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PONENTE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

O CENTRO DE DIA É UMA RESPOSTA SOCIAL DESENVOLVIDA EM EQUIPAMENTO, QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM PARA A 

MANUTENÇÃO DOS IDOSOS NO SEU MEIO SOCIOFAMILIAR. 
A RESPOSTA SOCIAL CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” INAUGUROU NO DIA 1 DE JUNHO DE 2010, INICIANDO COM 13 UTENTES, TENDO ATUALMENTE 30 UTENTES INSCRITOS E 

QUE FREQUENTAM DIARIAMENTE. APESAR DO NÚMERO DE PEDIDOS SER CRESCENTE, A NOSSA CAPACIDADE NÃO NOS PERMITE ACOLHER MAIS DO QUE O NÚMERO ATUAL, 
PERCEBENDO NO ENTANTO, QUE É UMA NECESSIDADE CRESCENTE DA POPULAÇÃO IDOSA DE RAMALDE. 
O CENTRO DE DIA ESTA SEDIADO NA RUA FERREIRA DE CASTRO Nº90, DESDE A SUA ABERTURA, SENDO COMPOSTO POR CINCO ÁREAS FUNCIONAIS: ÁREA TÉCNICA E 

ADMINISTRATIVA, ÁREA DE REFEIÇÕES, ÁREA DE HIGIENE (INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E BANHOS) , ÁREA DE TRATAMENTO DE ROUPAS E ÁREA DE ANIMAÇÃO/CONVIVIO. 
O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ESTÁ COMPREENDIDO ENTRE AS 8H00 (INICIO DO TRANSPORTE DOS UTENTES) E AS 18H00 (FINALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UTENTES), 
TENDO EM CONSIDERAÇÃO AS NECESSIDADES DOS UTENTES, NO QUE CONCERNE PRINCIPALMENTE ÀS DIFICULDADES DE MOBILIDADE, OU SEJA, GRANDE PARTE DOS UTENTES 

USUFRUI DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. 
A POPULAÇÃO ALVO DA NOSSA INTERVENÇÃO SÃO RESIDENTES EM RAMALDE, OU DE FREGUESIAS LIMITROFES, DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 

ANOS. PODERÁ TAMBÉM ACOLHER INDIVIDUOS COM IDADE INFERIOR A 65 ANOS, MAS QUE, APRESENTEM UM GRAU DE AUTONOMIA/SOCIABILIDADE REDUZIDO, E CUJAS 

NECESSIDADES SE ENQUADREM COM A NOSSA CAPACIDADE DE RESPOSTA E DE ACORDO COM O REGULAMENTO INTERNO DA RESPOSTA SOCIAL. A ADMISSÃO DO IDOSO É 

PRIORITÁRIA SEMPRE QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE RISCO DE ACELARAR OU DEGRADAR O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO EM TODAS AS SUAS VERTENTES. 
O CENTRO DE DIA ASSEGURA O SERVIÇO DE REFEIÇÕES (PEQUENO-ALMOÇO, ALMOÇO, LANCHE E CEIA), CONVIVIO E OCUPAÇÃO (ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO), CUIDADOS DE 

HIGIENE, TRATAMENTO DE ROUPAS E FÉRIAS ORGANIZADAS. 
O NÚMERO DE IDOSOS QUE FREQUENTA DIARIAMENTE A VALÊNCIA ASCENDE OS 30, POIS FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE GRUPO, UTENTES QUE FREQUENTAM A VALÊNCIA DE 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, E QUE, FREQUENTAM E PARTICIPAM, ALTERNADAMENTE NAS ATIVIDADES DE ANIMAÇAO /SOCIALIZAÇÃO, DESENVOLVIDAS PELA CENTRO DE 

DIA. AO PARTICIPAREM NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE DIA, TÊM A OPORTUNIDADE TAMBÉM DE USUFRUIR DE ACOMPANHAMENTO AO NIVEL DA SAUDE E 

APOIO-PSICOSOCIAL. 
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A – CARACTERIZAÇÃO DA VALÊNCIA 

B - COMPONENTE TÉCNICA 
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B1- OBJETIVOS 

 
 

B.1.1 – Objetivos Gerais 

 

B1.2- Objetivos Específicos 

 

1- Fomentar as relações interpessoais ao nivel dos 
idosos  e destes com outros grupos etários afin de 
evitar isolamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 – Desenvolver atividades recreativas que se subdividem em três partes: socialização, 
entretenimento passivo e ativo; 

 

1.2 – Desenvolver atividades intergeraccionais em parceria; 

 

1.3 – Desenvolver atividades espirituais e transcendentais que envolvem a atividade 
simbólica, religiosa e autoconhecimento; 

 

 

 

 

2- Prestar apoio-psicosocial  

 

2.1 – Desenvolver as relações interpessoais, nomeadamente familiares, amigos e 
participação na comunidade; 

2.2 – Promover o desenvolvimento pessoal, aumentando as oportunidades de 
desenvolvimento intelectual, auto-expressão e empowerment; 

3- Contribuir para o bem-estar físico, aumentando a 
comodidade em termos materiais, saúde, higiene e 
segurança 

3.1 – Colaborar e ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde; 

 

3.2 - Assegurar aos indivíduos e famílias satisfação de necessidades básicas; 



 

 

B2- AÇÕES 

Este campo deve ser preenchido por cada ação realizada, devendo esta página ser reproduzida tantas vezes quanto o n.º de 
ações do Projeto. 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  1 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 

Específico(s) 
correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Espaço Intergeracional 
 

1.1;1.2; 

 
 

B2.2 DESCRIÇÃO 

 

No Espaço Intergeracional são desenvolvidas actividades entre os utentes de Centro de Dia e as crianças e 

jovens que frequentam as diversas valências da instituição.  

No âmbito da Educação para a Cidadania pretende-se promover não só a socialização entre pessoas de 

diferentes idades, mas também, a relação de convivio harmonioso com vista a compreender os limites e 

necessidades de cada geração, bem como as diferenças que elas comportam, através do respeito pelo 

individuo e não apenas pela sua idade. Fatores como a desvalorização da experiência como base do saber, 

o desaparecimento do papel que tradicionalmente os mais velhos tinham de conselheiros e as alterações 

ao nivel das relações familiares na sociedade atual, contribuem para o problema do envelhecimento e 

para o afastamento dos mais velhos em relação aos mais novos. Desta forma, o convivio entre gerações, 

possibilita um maior conhecimento de todos os sujeitos envolvidos no processo intergeraccional, 

possibilitando a minimização dos preconceitos relacionados com os idosos. As actividades desenvolvidas 

nas sessões revelam impacto para o desempenho cognitivo dos idoso, assim como, contribuem para o seu 

bem-estar, estando documentado que a solidariedade intergeraccional é uma factor decisivo para a 

manutenção da qualidade de vida dos idosos e crianças e jovens envolvidos. Concluindo, a troca de 

conhecimentos entre as gerações contribui para o enriquecimento pessoal mútuo, já que a experiência 

dos mais velhos e a abertura à inovação dos mais novos podem e devem ser um fator de complemento de 

conhecimentos valioso. 

Atividades desenvolvidas no âmbito da Ação: 

14 de Fevereiro: Dia de S. Valentim (desenvolvida em parceria com as crianças do pré-escolar); 

6 de Abril: Dia Mundial da Atividade Fisica (desenvolvida em parceria com as crianças do pré-escolar); 

5 de Maio: Dia da Mãe (desenvolvida em parceria com a Sala dos 5 anos do Jardim-de-infância); 

1 de Junho: Dia Mundial da Criança (desenvolvida em parceria com as crianças do pré-escolar); 

16 de Outubro: Dia Mundial da Alimentação (desenvolvida em parceria com o Espaço Criança e Casa da 

Juventude do Viso); 



 

 

11 de Novembro: Dia de S. Martinho (desenvolvida em parceria com todas as valências da associação que 

trabalham com crianças e jovens); 

30 de Novembro: Dia de Halloween (desenvolvida em parceria com a Sala dos 3 anos do Jardim-de-

infância); 

Hora do Conto: desenvolvida em parceria com as crianças do pré-escolar, mensalmente, à quarta-feira. 

 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 

(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 
Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam o Centro de dia “Artur Brás” e 
Idosos que frequentam a valência de serviço de apoio 
domiciliário; 
Crianças e jovens que frequentam as valências de 
Jardim-de-Infância, Espaço Criança e Casa da Juventude 
do Viso 

 
 150 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Dinâmicas de Grupo  
 

 
 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  2 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 

Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 

(conforme campo 
B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Atelier de Culinária 
 

1.1;2.1; 

 
 

B2.2 DESCRIÇÃO 

No Atelier de Culinária, os utentes partilham conhecimentos de receitas antigas e adquirem conhecimento 

de novas receitas. Têm a possibilidade também, de resgatar o hábito de cozinhar e poderem passar actos 

e técnicas de geração em geração. Os produtos confeccionados destinam-se ao consumo próprio no 

horário das refeições, mas também, à venda dos mesmos em épocas festivas, com especial destaque para 

o Natal (elaboração de cabazes de Natal compostos por licores, compotas e bolachas). 



 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito da Ação: 

Arca de Natal (desenvolvida em parceria com o gabinete de animação sociocultural da Junta de Freguesia 

de Ramalde, que inclui a participação dos restantes equipamentos sociais da terceira idade da freguesia 

de Ramalde). 

 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário 
 

 
 40 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

 
Dinâmicas de Grupo 

 

B2.1 

Ação n.º 
  3 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 

 
Duração 

Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 
correspondente(s) 

(conforme campo 
B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Comemoração Datas Festivas 
 

1.1;2.1; 

 

  
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação tem como objetivo comemorar datas festivas para que, as tradições sejam mantidas. São 

incluidas em algumas sessões, familias dos utentes, de forma a promover e muitas vezes restabelecer 

relações familiares que entretanto se perderam. 

Atividades desenvolvidas no âmbito da Ação: 

4 de Janeiro -  Dia Internacional do Braille; 

6 de Janeiro – Almoço de Reis; 

18 de Janeiro – Dia Internacional do Riso; 

27 de Fevereiro – Carnaval; 

21 de Março – Dia Mundial da Marioneta; 



 

 

27 de Março – Dia Mundial do Teatro; 

4 e 5 de Abril – Semana da Saúde (em parceria com o núcleo de Enfermagem da Universidade Católica); 

16 de Abril – Páscoa; 

25 de Abril – Dia da Liberdade;  

13 de Maio – Dia Internacional das Familias; 

23 de Junho – S. João; 

26 de Julho – Dia dos Avós (desenvolvida em parceria com o gabinete de animação sociocultural da Junta 

de Freguesia de Ramalde) 

30 de Julho – Dia Internacional da Amizade; 

31 de Agosto – Dia Internacional da Solidariedade; 

1 de Outubro – Dia Internacional do Idoso (desenvolvida em parceria com o gabinete de animação 

sociocultural da Junta de Freguesia de Ramalde); 

22 de Dezembro – Festa de Natal 

 

 
B2.3 Grupos Alvo 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário; 
Faimiliares dos utentes que frequentam a valência de 
Centro de Dia; 

 
150 

 

B2.4 Indique os locais de realização 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 

B2.5  Identifique os principais métodos e técnicas a utilizar 

 
Dinâmicas de Grupo 

 

 

 

 

B2.1 

AÇÃO N.º 
  4 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 

 
Duração 

Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 

(conforme campo 
B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Atelier de Estimulação Cognitiva em Grupo e em pequenos Grupos 
 

1.1;2.1;2.2; 



 

 

 
 

B2.2 DESCRIÇÃO 

No Atelier de Estimulação Cognitiva, são realizadas atividades em grupo e/ou em sessões de pequeno 

grupo compostas por exercícios mentais que retardam os efeitos da perda de memória, promovem a 

orientação, atenção e concentração, desenvolvem as capacidades aritméticas e estimulam as capacidades 

de linguagem.  

Estudos demonstram a importância da plasticidade cerebral através de habilidades cognitivas. O treino 

cognitivo é muito importante, na medida em que, quando o cérebro é estimulado, tem tendência a não 

sofrer declinio, ou o mesmo ocorrer tardiamente. 

Atividades desenvolvidas no âmbito da Ação: 

- Exercícios de orientação temporal,espacial e pessoal; 

- Exercícios de Conhecimento e realização de acções; 

- Exercícios de Reconhecimento e manipulação espacial; 

- Exercícios de Tarefas verbais sobre as partes do corpo; 

- Jogos de Reconhecimento da sua própria imagem; 

- Exercícios de memoria recente, imediata, episódica e 

Semântica; 

-Exercícios de relações léxico semântica; 

-Jogos de semelhanças e diferenças; 

-Exercícios de compreensão numérica; 

-Conhecimento numérico e capacidade de contar; 

-Exercícios de compreensão de ordens; 

- Exercicios de nomeação; 

-Jogos de vocabulário e léxico; 

- Jogos de atenção; 

-Jogos de reconhecimento auditivo; 

-Jogos de reconhecimento táctil; 

- Jogos de reconhecimento olfactivo; 

-Exercicios de leitura e escrita. 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 

 
 40 



 

 

Apoio Domiciliário 

 
 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Jogos de Grupo 
 

 

 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  5 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 

Específico(s) 
correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Atelier de Expressão Plástica e Costura 
 

1.1;2.1; 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

As sessões do atelier de expressão plástica são compostas por trabalhos em papel (corte, colagem e 

pintura), trabalhos com recurso a materiais reciclados, trabalhos com pastas moldáveis (barro, plasticina). 

No atelier de costura são desenvolvidos trabalhos em feltro, saquinhos de cheiro, pequenos arranjos, 

porta-moedas.  

Os trabalhos manuais revelam-se de extrema importância no desenvolvimento das habilidades cognitivas 

e psicomotoras, levando a que os idoso, desenvolvam as suas competências e quem sabe os seus 

talentos. Os idosos que apredem ou voltam a praticar trabalhos manuais tornam-se mais lúcidos, 

existindo melhorias significativas no raciocinio e memória. Paralelamente, a parte motora também é 

beneficiada, pois o movimento constante retempera a coordenação motora e o idosos adquire maior 

segurança. 

Atividades desenvolvidas no âmbito da Ação: 

27 de Fevereiro: Carnaval; 

14 de Fevereiro: Dia de São Valetim; 

8 de Março: Dia Internacional da Mulher; 

20 de Março: Dia Internacional da Felicidade; 

21 de Março: Inicio da Primavera; 



 

 

25 de Abril: Dia da Liberdade; 

3 de Maio: Dia do Sol; 

21 de Junho: Inicio do Verão; 

21 de Setembro: Inicio do Outono; 

21 de Dezembro: Inicio do Inverno; 

1 de Dezembro a 20 de Dezembro: Preparação Quadra Natilicia  

 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário 

40 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Atividades de Grupo 
 

 
 

 

 

 

B2.1 

AÇÃO N.º 
  6 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 

 

Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Atelier de Música 
 

1.1; 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A ação Atelier de Música potencia a música nacional e internacional permitindo alegrar a vida de qualquer 

utente, incentivando os mesmos para a interacção em grupo, o convívio e o enriquecimento da cultura de 

cada um. Através da música e do canto, fomenta-se a participação ativa dos utentes, divulgando assim 

parte da realidade cultural de cada um. Esta atividade é realizada através da prática de ouvir música, 

cantar, assim como tocar instrumentos ao gosto de cada um. 



 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito da Ação: 

1 de Outubro: Dia da Mundial da Música 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário 

40 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Aulas de Música 
 
 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  7 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 

Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 

(conforme campo 
B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 
Musicoterapia e Arterapia 
 

1.1;2.2; 

 
 

B2.2 DESCRIÇÃO 

Nesta acção são desenvolvidas atividades de grupo que têm como objectivo restabelecer o ritmo da 

marcha, estimular a fala, aumentar a criatividade, aumentar a força e a consciência corporal, e diminuir os 

sintomas de depressão. Contribuem também para promover a socialização, estimular as funções 

cognitivas, e trabalhar as linguagens não-verbais (sonora, corporal e plástica). 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás”  

40 

 
 
 



 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Sessões de Grupo 
 
 
 

 

 

B2.1 

AÇÃO N.º 
  8 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 

 
Duração 

Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 

(conforme campo 
B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Visitas Temáticas ao Exterior 
 

1.1;2.1;2.2; 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A ação Visitas Temáticas aos Exterior,permite aos utentes um conhecimento mais profundo do seu país, 

assim como, experiências exteriores ao contexto de bairro, não sendo passiveis de serem realizadas com 

as famílias, pois as mesmas não demonstram predisposição. 

O lazer na terceira idade tem o objetivo de despertar as potencialidades dos idosos para aspetos criativos 

e sociais, estimulando a partilha de experiências, a sensibilidade, a comunicação, a emoção e a felicidade. 

Atividades desenvolvidas no âmbito da Ação: 

Visita a Braga – Data a designar; 

Visita a Sintra – Data a designar; 

Visita a Ponte de Lima – Data a designar; 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário 

 
 40 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
LOCAIS A DESIGNAR 

 
 



 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Visitas de Grupo 
 
 

 

 

B2.1 

AÇÃO N.º 
  9 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 

 

Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Atelier de  Desporto 
 

1.1; 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A ação divide-se em duas atividades realizadas em periodos distintos, mas com os mesmos objtivos: uma 

sessão de Ginástica Geriárica e uma sessão de Boccia.  

A prática de exercicio fisico pode ser um substituto do trabalho, nos aspectos de disciplina, rigor e 

criatividade. Visto que, nem todos os desportos são adequados ao grupo em causa, considera-se que o 

Boccia se apresenta como um contributo válido para o aumento da vitalidade mental, fisica e social. O 

Boccia tem como objectivo colocar as bolas de cor (seis azuis contra seis vermelhas) o mais perto possível 

de uma bola alvo (bola branca), que é lançada estrategicamente por um primeiro jogador. É um desporto 

misto, onde não existe divisão por sexos. Pode ser jogado individualmente, por pares ou por equipas de 

três  ou quatro jogadores.Este desporto requer dos jogadores muita concentração, coordenação, controlo 

muscular, precisão, trabalho de equipa, cooperação e estratégia. 

As aulas de ginástica geriátrica visam assegurar as condições de bem-estar dos utentes, promovendo a 

saúde e tentando combater o sedentarismo e o stress, com consequência positiva e directa na qualidade 

de vida de cada um. A sua prática regular e continuada permite o desenvolvimento das capacidades físicas 

e intelectuais, com recurso a tarefas simples de movimentação articular e muscular ajustadas às 

necessidades de cada indivíduo. O aumento do auto-domínio, a melhoria dos tempos livres, a prevenção 

de depressões e o aumento da auto-estima, são outras das consequências associadas.  

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 

(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 
Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário 

 
 40 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 



 

 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Aulas de Expressão Fisica e Motora 
 
 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  10 Início Janeiro 2016 Fim Dezembro 2016 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 

Específico(s) 
correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Atelier de Expressão Oral e Escrita 
 

1.1;2.1;2.2; 

 
 

B2.2 DESCRIÇÃO 

A acção Atelier de Expressão Oral e Escrita permite estimular a concentração, atenção e retardar a perda 

de memória, assim como, trabalhar a motricidade fina. Permite também a estimulação da escrita e 

leitura, a partir da realização das seguintes atividades: Ditados, Palavras Cruzadas, Redigir listas de 

compras e Redigir Receitas, Leitura e compreensão de notícias e revistas, contos e histórias, Cópias, Sopa 

de Letras, Exercícios de Vocabulário e Léxico, Jogo das Diferenças, Pesquisa na Internet e Informática. 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário 

 
 40 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Sessões de Grupo 
 

 

 



 

 

B2.1 

AÇÃO N.º 
  11 Início Julho  2017 Fim Julho 2017 

 

Duração 
Total: 

2 

Sema
nas 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Colónia Balnear 
 

1.1;2.1; 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A ação caracteriza-se pela realização de uma colónia balnear na Praia de Matosinhos, num periodo de 

quinze dias. A mesma é constituida por idosos da freguesia de Ramalde e crianças que frequentam o 

ensino básico das escolas públicas da freguesia. No decorrer do funcionamento da colónia, os utentes têm 

oportunidade de realizar sessões de atividade fisica e desportiva, usufruindo também de  momentos de 

lazer e bem-estar. A ação tem como parceria o gabinete de animação sociocultural da Junta de Freguesia 

de Ramalde. 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 

(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 
Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário; 
Crianças que frequentam as escolas do ensino básico 
público da freguesia de Ramalde 

 
 80 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

Praia de Matosinhos 
 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Visitas ao exterior 
 

 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  12 Início Maio  2017 Fim Maio 2017 

 

Duração 
Total: 

1 

Sema
na 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Colónia de Férias 
 

1.1;2.1; 

 
 

B2.2 DESCRIÇÃO 



 

 

 

A ação caracteriza-se pela realização de um periodo de férias programadas, durante uma semana, em 

local a designar. Neste periodo, têm a oportunidade de realizar variadas atividades de animação 

sociocultural, nomeadamente: visitas temáticas ao exterior, atividades de expressão fisica e motora, dança 

e teatro. 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário 

16 

 
 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
LOCAL A DESIGNAR 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Visitas de Grupo 
 
 
 

 

 

B2.1 

AÇÃO N.º 
  13 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 

 
Duração 

Total: 

1 Ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 

(conforme campo 
B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Gabinete de Enfermagem 
 

3.1; 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Criação de um Gabinete de Enfermagem, a funcionar duas vezes por semana, com o objectivo de garantir 

a segurança na preparação e administração da medicação, garantir a atualização do processo clinico de 

cada utente e prestação de cuidados de enfermagem. Pretende-se ainda, a implementação de projetos de 

enfermagem, como a realização de sessões de grupo, com o objetivo do desenvolvimento psicomotor. 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 

(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 
Número de pessoas a abranger 



 

 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás” e idosos que frequentam a valência de Serviço de 
Apoio Domiciliário 

40 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
GABINETE DE ENFERMAGEM DO EQUIPAMENTO SOCIAL FERREIRA DE CASTRO 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Avaliação Clinica 
 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  14 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 

Específico(s) 
correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Acompanhamento Psicosocial 
 

3.2; 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

O Acompanhamento Psicossocial é caracterizado por atendimento ao utente, para diagnóstico, avaliação 

e acompanhamento da situação sociofamiliar e clínica  do mesmo, no sentido de adequar o Plano de 

Desenvolvimento Individual à situação apresentada e Disponibilização de informação facilitadora de 

acesso a bens e serviços da comunidade, adequados à satisfação das necessidades diagnosticadas. 

Na ação, prevê-se o acompanhamento continuado ao utente nas várias esferas da sua vida, tendo em 

consideração prioritária situações de ausência de retaguarda familiar ou abandono, nomeadamente: 

 - Marcação de exames e acompanhamento; 

 - Marcação de consultas  e acompanhamento a Centro de Saúde e Unidade Hospitalar; 

 - Marcação de consultas de Geriatria e acompanhamento ( parceria com o Hospital Magalhães Lemos); 

 - Facilitação do acesso a receitas médicas e posterior compra (parceria com a Fármacia Sousa Torres). 

Os utentes têm também acesso ao serviço de Teleassistência, através de uma parceria existente com a 

Santa Casa da Mesericórdia do Porto, que a titulo gratuito (para utentes com rendimentos inferiores a 

500,00€) e com um custo mensal de 19,00€ (para utentes com um rendimento mensal superior de 

500,00€), a colocação do serviço funcional 365 dias por ano, 24 horas, ligado a uma central de 

emergência. 

Foi criada também uma parceria com a PSP do Viso – Equipa de Proximidade, com vista à vigilância do 



 

 

domicilio do idoso, em periodo de fim-de-semana e feriados, através da visita regular de dois agentes da 

equipa.  

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 
Brás”  

40 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

Vários 
 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Atendimentos Individuais;Visitas Domiciliárias 

 

 

B2.1 

AÇÃO N.º 
  15 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 

 

Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 
Prestação de Cuidados 

3.1;3.2; 

 
 

B2.2 DESCRIÇÃO 

Nesta ação, está previsto a prestação de cuidados ao utente no que concerne à satisfação das 

necessidades básicas, que para além do serviço de refeição, são disponibilizados ao utentes um conjunto 

de serviços, nomeadamente: 

 - Serviço de Higiene Pessoal; 

 - Serviço de Tratamento de Roupa; 

 - Serviço de Higiene Habitacional; 

 - Serviço de Administração de Medicação; 

 - Serviço de fim-de-semana e feriados. 

 

 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 

(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 
Número de pessoas a abranger 

Idosos que frequentam a valência Centro de Dia “Artur 30 



 

 

Brás”  

 
 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
CENTRO DE DIA “ARTUR BRÁS” 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Atendimentos Individuais;Visitas Domiciliárias 
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B5- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA  RESPOSTA SOCIAL 

 
Identifique e explicite a calendarização de cada ação, identificando os meses da sua realização e caso se justifique, poderá decompor cada mês em quatro semanas. Esta folha deverá 

ser duplicada por forma a abranger os 12 meses de duração da resposta. 
 

Ações (conforme campo 
B8.)/Meses 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

 Ação 1 × × × × × × × × × × × × 

Ação 2 × × × × × × × × × × × × 

Ação 3 × × × × × × × × × × × × 

Ação4 × × × × × × × × × × × × 

Ação 5 × × × × × × × × × × × × 
Ação 6 × × × × × × × × × × × × 
Acção 7 × × × × × × × × × × × × 

Acção 8 ×    ×     ×   

Acção 9 × × × × × × × × × × × × 

Acção 10 × × × × × × × × × × × × 

Acção 11       ×   
 

  

Acção 12     ×      
  

Acção 13 × × × × × × ×      

Acção 14 × × × × × × × × × × × × 
Acção 15 × × × × × × × × × × × × 
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B6- IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA 

 

 

Nome Habilitações Literárias 
N. das Ações em que 

participam 

(conforme campo B8) 

 

Cátia Reis 

 

Licenciatura em Psicologia 

 

Todas 

 

Ana Roque 

 

Licenciatura em Gerontologia Social 

 

Todas 

 

Graça Abreu 

 

 

 

Auxiliar de Acção Directa 

Ação 2 /Ação 3/Ação 

8/Ação 11/Ação 

13/Ação 14 

 

A designar  

 

Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Ação 15 

 

A designar  

Monitor de Música 

Licenciatura em Educação Musical  

 

Ação 6 

Catarina Ferreira Licenciatura em Enfermagem Ação 13 

 

Nuno Cirurgião 

Monitor de Boccia 

Licenciatura em desporto 

 

Ação 9 

Miguel Aji Monitor de Ginástica Geriártica 

Licenciatura em Desporto 

 

Ação 9 

Sérgio Teixeira Motorista Ação 8 e 15 

Florinda Eduarda Cozinheira Ação 15 
 

 

B7- INDICADORES, INSTRUMENTOS E RESULTADOS 

 
Tendo em conta os objetivos definidos, preencha a seguinte grelha explicitando quais os indicadores de avaliação e os instrumentos a aplicar: 
 

 Objetivos Específicos Indicadores Instrumentos a utilizar Recursos Humanos envolvidos na 
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(conforme campo B1.2) Processo Resultados Quais 

avaliação do projeto 

 

1.1.Desenvolver atividades 
recreativas que se subdividem 
em três partes: socialização, 
entretenimento passivo e 
ativo; 

 

Nº de 

sessões 

realizadas  

 

Nº de 

idosos que 

participara

m em cada 

sessão 

Questionários e escalas; 

Grelhas de observação; 

Auto – registos; 

Processos Individuais; 

Questionários e escalas; 

Registo de reunião; 

Registo contacto telefónico / Email; 

 

 

 

 

 

Psicóloga e Gerontologa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.Desenvolver atividades 

intergeraccionais em parceria; 

 

 

Nº de 
sessões 
realizadas  
 

 

Nº de 

idosos e 

crianças e 

jovens  que 

participara

m em cada 

sessão 

 

 

1.3 Desenvolver atividades 
espirituais e transcendentais 
que envolvem a atividade 
simbólica, religiosa e 
autoconhecimento; 

Nº de 

sessões 

realizadas  

 

Nº de 
idosos que 
participara
m em cada 
sessão 
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2.1. Desenvolver as relações 
interpessoais, nomeadamente 
familiares, amigos e 
participação na comunidade; 

Nº de 
sessões 
realizadas  
 

Nº de 
idosos e 
agentes da 
comunidad
e  que 
participara
m em cada 
sessão 
 

Visitas Domiciliárias; 

Questionários e escalas; 

Grelhas de observação; 

Auto – registos; 

Processos Individuais; 

Questionários e escalas; 

Registo de reunião; 

Registo contacto telefónico / Email; 

 

 

 

 

Psicóloga e Gerontologa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Promover o 
desenvolvimento pessoal, 
aumentando as 
oportunidades de 
desenvolvimento intelectual, 
auto-expressão e 
empowerment; 

Nº de 
sessões 
realizadas  
 

Nº de 
idosos e 
agentes da 
comunidad
e  que 
participara
m em cada 
sessão 
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3.1. Colaborar e ou assegurar 
o acesso à prestação de 
cuidados de saúde; 

Nº de 

sessões 

realizadas  

 

Nº de 

idosos e 

agentes da 

comunidad

e  que 

participara

m em cada 

sessão 

 

Visitas Domiciliárias; 
Questionários e escalas; 
Grelhas de observação; 
Auto – registos; 
Processos Individuais; 
Questionários e escalas; 
Registo de reunião; 
Registo contacto telefónico / Email; 
 

 

 

 

Psicóloga e Gerontologa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Assegurar aos indivíduos 
e famílias satisfação de 
necessidades básicas; 

 

Nº de 
sessões 
realizadas  
 

 

Nº de 
idosos e 
agentes da 
comunidad
e  que 
participara
m em cada 
sessão 
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C1- INTEGRAÇÃO 

 
C1.1 – ESTÁ PREVISTO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM CONJUNTO COM OUTRAS RESPOSTAS INSTITUCIONAIS/ENTIDADES TENDO EM CONTA 

AS NECESSIDADES DOS GRUPOS-ALVO A ABRANGER? ISTO É, O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES ENTRE SI FACE ÀS 

NECESSIDADES DOS GRUPOS-ALVO. 

 

Sim X Não  

 
  
Se sim: 

Quais são as ações? 

O plano de atividades só poderá ser concretizado com sucesso, se existirem 

parcerias com agentes locais que se revelam de extrema importância. Desta 

forma, foram planeadas atividades tendo em conta, o envolvimento de 

parceriros da comunidade, que intervem ativamente na execução de algumas 

ações, nomeadamente: 

 - Gabinete de animação sociocultural da Junta de Freguesia de Ramalde; 

 - Núcleo de enfermagem da Universidade Católica; 

 - Farmácia Sousa Torres; 
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 - Escola Secundária Carolina Michaellis; 

 - Centro de Emprego do Porto; 

 - Equipa de proximidade da Policia de Segurança Pública do Viso; 

 - Valências da Associação de Solidariedade e Ação Social de Ramalde; 

 - Segurança Social. 

 

 

 

E1- TERRITORIALIDADE 

 
E1.1 – EM QUE MEDIDA A INTERVENÇÃO PLANEADA REVELA-SE FACE ÀS NECESSIDADES DOS GRUPOS ALVO? 
 

A intervenção realizada tem em consideração o público alvo a trabalhar, assim como, a zona de 

intervenção, isto porque, os utentes da zona geográfica em questão, revelam necessidades 

diferentes de outras zonas da cidade. Os utentes que frequentam a valência, além de dificuldades 

decorrentes do processo de envelhecimento (fisicas e cognitivas), revelam também, outras 

carências graves, ao nivel familiar e económico. Desta forma, a intervenção diária não poderá 

cingir-se apenas a sessões de animação e socialização, mas também, e fundamentalmente, em 

alguns casos particulares, apoio ao nivel da gestão financeira e gestão de conflitos familiares. O 
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grupo é caracterizado por graves problemas sociais, que levam a que parte da intevenção diária se 

dirija para a resolução de problemas individuais, que quando não são ultrapassáveis, não permitem 

qualquer outro tipo de intervenção técnica pois o idoso não tem motivação pessoal para abraçar 

atividades lúdicas e de grupo quando as restantes esferas da sua bida se encontram 

comprometidas. 

 

 
 

 

A ENTIDADE PROMOTORA DECLARA QUE SÃO VERDADEIRAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESENTE PROPOSTA 

TÉCNICA 

 

O(A) COORDENADOR(A) 

 

_______________________________ 

 

O(A) RESPONSÁVEL DA ENTIDADE PROMOTORA 

 

________________________________ 

 

DATA       /       / 

 

 


