
 

Página | 1 
 

Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas, 

Idosos de Sacavém 

 
 

1- ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS 

1.1.PASSEIOS 

          Organizaremos várias excursões durante o ano, entre elas a Fátima 

(Maio e Outubro), e duas em locais a definir, (Almoços comemorativo do 25 de 

Abril e em Novembro,comemorativo do aniversario da Associação).     

 

1.2. CONVÍVIOS 

 

Organizaremos os festejos dos Santos Populares.  

Organizaremos o lanche de Natal dos Associados. 

Realizaremos 3 Bailes temáticos, por altura do Carnaval, Primavera e  

S. Martinho.  

 

1.3. - ATIVIDADES 

 

Manteremos o nosso Grupo Coral.  

Manteremos as aulas de informática.  

 

1.4. - INFORMAÇÕES 

Organizaremos sessões de esclarecimento/informações sobre assuntos 

de interesse dos Associados e da Associação em colaboração com outras 

entidades, nomeadamente o poder Autárquico tais como Câmara Municipal de 

Loures, Junta de Freguesia e outras.  

 

 

 

1.5. – COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 

           Manteremos a nossa colaboração nas comemorações do 25 Abril, com 

a União freguesias de Sacavém e Prior Velho. 
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1.6. –ATIVIDADES CONJUNTAS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

           Colaboração na organização do Passeio Sénior e Baile de Outono 

destinado a todos os Reformados. 

            Participação nas várias iniciativas promovidas pela Câmara. 

1.7. - COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 

          Organizaremos as comemorações do nosso ANIVERSÁRIO que 

decorrerão em Novembro, em que destacamos o ALMOÇO-CONVÌVIO e 

Sessão Solene, com entrega de Medalhas e Emblemas, e a Romagem ao 

Cemitério.        

 

2 – SERVIÇO DE APOIO AOS ASSOCIADOS 

2.1. –CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

Manteremos os serviços prestados (medição de tensão arterial), medição da 

glicemia, triglicéridos e colesterol semanalmente com o apoio da Junta 

Freguesia, estabelecida por protocolo entre esta e a ACRPIS. 
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3 - CENTRO DE DIA E SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO 

A ACRPIS irá continuar a desenvolver as respostas sociais: Centro de 

Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário, com capacidade para 40 Utentes, em 

cada uma das valências. Devido às crescentes necessidades que os nossos 

utentes cada vez mais manifestam, pensamos introduzir algumas alterações no 

funcionamento das valências para podermos dar uma melhor resposta às suas 

solicitações. Prevemos adequar o espaço físico do Centro de Dia, às atividades 

que desenvolvemos na Instituição, ou que possamos vir a desenvolver. 

 

3.1. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E BEM-ESTAR 

No que diz respeito às atividades do ano 2018, algumas foram 

concretizadas de acordo com o plano, assim como foram executadas outras 

atividades que não constavam no mesmo. Tanto as atividades que ocorrem 

semanalmente no Centro de Dia de cariz lúdico e mais permanente, como as 

atividades planeadas mensalmente tiveram como objetivo o desenvolvimento 

de competências psicossociais, cognitivas, emocionais e físicas. Para além 

destas atividades onde colaboram voluntários para que existam serviços como 

os serviços de enfermagem, o grupo de ginástica, e computadores, 

estabelecemos parecerias para que os nossos utentes possam fazer 

hidroginástica.  

Este ano tivemos também connosco uma técnica de Psicologia Clínica 

para potenciar o bem-estar e a autonomia dos nossos utentes. Relativamente 

ao trabalho desenvolvido por esta, durante o presente ano, e após avaliação 

sobre o trabalho desenvolvido e os benefícios para os utentes das valências de  

Centro de Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário, considera-se que a 

sua continuidade na instituição, seria uma mais-valia, dado o objectivo que as 

valências têm de criar uma resposta mais articulada e adequada às reais 

necessidades apresentadas pelos utentes. 

            Relativamente ao quadro de pessoal, o mesmo será reforçado sempre 

que se considere necessário, e de acordo com as alterações de funcionamento 

das valências. 
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        Durante o ano 2019, iremos continuar a desenvolver o trabalho da 

animação sociocultural no Centro de Dia, através da realização de atividades 

lúdicas e de bem-estar, a ser dinamizado pela animadora cultural, tendo a 

colaboração da restante equipa, para que um maior número de utentes possa 

participar, visto que o Centro de Dia é uma valência que funciona na base do 

trabalho em equipa e de rentabilização dos recursos humanos existentes. 

Sempre que seja possível os utentes do serviço de Apoio Domiciliário serão 

convidados a participar nas atividades planificadas pelo Centro de Dia, para 

terem uma participação mais ativa na Associação. A intervenção de todos os 

que intercedem diariamente para que os serviços existam e sejam possíveis 

são baseadas na compaixão, na amizade, na solidariedade e no espírito de 

serviço, no respeito e abertura pelo outro, na honestidade e no trabalho em 

equipa.  

3.1.1. – CENTRO DE DIA 

Assim sendo o objetivo deste Plano de Atividades é descrever as ações 

e atividades a desenvolver no ano de 2019, mantendo o mesmo espírito e 

iniciativa de trabalho que temos vindo a apresentar. 

 

A. Atividades Fixas 

Os diversos ateliês oferecidos aos utentes visam dar resposta aos interesses e 

necessidades dos mesmos. A atividade de enfermagem será mantida, assim 

como as aulas de ginástica e as aulas de computadores dinamizadas por 

voluntários da Associação. As aulas de hidroginástica no Complexo Desportivo 

da Portela, também serão mantidas. Para além destas a nossa Animadora 

Sociocultural irá dinamizar outros ateliês de carácter lúdico-recreativo como: 

trabalhos manuais; pintura; leitura; jogos de mesa; preparação da sala de 

refeições. De seguida apresentamos a nosso horário de atividades, que poderá 

de acordo com os interesses dos utentes sofrer alterações no decurso das 

reavaliações feitas ao longo do ano, da satisfação dos mesmos.
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1) PLANO  DE ATIVIDADES FIXAS
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B. Atividades Mensais  

Mensalmente são programadas atividades diversas onde são estabelecidas 

parcerias com outras instituições, como é o caso dos Centro de Dia e ERPI que 

fazem parte do Grupo de Trabalho de Idosos. São também realizadas 

atividades intergeracionais com o JTI da Quinta de São José e a Escola Básica 

Bartolomeu Dias. Assim como com a União de Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho, a Farmácia Sacavém, os Bombeiros de Sacavém, o Centro de Saúde de 

Sacavém e tantas outras Associações.  

O planeamento das atividades tem em vista a comemoração dos dias festivos 

estabelecidos no calendário civil, ao mesmo tempo que tentam ir ao encontro 

dos interesses dos utentes e da logística da própria instituição, como o uso das 

carrinhas. Todos os meses são celebrados os aniversários dos utentes que 

comemoraram os seus anos no mês correspondente.  

Para este ano espera-se também desenvolver um Projeto cujo tema será “OS 

DIREITOS DA PESSOA IDOSA”. Este projeto visa mensalmente o desenvolver 

de uma atividade de acordo com esta temática, pretendemos explorar os 

direitos da pessoa idosa a vários níveis, garantindo assim a autonomia dos 

nossos utentes e a promoção da participação ativa dos mesmos no que toca à 

vida social, à sua saúde e à sua independência.  

De seguida iremos apresentar uma previsão dos dias festivos que pretendemos 

comemorar. Ao longo dos meses serão acrescentadas outras atividades 

mediante disponibilidade. 
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2) PLANO DE ATIVIDADES MENSAIS 

 

Mês Dia comemorativo 

Janeiro 

Dia de Reis – 6 de Janeiro 

Dia do Obrigado – 11 de Janeiro 

Dia do Riso – 18 de Janeiro 

Dia Internacional do Vinho Porto – 27 de Janeiro 

Fevereiro 

Dia Mundial Nutella– 5 de Fevereiro 

Dia do Amor – 14 de Fevereiro 

Dia Mundial da Justiça Social – 20 de Fevereiro 

Março 

Dia Mundial da Proteção Civil – 1 de Março  

Carnaval – 5 de Março 

Aniversário do Centro de Dia – 7 de Março  

Dia Internacional da Mulher – 8 de Março 

Dia da Incontinência Urinária – 14 de Março 

Dia Mundial da Marionete – 21 de Março 

Abril 

Dia Internacional do Livro Infantil – 2 de Abril 

Dia da Atividade Física – 6 de Abril 

Dia da Saúde – 8 de Abril 

Dia da Liberdade – 25 de Abril 

Dia Mundial da Dança – 29 de Abril 

Maio 

Dia do Sol – 3 de Maio 

Dia Mundial da Família – 15 de Maio 

Dia Mundial da Internet – 17 de Maio 



 

Página | 8 
 

Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas, 

Idosos de Sacavém 

 

Dia da Marinha – 20 de Maio 

 

Dia Internacional do Brincar – 28 de Maio 

Junho 

Dia Mundial do Ambiente – 5 de Junho 

Santo António – 13 de Junho 

Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa 
Idosa – 15 de Junho 

Dia do Piquenique – 18 de Junho 

Julho 

Dia da Segurança Publica – 2 de Julho 

Dia do Amigo – 20 de Julho 

Agosto -  

Setembro 

Dia Mundial da Fisioterapia – 8 de Setembro 

Dia Internacional da Democracia – 15 de Setembro 

Dia do Sonho – 25 de Setembro  

Dia Nacional do Farmacêutico – 26 de Setembro 

Outubro 

Dia Mundial da Música/ Dia Internacional do Idoso – 1 de Outubro 

Dia Mundial do Animal – 4 de Outubro 

Dia Mundial da Saúde Mental – 10 de Outubro 

Dia Mundial da Alimentação – 16 de Outubro 

Dia Mundial da Terapia Ocupacional – 27 de Outubro 

Dia Mundial da Animação – 28 de Outubro 

Novembro 

Aniversário ACRPIS – 6 de Novembro 

Dia Mundial do Cinema – 7 de Novembro 

Dia Mundial da Diabetes – 14 de Novembro 

Dia Mundial da Televisão – 21de Novembro 
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Dezembro 

Dia da Bolacha – 4 de Dezembro 

Dia Internacional do Voluntariado –5 de Dezembro 

Dia Internacional da Aviação Civil – 7 de Dezembro 

Dia Internacional dos Direitos Humanos – 10 de Dezembro 

Almoço de Natal ACRPIS – 19 de Dezembro 

Dia das Palavras Cruzadas – 21 de Dezembro 

 

 

 

 

A DIREÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


