até 31 de maio do ano seguinte a 
que dizem respeito 

d) Até 30 de novembro de cada ano, para apreciação e votação do orçamento 
e programa de ação para o ano seguinte e do parecer dos órgãos de 
fiscalização. 

 
 

3 - A Assembleia reunirá em sessão extraordinária quando convocada pelo 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a pedido da direção ou do conselho 
fiscal, ou a requerimento de pelo menos 10% dos associados no pleno gozo dos 
seus direitos 

 
 

Artigo Trigésimo: 
 

1- A Assembleia Geral deve ser convocada com, pelo menos 15 dias de 
antecedência, pelo Presidente da Mesa ou seu substituto, nos termos do artigo 
anterior 

 
2 - A convocatória é feita por escrito e fixado na sede e noutros locais de acesso ao 
público, e publicado no sítio institucional eletrónico da instituição, dela constando 
obrigatoriamente o dia, a hora e a ordem de trabalhos; 

 
3 - A convocatória da Assembleia Geral extraordinária, nos termos do artigo 
anterior, deve ser feita no prazo de 15 deias após o pedido ou requerimento, 
devendo a reunião realizar-se no prazo máximo de 30 dias a contar da data da 
receção do pedido ou requerimento 

 
 
 

                                       Artigo Trigésimo Primeiro: 
 

1-A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória se estiver presente 
mais de metade dos seus associados com direito a voto, ou quinze minutos depois 
com qualquer número de presentes 



 
 
 I  j 

/.·' 
 

2 -  A  Assembleia Geral extraordinária que seja convocada a requerimentos dos 
associados só poderá reunir se estiverem presentes pelo menos três dos quatro 
dos requerentes  
                                         Artigo Trigésimo Segundo: 

 
1-Salvo o disposto no número seguinte, as deliberações da Assembleia Geral são 
tomadas por maioria simples de votos dos associados presentes; 

 
2 - As deliberações sobre as matérias constantes da alínea e), f), g), e h) do art.º 
28 º só serão válidos se obtiveram o voto favorável de, pelo menos de dois terços 
dos presentes; 

 
3 - No caso da alínea e) do art.º 28º, a dissolução não terá lugar se pelo menos 
um número de associados igual ao dobro dos membros dos corpos gerentes se 
demonstar disposto a assegurar a permanência da associação, qualquer que 
seja o número de votos contra; 

 
                                         Artigo Trigésimo Terceiro: 

 

1-Sem prejuízo do disposto no número de anterior, são anuláveis as deliberações 
tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia, salvo se estiverem presentes ou 
representantes na reunião todos os associados no plano gozo dos seus direitos 
sociais e todos concordarem com o aditamento; 

 
Seção Ili 

Da 

Direção 

Artigo Trigésimo Quarto: 
 

1- A direção é constituída por cinco membros, dos quais um presidente, um 
secretário e um tesoureiro e dois vogais; 

 
2 - No caso de vacatura do cargo de presidente, será o mesmo preenchido 
pelo secretário: 

 
3 - Haverá três suplentes que se tornarão efetivos à medida que se derem, 
vagas e pela ordem em que tiverem sido eleitos: 



 
 
 
 
 

4 - Os suplentes poderão participar nas reuniões de direção, as sem direito a voto; 
 

Artigo Trigésimo Quinto: 
 

Compete à direção gerir a Associação e representá-la, incumbindo-lhe 
designadamente: 

 
a} Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários; 
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscalização o 

relatório e contas de gerência, bem como o orçamento e programa de ação 
para o ano seguinte; 

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem 
como a escrituração dos livros, nos termos da lei; 

d) Organizar o quadro de pessoal, o contratar e gerir o pessoal da associação: 
e) Representar a associação em juízo e fora dele; 
f) Zelar pelos cumprimentos da lei, dos estatutos e das deliberações dos 

órgãos da associação; 
g) Providenciar sobre fontes de receita da associação; 
h) Elaborara e manter atualização do inventário do património da associação; 
i) Elaborara os regulamentos internos da associação; 
j}  Deliberar sobre a aceitação de herança, legadas e doações em 

conformidade com a legislação aplicável ou compras de imoveis; 
k} Celebrar acordos de cooperação com os serviços oficiais; 
1) Admitir os associados e propor à Assembleia a sua demissão: 

 
Artigo Trigésimo Sexto: 

 
Compete ao Presidente : 

 
a) Superintender na administração da associação, orientando e fiscalizando 

os respetivos serviços; 
b) Convocar e presidir às reuniões da direção, dirigindo os respetivos trabalhos; 
c) Representar a associação em juízo e fora dela: 
d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento, e rubricar o livro 

de atas da direção 
e) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que careçam de 

solução urgente, sujeitando estes últimos à ratificação da direção na 
primeira reunião seguinte; 

 
Artigo Trigésimo Sétimo: 

 
Compete ao Secretário. 

 
a) Lavrar as atas das reuniões da direção e superintender nos 

serviços expedientes; 



'11 . 

 

',. , 
,•,•.1'/ 

 
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões de direção, 

organizando os processos dos assuntos a serem tratados; 
c) Superintender nos serviços de secretaria; 
d) Substituir o presidente nas suas funções durante a 

sua ausência ou impedimento; 
 
 
 

Artigo Trigésimo Oitavo: 
 

Compete ao Tesoureiro. 
 

a) Receber e guardar os valores da associação; 
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita e despesas; 
c) Assinar as autorizações de pagamentos e as guias de receita, 

conjuntamente com o Presidente 
d) Apresentar mensalmente à direção os balancetes em que se discriminarão as 

receitas e despesas do mês anterior; 
e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesouraria: 

 
Artigo Trigésimo Nono 

 
A direção reunirá sempre que o julgar conveniente por convocação 
do Presidente e obrigatoriamente pelo menos uma vez por mês e 
quando pedida pela maioria dos seus titulares do orgão. 

 
 
 

Artigo.  Q u a d r a g é s i m o   
 

1- Para obrigar a instituição são necessárias duas assinaturas, a 
do Presidente mais uma das assinaturas a do secretário ou 
tesoureiro; 

2- - Nas operações financeiras duas das assinaturas revistas no 
número anterior serão obrigatoriamente a do Presidente e a do 
Tesoureiro. 

3- Nos atos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer membro da 
direção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SEÇÃO IV 
 

Do conselho Fiscal 
 

                          Artigo: Quadragésimo  Primeiro 
 
 

1- O conselho fiscal é composto por três membros, sendo um Presidente e 
dois vogais; 

 
2 - No caso de vacatura do cargo de Presidente, será o mesmo preenchido pelo 
vogal e este pelo segundo vogal 

 
 

Artigo Quadragésimo Segundo 
 

Compete ao Conselho Fiscal zelar pelo cumprimento da Lei e dos estatutos e 
designadamente: 

 
a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentação da instituição; 
b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às reuniões do 

órgão executivo, sempre que seja convocadaps pelo presidente desse orgão 
c) Dar parecer sobre o relatório, contas do exercicio, bem como sobre o 

programa de ação e orçamento para o ano seguinte 
d) Dar parecer sobre quisquer assuntos que os outros órgãos submetam à 

sua apreciaçlão 

                                        Artigo Quadragésimo Terceiro 
 
 
 

O conselho fiscal pode solicitar à direção elementos que considere necessários ao 
cumprimento das suas atribuições, bem como propor reuniões extraordinárias 
para discussão, com aquele órgão, de determinados assuntos cuja importância o 
justifique. 

 
                                    Artigo Quadragésimo Quarto 

 
O Conselho Fiscal reunirá sempre que o julgar conveniente, por convoção do 
Presidente e, obrigatoriamente, pelo menos uma em cada trimestre, e a pedido 
pela maioria dos titulares do órgão. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

Disposições diversas 

Artigo Quadragésimo Quinto 

 



 

 

 
São receitas da associação: 

 
a)  o produto das jóias e quotas dos associados 
 b} as comparticipações dos utentes 
e)   os rendímentos de bens próprios 
d}  as doações, legadas, heranças, e respetivos rendimentos• 
e)   os subsíd ios do Estado ou auta rq uia e de outros organismos oficia is; 
f) os donativos e produtos de festas ou subscrições; 
g)    receitas dos acord os de 
cooperação 

 h)  out ras receitas 
 
 
 
 
 

Art igo Quad ragésimo Sexto 
 

1- No caso de extinção da associação, é designada uma comissão liq uidatá 
ria, pela Assembleia Geral ou pela entidade que decretou a extinção. 

2- Os poderes da comissão l iq uidatá ria ficam limitados à prática dos atos 
mera mente conservatórios e n ecessários q uer e l iquidação do pat 
rimónio 
social, quer à ultimação dos negócios pendentes 

 
Artigo Quad ragésimo Sétimo: 

 
 
 

Os casos om issos nos presentes estatutos serão resolvidos pela assembleia 
Geral, de acordo com a legislação em vigor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembleia geral 
 
 
 

Aprovado  
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OBJETIVOS 

A	Associação	Para	o	Desenvolvimento	de	Cabeça	Gorda	tem	como	objetivo	proporcionar	

respostas	 sociais	 para	 idosos,	 desenvolvida	 através	 da	 prestação	 de	 um	 conjunto	 de	

serviços	que	assegurem	e	contribuam	para	a	manutenção	dos	idosos	no	seu	meio	sócio-

familiar,	 ou	 que	 lhes	 permitam	 qualidade	 de	 vida	 no	 Lar,	 adaptando-se	 às	 realidades	

presentes	e	de	acordo	com	os	fins	da	solidariedade	social	da	instituição.	

	

MISSÃO 

A	 Associação	 Para	 o	 Desenvolvimento	 de	 Cabeça	 Gorda	 tem	 como	Missão	 cuidar	 de	

pessoas	idosas	que	se	encontrem	em	situação	de	fragilidade	social	ou	de	saúde,	através	

da	 prestação	 de	 um	 conjunto	 de	 serviços	 necessários	 à	 satisfação	 de	 todas	 as	 suas	

necessidades	de	vida	diária,	sempre	numa	perspetiva	relacional	e	efetiva,	fundamental	à	

vida.	

	

VALORES 

Ética-	 Promover	 a	 igualdade	 de	 tratamento,	 independentemente	 de	 questões	
como	género,	religião,	raça,	entre	outros.	

Respeito-	 Considerar	 as	 diferenças,	 as	 decisões	 e	modos	 de	 viver,	 dos	 utentes,	
famílias	e	colaboradores.	

Dignidade-	 Prestar	 cuidados	 de	 ordem	 física	 e	 apoio	 psicossocial	 aos	 utentes	 e	
famílias,	de	modo	a	contribuir	para	o	seu	equilíbrio	e	bem-estar.	

Solidariedade-	Constituir	um	grupo	(utentes	e	colaboradores)	em	apreço	de	uma	
unidade	 sólida,	 capaz	 de	 resistir	 às	 forças	 exteriores.	 Comunhão	 de	 atitudes	 e	 de	
sentimentos.	

	

VISÃO 
Promover	a	resposta	social	que	é,	de	forma	sustentada,	integrada	numa	rede	de	

parceiros	sociais	e	outras	partes	interessadas,	com	o	fim	último	de	resolver	ou	antever	a	

resolução	das	necessidades	e	expectativas	em	cada	“momento”.
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Plano	Anual	de	Atividades	de	Animação	Sociocultural,	Lúdicas	e	Recreativas	para	o	ano	2022	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Animadora:	Inês	Mateus	
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INTRODUÇÃO	

O	 envelhecimento	 da	 população	 sendo	 um	 grande	 êxito	 da	 humanidade,	 é	 também	 um	 grande	 desafio	 devido	 às	 consequências	 sociais,	

politicas	e	económicas	que	acarreta	para	a	sociedade.	

O	envelhecimento	progressivo	da	população	e	o	aumento	da	esperança	média	de	vida	nem	sempre	privilegiam	a	autonomia	e	a	capacitação	

dos	idosos,	o	que	leva	a	que	cheguem	às	instituições	(IPSS’S)	com	idades	já	muito	avançadas	e/ou	com	graus	de	dependência	física	e	mental	

muitas	vezes	já	bastante	acentuados.	Esta	situação	leva	a	que	cada	vez	seja	mais	difícil	e	limitada	a	tarefa	de	promover	e	executar	atividades	de	

animação	sociocultural.	

A	 animação	 sociocultural	 é	 um	estímulo	permanente	da	 vida	mental,	 física	 e	 afectiva	da	pessoa	 idosa,	 valorizando	assim	as	 competências,	

saberes	 e	 culturas	 dos	mesmos.	 No	 entanto,	 é	 importante	 conhecer	 os	 idosos,	 as	 suas	 características	 pessoais,	 capacidades,	 dificuldades,	

gostos	e	histórias	de	vida.	

O	Plano	de	Atividades	Anual	é	uma	ferramenta	de	orientação	de	um	programa	que	será	o	guia	das	atividades	propostas	para	o	ano	de	2022	na	

Associação	para	o	desenvolvimento	de	Cabeça	Gorda	–	Lar	Nossa	Senhora	da	Piedade.	Este	plano	de	animação	irá	decorrer	em	paralelo	com	

outras	entidades	concelhias	e	em	 igual	parceria	com	a	Câmara	Municipal	da	Lourinhã	que	proporcionam	actividades	 interinstitucionais	com	

diversas	IPSS’s	de	Apoio	a	idosos	no	concelho	da	Lourinhã.	
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	A	execução	das	atividades	poderá	ser	 influenciada	por	 factores	externos	e/ou	 internos,	 susceptíveis	de	condicionar	o	seu	desenvolvimento	

normal,	pelo	que,	ao	longo	do	ano,	poderão	ser	adotadas	alterações	que	venham	a	revelar-se	necessárias,	de	acordo	com	os	acontecimentos	

não	programados	e	com	novas	atividades,	provenientes	das	parcerias	estabelecidas	na	comunidade	quer	formais	como	informais.	A	realização	

deste	plano	passa,	em	grande	parte,	pelo	esforço	e	pela	vontade	de	todos	que	trabalham	nesta	instituição.	

	

OBJETIVOS	GERAIS	

• Animar	e	melhorar	a	qualidade	de	vida	de	todos	os	utentes	institucionalizados;	

• Criar	laços	entre	os	utentes	de	lar	e	centro	de	dia,	bem	como	com	os	funcionários;	

• Proporcionar	momentos	de	lazer;	

• Promover	encontros	interinstitucionais;	

• Atender	aos	interesses	e	necessidades	de	cada	utente;	

• Promover	uma	auto-estima	elevada;	

• Retardar	perdas	de	capacidades;	

• Ocupação	de	tempos	livres.	
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OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

• Valorizar	os	utentes;	
• Relembrar	as	vivências	do	passado,	quer	individualmente	quer	em	grupo	preservando	assim	as	memórias	e	a	forma	de	estar	de	cada	

utente;	
• Registar,	preservar	e	transmitir	os	saberes	de	cada	utente	contribuindo	desta	forma	para	prevenir	e	retardar	o	processo	de	

envelhecimento;	
• Proporcionar	a	todos	os	utentes	um	envelhecimento	ativo;	
• Promover	relações	interpessoais	e	desenvolver	o	convívio	entre	todos	para	que	possam	entre	todos	desenvolver	relações	de	amizade	e	

companheirismo;	
• Prevenir	situações	de	isolamento	e	desta	forma	promover	saídas	ao	exterior	e	intercâmbios	institucionais	dentro	da	zona	geográfica	

envolvente	ou	que	se	considere	justificativa;		
• Incentivar	a	capacitação	pessoal	de	cada	utente	possibilitando	desta	forma	o	acesso	a	jogos	e	actividades;	
• Estimular	motricidades	através	de	ateliers	de	expressões;	
• Prevenir	a	deterioração	do	estado	de	saúde	mental	recorrendo	desta	forma	a	jogos	e	actividades	de	estimulação	mental	(treino	da	

memória,	atenção,	raciocínio	e	concentração);	
• Prevenir	o	entorpecimento	psicomotor	através	de	actividades	e	jogos	de	gerontomotricidade;	
• Valorizar	a	auto-estima	dos	utentes	colaborando	para	manter	a	sua	imagem	e	embelezamento	(tratamento	de	unhas	e	pêlos	faciais);	
• Estimular	a	participação	dos	utentes	nas	actividades	propostas	tendo	sempre	em	conta	as	suas	capacidades	individuais	de	realização	

das	mesmas.	
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CARACTERIZAÇÃO	DO	PÚBLICO-ALVO	
	
1. Caracterização	por	género	
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2. Caracterização	por	faixa	etária	
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ATIVIDADES	PROPOSTAS	

Atividade/Serviço	 Objetivo	 Calendarização	 Ação	a	desenvolver	
Terço	na	capela	 -	Respeitar	tradições;	

-	Promover	o	bem-estar	dos	
utentes;	
-	Favorecer	a	interacção	grupal;	
-	Proporcionar	momentos	
religiosos	e	agradáveis	aos	
utentes.	

2	Vezes	por	semana	(no	mês	de	
Maio	e	Outubro	é	rezado	o	terço	
diariamente	de	Segunda	a	Sexta-	
Feira)	

Rezar	o	terço	na	capela	da	
instituição	com	os	idosos.	

Via-Sacra	na	capela	
	

-	Respeitar	tradições;	
-	Promover	o	bem-estar	dos	
utentes;	
-	Favorecer	a	interacção	grupal;	
-	Proporcionar	momentos	
religiosos	e	agradáveis	aos	
utentes.	

Diariamente	durante	o	período	
da	Quaresma	

Rezar	a	via-sacra	em	conjunto	
com	os	utentes	na	capela	da	
instituição.	

Ginástica	de	manutenção	e	
treinos	de	marcha	
individualizados	

-	Promover	o	convívio	entre	
utentes;	
-	Promover	o	bem-estar	físico	e	
psíquico;	
-	Retardar	o	envelhecimento	de	
forma	ativa.	

	2	vezes	por	semana	 Sessões	de	ginástica	em	grupo	
recorrendo	a	diferentes	técnicas,	
materiais	e	sons.	

Piscina	 -	Promover	o	convívio	entre	
utentes;	

2	vezes	por	semana	excepto	no	
mês	de	Agosto	pois	as	instalações	

Sessões	de	ginástica	e	
hidroginástica	em	grupo	
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-	Promover	o	bem-estar	físico	e	
psíquico;	
-	Retardar	o	envelhecimento	de	
forma	ativa;	
-	Proporcionar	momentos	de	
relaxamento	aos	utentes.	

estão	encerradas	para	férias	 recorrendo	a	diferentes	técnicas	
e	materiais.	

Praia	 -	Promover	o	convívio	entre	
utentes;	
-	Promover	momentos	de	lazer;	
-	Retardar	o	envelhecimento	de	
forma	ativa;	
-	Libertar	tensões	e	emoções;	
-	Proporcionar	momentos	de	
trocas	de	ideias	e	culturas;	
-	Prevenir	situações	de	
isolamento	e	desta	forma	
promover	saídas	ao	exterior	e	
intercâmbios	institucionais	
dentro	da	zona	geográfica	
envolvente	ou	que	se	considere	
justificativa.	

Todos	os	dias	durante	os	meses	
Junho,	Julho	e	Agosto.	

Os	utentes	vão	até	à	Praia	e/ou	
uma	esplanada	onde	poderão	
relaxar	fora	da	instituição	
acompanhados	por	um	ou	dois	
funcionários.	Podem	ser	
adoptadas	aqui	dinâmicas	de	
grupo.	

Atelier	de	Beleza	 -	Contribuir	para	a	auto-estima	
do	utente;	
-	Proporcionar	momentos	
individuais	de	conversa	e	

1	vez	por	semana	 Pintar	e	cortar	as	unhas	dos	
utentes	que	assim	o	
desejarem/permitirem	e	remover	
pêlos	faciais.	
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relaxamento.	
Atelier	de	Mãos	à	Obra	 -	Promover	a	mobilidade	e	a	

destreza	manual;	
-	Estimular	a	criatividade	e	a	
imaginação;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações.	

1/2	Vezes	por	semana	 Pinturas,	dobragem	de	papel,	
recortes,	colagens,	etc.	

Atelier	de	cinema	 -	Estimular	a	concentração	e	a	
memória;	
-	Libertar	tensões	e	emoções;	
-	Proporcionar	momentos	de	
trocas	de	ideias	e	culturas,	
Promover	momentos	de	lazer.	
	

1	Vez	por	semana	 Visualização	de	um	filme	na	sala	
principal	da	instituição.	

Estimulação	Cognitiva	 -	Estimular	a	concentração	e	a	
memória;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações.	

1	vez	por	semana	 Treino	da	escrita	e	de	números,	
Atividades	de	concentração,	
raciocínio	e	jogos.	

Aniversários	 -	Preservar	a	identidade	do	
utente;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer;	
Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas.	

Mensalmente	na	última	Sexta-
feira	de	cada	mês	

Cantar	os	parabéns	aos	utentes	
que	fizeram	anos	nesse	mês.	

Maio	–	Mês	de	Nª	Sª	de	 -	Respeitar	tradições;	 Maio	 A	instituição	é	enfeitada	com	
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Fátima	 -	Promover	o	bem-estar	dos	

utentes;	
-	Favorecer	a	interacção	grupal;	
-	Proporcionar	momentos	
religiosos	e	agradáveis		aos	
utentes.	

flores	plásticas	feitas	pelos	
utentes	e	permanece	durante	
todo	o	mês.	

Jogos	Lúdicos	 -	Estimular	a	concentração	e	a	
memória;	
Promover	o	bem-estar	dos	
utentes;	
-	Favorecer	a	interacção	grupal;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações.	

1	vez	por	semana	 Os	jogos	lúdicos	decorrem	no	
interior	da	instituição	nos	meses	
em	que	o	tempo	não	nos	permite	
estar	no	exterior	(bingo,	cartas,	
dominó,	jogos	de	grupo,	etc)	
Nos	meses	em	que	é	possível	esta	
atividade	é	realizada	no	exterior	
da	instituição.	

Ida	ao	Santuário	de	Fátima	 -	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	e	tradições,	
-	Acentuar	as	práticas	religiosas,	
-	Promover	um	envelhecimento	
ativo,	
-	Proporcionar	momentos	de	
distracção	fora	da	instituição;	
-	Prevenir	situações	de	
isolamento	e	desta	forma	
promover	saídas	ao	exterior	e	

Data	a	definir	 Organização	de	uma	ida	ao	
Santuário	de	Fátima	com	os	
utentes	institucionalizados,	do	
centro	de	dia	e	serviço	de	apoio	
domiciliário.	
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intercâmbios	institucionais	
dentro	da	zona	geográfica	
envolvente	ou	que	se	considere	
justificativa.	

Recordar	é	viver	 -	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

1	vez	por	mês	 Projecção	de	filmes,	fotografias	
ou	documentários.	

Quinta-Feira	de	Ascenção	 -	Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

40	Dias	depois	da	Páscoa	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	de	Reis	 -	Proporcionar	momentos	de	
lazer;	
Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas.	

6	de	Janeiro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	do	Obrigado	 -	Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

11	de	Janeiro	 Realização	de	uma	sessão	
fotográfica	com	mensagem	de	
agradecimento	individual	de	cada	
utente	

Dia	do	Riso	 -	Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Estimular	motricidades;	
-	Proporcionar	envelhecimento	
ativo	aos	utentes;	

18	de	Janeiro	 Visualização	de	um	filme/	revista	
à	Portuguesa	
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-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

Dia	do	Puzzle	 -Proporcionar	a	todos	os	utentes	
um	envelhecimento	ativo;	
-	Prevenir	o	entorpecimento	
psicomotor	através	de	
actividades	e	jogos	de	
gerontomotricidade;	
-	Estimular	a	participação	dos	
utentes	nas	actividades	propostas	
tendo	sempre	em	conta	as	suas	
capacidades	individuais	de	
realização	das	mesmas.	
-Prevenir	a	deterioração	do	
estado	de	saúde	mental	
recorrendo	desta	forma	a	jogos	e	
actividades	de	estimulação	
mental	(treino	da	memória,	
atenção,	raciocínio	e	
concentração);	
-Estimular	motricidades	através	
de	ateliers	de	expressões.	

29	de	Janeiro	 Construção	de	Puzzles		

Dia	Mundial	do	Mágico	 -	Animar	e	melhorar	a	qualidade	
de	vida	de	todos	os	utentes	
institucionalizados;	

31	de	Janeiro	 Os	utentes	irão	assistir	a	um	
espectáculo	de	Magia.	
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-Proporcionar	momentos	de	

lazer;	

-	Prevenir	situações	de	
isolamento	e	desta	forma	
promover	saídas	ao	exterior	e	
intercâmbios	institucionais	
dentro	da	zona	geográfica	
envolvente	ou	que	se	considere	
justificativa.	

Carnaval	 -	Animar	e	melhorar	a	qualidade	
de	vida	de	todos	os	utentes	
institucionalizados;	
-Proporcionar	momentos	de	

lazer;	

-	Prevenir	situações	de	
isolamento	e	desta	forma	
promover	saídas	ao	exterior	e	
intercâmbios	institucionais	
dentro	da	zona	geográfica	
envolvente	ou	que	se	considere	
justificativa.	
	

Fevereiro	 Festa	de	Carnaval	na	instituição;	
Os	utentes	irão	assistir	à	festa	de	
Carnaval	em	Ribamar.	
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Dia	do	Pensamento	 -Proporcionar	momentos	de	

lazer;	
-	Retardar	a	perda	de	memória;	
-	Registar	emoções;	
-	Ocupação	de	tempos	livres;	
-	Proporcionar	um	
envelhecimento	ativo.	
	

22	de	Fevereiro	 Partilha	de	frases	inspiradoras	
entre	utentes	através	de	uma	
dinâmica	de	grupo	

Dia	da	Oração	 -	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	e	tradições,	
-	Acentuar	as	práticas	religiosas,	
-	Promover	um	envelhecimento	
ativo.	
	

5	de	Março	 Atelier	de	escrita	criativa:	Cada	
utente	irá	partilhar	através	da	
escrita	a	oração	que	considera	
mais	inspiradora	para	si.	

Dia	da	Mulher	 -	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	e	tradições,	
-	Estimular	motricidades.	
	

8	de	Março	 Os	utentes	irão	elaborar	
pequenas	lembranças	para	todas	
as	mulheres	da	instituição.	Será	
contada	a	história	dos	primórdios	
deste	dia.	

Dia	do	Pai	 -	Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Estimular	motricidades;	
-	Proporcionar	envelhecimento	
ativo	aos	utentes;	

19	de	Março	 Elaboração	de	pequenas	
lembranças	através	do	atelier	
mãos	à	obra	para	todos	os	
utentes	que	são	pais	na	
instituição.	Visita	dos	seus	filhos	e	
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-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

registo	fotográfico	desta	visita	

Dia	do	Teatro	 -	Proporcionar	envelhecimento	
ativo	aos	utentes;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

27	de	Março	 Visualização	de	uma	peça	de	
teatro	a	definir	

Dia	da	Atividade	Física	 -	Retardar	perdas	de	capacidades;	

-	Estimular	motricidades;	

-	Estimular	a	mobilização	dos	

utentes;	

-Promover	relações	interpessoais	
e	desenvolver	o	convívio	entre	
todos	para	que	possam	entre	
todos	desenvolver	relações	de	
amizade	e	companheirismo.	
	

	

6	de	Abril	 Participação	de	uma	sessão	de	
ginástica	no	exterior.	

Dia	do	Café	 -	Estimular	motricidades;	
-	Combater	o	sedentarismo;	
-	Proporcionar	momentos	de	
convívio;	
-	Partilha	de	experiências	

14	de	Abril	 Atelier	de	Mãos	à	Obra	–	pinturas	
com	café	
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Dia	Mundial	da	Arte	 -	Estimular	a	participação	dos	

utentes	nas	actividades	propostas	
tendo	sempre	em	conta	as	suas	
capacidades	individuais	de	
realização	das	mesmas;	
-	Promover	relações	interpessoais	
e	desenvolver	o	convívio	entre	
todos	para	que	possam	entre	
todos	desenvolver	relações	de	
amizade	e	companheirismo.	
	

15	de	Abril	 Exposição	de	trabalhos	
desenvolvidos	pelos	utentes	na	
instituição	

Dia	Mundial	do	Livro	 -	Prevenir	situações	de	
isolamento	e	desta	forma	
promover	saídas	ao	exterior	e	
intercâmbios	institucionais	
dentro	da	zona	geográfica	
envolvente	ou	que	se	considere	
justificativa.	
	

23	De	Abril	 Os	utentes	irão	visitar	uma	
biblioteca	

Dia	da	Liberdade	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

25	De	Abril	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	do	Trabalhador	 Retardar	a	perda	da	memória	e	 1	De	Maio	 Recorrer	aos	ateliers	de	
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datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	da	Mãe	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

1.º	Domingo	do	mês	de	Maio	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	do	Bombeiro	 -Prevenir	situações	de	isolamento	
e	desta	forma	promover	saídas	
ao	exterior	e	intercâmbios	
institucionais	dentro	da	zona	
geográfica	envolvente	ou	que	se	
considere	justificativa;		
-	Proporcionar	aos	utentes	um	
envelhecimento	ativo.	
	

4	De	Maio	 Os	utentes	irão	visitar	os	
Bombeiros	Voluntários	de	Torres	
Vedras	

Dia	Mundial	da	Segurança	
Social	

Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

8	De	Maio	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data	e	agradecer	à	nossa	
Assistente	Social	o	trabalho	por	
ela	desenvolvido	

Dia	da	Cozinheira	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	

10	De	Maio	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
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-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

data	e	agradecer	às	nossas	
cozinheiras	o	trabalho	
desenvolvido	na	instituição.	

Dia	internacional	do	
Enfermeiro	

Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

12	De	Maio	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data	e	agradecer	à	nossa	
enfermeira	o	trabalho	
desenvolvido	na	instituição.	

Dia	da	aparição	de	Nossa	
Senhora	de	Fátima	aos	
Pastorinhos	

Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

13	de	Maio	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	da	Familia	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

17	de	Maio	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	da	Pastelaria	 -	Estimular	motricidades;	
-	Reviver	costumes	antigos;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	convívio.		

17	de	Maio	 Confecção	de	bolos	com	os	
utentes.	

Dia	Mundial	do	Médico	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	

19	de	Maio	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data	e	agradecer	ao	nosso	
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lazer	e	de	convívio.	 médico	o	trabalho	desenvolvido	
na	instituição.	

Dia	do	Massagista	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

25	de	Maio	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data	e	agradecer	ao	nosso	
massagista	o	trabalho	por	ele	
desenvolvido	na	instituição.	

Dia	dos	brinquedos	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

28	de	Maio	 Visita	ao	museu	dos	brinquedos	
na	cidade	de	Torres	Vedras.	

Dia	de	Portugal,	Camões	e	
Comunidades	

Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

10	de	Junho	 Recorrer	aos	atelier	Mãos	à	Obra	
para	celebrar	esta	data	dando	
ênfase	aos	ícones	mais	
importantes	de	Portugal	

Dia	do	Piquenique	 -	Proporcionar	a	todos	os	utentes	
um	envelhecimento	ativo;	
-	Promover	relações	interpessoais	
e	desenvolver	o	convívio	entre	
todos	para	que	possam	entre	
todos	desenvolver	relações	de	
amizade	e	companheirismo;	
-	Prevenir	situações	de	

18	de	Junho	 Ida	à	Serra	de	Montejunto	a	fim	
de	se	realizar	um	piquenique	
entre	os	utentes	e	os	funcionários	
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isolamento	e	desta	forma	
promover	saídas	ao	exterior	e	
intercâmbios	institucionais	
dentro	da	zona	geográfica	
envolvente	ou	que	se	considere	
justificativa.	

Santos	Populares	 -	Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio,	
-	Reviver	costumes	antigos.	

13,	24	e	29	de	Junho	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	Realizar	marchas	populares	
animadas	com	música	e	arcos	
com	os	utentes.	Proporcionar	
uma	sardinhada	no	exterior	da	
instituição	se	as	condições	
atmosféricas	permitirem.	

Dia	Europeu	da	Música	 -	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	convívio	entre	utentes;	
-	Promover	o	envelhecimento	
ativo.	

21	de	Junho	 Elaboração	de	um	espectáculo	
musical		

Dia	do	Chocolate	 -	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	convívio	entre	utentes.	

7	de	Julho	 Confecção	de	salame	de	
chocolate	com	os	utentes	

Dia	do	Socorrista	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

11	de	Julho	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data	e	agradecer	à	equipa	de	
socorristas	o	trabalho	
desenvolvido	na	instituição.	
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Dia	Mundial	dos	Avós	 -	Proporcionar	momentos	de	

lazer	e	de	convívio;	
-	Ocupação	de	tempos	livres;	

-	Atender	aos	interesses	e	

necessidades	de	cada	utente;	

-	Animar	e	melhorar	a	qualidade	

de	vida	de	todos	os	utentes	

institucionalizados.	

	

26	de	Julho	 Os	netos	dos	utentes	serão	
convidados	a	vir	participar	numa	
mini	sessão	fotográfica	na	
instituição	com	os	avós.	

Piqueniques	de	Verão	
(2	a	3	vezes	por	semana)	

-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio;	
-	Atender	aos	interesses	e	
necessidades	de	cada	utente;	
-	Animar	e	melhorar	a	qualidade	
de	vida	de	todos	os	utentes	
institucionalizados.	
	

Várias	datas	e	locais.	
	
Praias	da	Zona	Oeste(	de	Santa	
Cruz	ao	Baleal)	,	Termas	do	
Vimeiro,	Termas	dos	Cucos,	
Parques	de	Merendas,	Jardins,	
Serra	de	Montejunto,	etc.	

Os	utentes	vão	até	estes	locais	e	
conhecem	as	suas	histórias,	
fazem	jogos	e	um	piquenique	ao	
lanche.	

Dia	Internacional	da	paz	 -	Estimular	a	concentração	e	a	
memória;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	
-	Proporcionar	momentos	de	

21	de	Setembro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	
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lazer	e	de	convívio.	
	

Dia	da	Animação	
Sociocultural	

Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

28	de	Setembro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	da	secretária	e	
recepcionista	

Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

30	de	Setembro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data	e	agradecer	à	nossa	
recepcionista	o	trabalho	por	ela	
desenvolvido	na	instituição	

Vindimas	 -	Estimular	a	concentração;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	
-	Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

Decorre	durante	o	mês	de	
Setembro	

Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Outono	 -	Estimular	a	concentração;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	
	

Decorre	entre	os	meses	de	
Setembro	e	Outubro.	

Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	Internacional	do	idoso	 -	Estimular	a	concentração;	 01	de	Outubro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
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-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	do	Sorriso	 -	Estimular	a	concentração;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

02	de	Outubro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	dos	Castelos	 -	Estimular	a	concentração;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

07	de	Outubro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	dos	Correios	 -	Estimular	a	concentração;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

09	de	Outubro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	da	alimentação/	pão	 -	Estimular	a	concentração;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações.	

16	de	Outubro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	da	maçã	 -	Estimular	a	concentração;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	

21	de	Outubro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	
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-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

Dia	de	Todos	os	Santos	 -	Estimular	a	concentração;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	
Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

01	de	Novembro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	Mundial	do	Cinema	 	 5	de	Novembro	 Os	utentes	irão	assistir	a	uma	
sessão	de	cinema	fora	da	
instituição	

Dia	do	Cuidador	de	Idosos	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

5	de	Novembro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data	e	agradecer	à	equipa	de	
cuidadores	o	trabalho	
desenvolvido	na	instituição.	

Dia	de	São	Martinho	 -	Estimular	a	concentração;	
-	Retardar	a	perda	das	
motricidades	e	coordenações;	
Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

11	de	Novembro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	do	Diretor	 Retardar	a	perda	da	memória	e	 12	de	Novembro	 Recorrer	aos	ateliers	de	
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datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

expressões	para	celebrar	esta	
data	e	agradecer	à	direcção	da	
instituição		o	trabalho	
desenvolvido.	

Decorações	de	Natal	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

Decorre	durante	os	meses	de	
Novembro	e	Dezembro.	

Recorrer	aos	ateliers	de	
expressões	para	celebrar	esta	
data.	

Dia	da	Bolacha	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

4	de	Dezembro	 Confecção	de	bolachas	com	os	
utentes	

Natal	 Retardar	a	perda	da	memória	e	
datas	festivas;	
-	Proporcionar	momentos	de	
lazer	e	de	convívio.	

24/25	Dezembro	 Troca	de	presentes	na	instituição	

	

Técnica Responsável Diretora de Serviços Presidente da Direção 

Assinatura: Assinatura: Assinatura: 

Data: ___/___/______ Data:___/___/______ Data:___/___/______ 
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PLANO DE ATIVIDADE PARA O ANO DE 2022 
	

1- Apoiar as várias Valências: CD/ ERPI/ SAD  
•ver plano de ação próprio. 
	

2. setor: Piscinas (suspenso face ao covid-19) 
	

3- Continuação dos órgãos da UASO/ ANTRA 
	

4– Representação da instituição na Rede Social, RSI, CNIS, 
ADL, cuidados continuados do Concelho da Lourinhã, e nas 
atividades promovidas pelas Câmaras Municipais. 
	
	

5- Retomar o projeto do Salão de Chá, contra o isolamento, logo 
que seja possível. 
	

6- Ginástica Sénior com o apoio da CML. 
 “Toca a mexer" 
                          
7 – Cedência dos espaços para a catequese ou outras.  
	

8 – Continuidade do banco de roupas. 
 
9- Obras: Recuperação / manutenção das instalações  
 
10 – Manutenção do Posto dos Correios e Socorros  
 
11- Formação para os funcionários com apoio do Centro 
Qualifica.  
	
	
	
	
	
	
	
	


