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1. INTRODUÇÃO  

Num contexto condicionado pela pandemia de Covid-19 e desconhecendo o 

limite temporal das limitações impostas, o presente plano tem como objectivo definir e 

delinear estratégias de intervenção a desenvolver durante o ano de 2021 no Centro 

Comunitário do CSSCP. 

A realidade presente condiciona parte significativa do trabalho que e como 

fazemos. Neste sentido, e salvaguardando a saúde e segurança dos utentes e 

funcionários delineamos um plano de actividades que assenta na promoção e garantia do 

bem-estar dos utentes. 

Adaptamos e direccionamos a nossa acção com o objectivo principal de reforçar 

a ligação do utente ao centro e preservar a sua vida na comunidade, através de: 

 Prestação dos serviços previstos no que respeita às necessidades básicas 

individuais; 

 Reforço na entrega de cabazes alimentares, tendo em conta as 

dificuldades económicas crescentes na comunidade; 

 Realização de compras de supermercado, farmácia e outras diligências 

necessárias de forma a proteger os utentes de grupo de risco; 

 Constituir interface com os serviços de saúde; 

 Animação no domicílio; 

 

Mais do que nunca este plano não está fechado e estará sujeito a alterações, em 

virtude da alteração das circunstâncias, de novas indicações da direcção do CSSCP, da 

DGS e da Segurança Social. 
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2. DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES 

 

As actividades a desenvolver na sua maioria serão em contexto individual e em 

todas serão cumpridas as recomendações da DGS nomeadamente o uso de máscara, o 

distanciamento social e etiqueta respiratória. 

A manutenção e limpeza dos espaços e a higienização das mãos serão 

comportamentos reforçados. 

No que respeita à animação orientada para o domicílio do utente procurar-se-á 

prover as pessoas de actividades e respectivos materiais acompanhados da sua descrição 

e resultado esperado de forma à sua fácil e autónoma realização. 

 

Institucional 

Actividade Objectivos Recursos 

Organização e 

gestão do serviço 

 

Desenvolver  na íntegra o quadro de actividades e 

serviços previstos; 

Melhoria contínua dos procedimentos; 

Facilitar a gestão do pessoal afecto à valência; 

 

Direcção de Serviços 

T.S.S.S 

Prestação dos 

serviços previstos 

Satisfação das necessidades básicas de alimentação, 

higiene e conforto de forma a melhorar a qualidade de 

vida do utente; 

T.S.S.S 

Animador sociocultural 

Psicóloga 

Ajudante de acção 

directa 

Registo e avaliação 

de actividades 
Manter o controlo e a rigorosa execução das actividades. 

T.S.S.S. 

Animador 

Sociocultural 

Computador 

Fichas de Registo 

Cabaz Alimentar 
Apoiar as famílias em situação de carência económica 

Evitar situações de fome 

Banco Alimentar 

Encarregada 

TSSS 

Emprego 

Actividade Objectivos Recursos 

Sessões de TPAE 

 
Promover a inserção laboral dos utentes;  

Contribuir para o conhecimento e utilização de Técnicas 

de Procura Activa de Emprego (TPAE) e estruturas de 

inserção laboral;  

T.S.S.S. 

Psicólogo 

Sala/Gabinete 

Computador 

Videoprojector 

Folhas e canetas 

Sessões de 

motivação para o 

emprego 

Exploração de motivação e objectivos de vida dos 

utentes; 

Sensibilizar as pessoas para a necessidade e/ou interesse 

em desenvolverem uma actividade profissional; 

Psicólogo 

Sala/Gabinete 

Computador 

Fichas de Registo 
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Contrariar o desânimo aprendido e o conformismo 

 

Família e Comunidade 

Actividade Objectivos Recursos 

Atendimentos 

Psicossociais 

 

Conhecer e responder às necessidades da comunidade 

envolvente, para eliminar as problemáticas que 

interferem na qualidade de vida das famílias;  

Encaminhamento para as estruturas da comunidade e/ou 

outros serviços os casos que não estejam no âmbito do 

trabalho realizado pelo CSSCP.  

 

T.S.S.S. 

Gabinete 

Ficha de atendimento 

Consulta 

Psicológica 

Avaliação e intervenção psicológica com vista à 

promoção do desenvolvimento psicológico; 

 

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, para a 

promoção da saúde mental e do desenvolvimento 

psicológico dos seus utentes. 

 

Psicólogo 

Gabinete 

Materiais de apoio 

C.A.S.O Promoção e valorização de cuidados de Saúde Oral 

Mundo a Sorrir 

 

 

Compras e serviços  Facilitar o acesso a serviços e bens essenciais dos grupos 

de risco e pessoas em situação de isolamento. 

T.S.S.S. 

AAD 

Animação Comunitária: actividades orientadas para o domicilio 

Actividade Objectivos Recursos 

Tecnologias 

Combater a infoexclusão; 

Ensino das competências básicas de utilização do 

computador, de forma a estimular a memória, atenção e 

percepção dos utilizadores. 

Promover o uso de novas tecnologias para aproximar 

relações familiares e sociais. 

Animador sociocultural 

Computador ou outro 

equipamento 

 

Música 

Melhorar a sua capacidade de expressão através da 

música; 

Música como potencial de resgate de memórias e bem-

estar. 

Animador 

Sociocultural 

Cancioneiro 

Computador 

Internet 

 

Ginástica 

Combater o sedentarismo e o desenvolvimento das suas 

capacidades físicas e intelectuais através de tarefas 

simples de movimentação articular e muscular 

possibilitando-lhe uma maior qualidade de vida. 

Animador 

Sociocultural 

 

Caminhadas  Promoção da saúde e bem estar 

Realização de actividade física ao ar livre 
T.S.S.S. 

Manualidades 

Visa proporcionar à população sénior a possibilidade de 

se exprimirem através das artes plásticas e dos trabalhos 

manuais (pintura, desenho, costura).  

Desenvolver a motricidade, a destreza e precisão manual, 

promovendo o aumento da auto-estima e auto-confiança 

Formador externo 

Materiais de 

desperdício 

Materiais diversos 
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do idoso.  

 

Culinária 

Aquisição de competências para a confeção de refeições 

simples e económicas; 

Sensibilização para a importância de uma alimentação 

saudável; 

Receita 

Ingredientes* 

 

Festividades Preservar e comemorar as festas tradicionais. 
A definir 
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3. CRONOGRAMA 
 

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

Institucional 

Organização e 

gestão do serviço 
Diário 

            

Gestão do 

pessoal afecto à 

valência 

Diário 
            

Prestação dos 

serviços previstos 
Diário 

            

Registo e 

avaliação de 

actividades 

Diário 
            

Cabaz Alimentar Mensal 
            

Família e 

comunidade 

Atendimentos 

Psicossociais 

Sempre que 

necessário 

            

Consulta 

Psicológica 

Sempre que 

necessário 

            

Mundo a Sorrir 
Sempre que 

necessário 

            

Compras e 

serviços 

Sempre que 

necessário 

            

Emprego 

Sessões de TPAE A definir             

Sessão de 

motivação para o 

emprego 

A definir 

            

Animação 

Comunitária 

Tecnologias Semanal             

Música Semanal             

Ginástica/ Semanal             

Caminhadas Semanal             

Manualidades Semanal             
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Culinária Mensal             

Festividades  
 

Carnaval  Páscoa  S. João    
Semana 

do Idoso 
Magusto 

Natal 

Fim de Ano 
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES  

A monitorização das actividades será realizada de forma atenta e continua pois 

possibilita tomar conhecimento sobre os resultados atingidos em tempo real, permitindo 

aferir dificuldades e oportunidades e introduzir acções de melhoria. Para isso, a equipa 

técnica compromete-se a: 

 Elaborar registos de actividades, tendo em conta os seus objectivos, a adesão e 

participação dos utentes. 

 Reunir mensalmente para análise e coordenação das actividades. 

 


