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PLANO DE ACTIVIDADES

2014

Introdução:
Como vai sendo habitual esta Direcção, mais uma vez , apresenta o seu plano
de actividades e orçamento dentro dos prazos legalmente instituídos,
continuando a credibilizar ano após ano a nossa instituição e o seu “modus
operandi”.
Este Plano de Actividades e Orçamento para o Ano de 2014, pretende ser o
mais realista possível, como não podia deixar de ser, face o contexto
económico e social em que o mesmo é elaborado,
Esta concretização deve-se ao empenho dos responsáveis de todos os
equipamentos, da Direcção do CCD na sua globalidade e dos funcionários, já
que todos trabalharam como uma verdadeira equipa para atingir mais este
objectivo. Esperamos que este plano seja um marco importante para o futuro,
esperando de todos os Associados os contributos para fazer cada vez mais e
melhor, apelando-se á vossa participação activa, quer na discussão, quer na
vida diária do CCD.
As ideias aqui expressas são o reflexo das necessidades mais prementes do
CCD para assegurar o futuro e responder aos anseios dos associados no
contexto actual, tendo em consideração os meios financeiros disponíveis para
a concretização dos objectivos agora traçados. Queremos o CCD no centro dos
interesses dos associados, com políticas realistas e exequíveis nas áreas do
desporto, recreio, cultura, saúde e acção social, esperando que respondam aos
anseios e necessidades dos associados.
Queremos continuar a dinamizar e a aprofundar as relações com os nossos
associados quer no activo, quer aposentados, pelo que apelamos mais uma
vez á participação de todos na vida diária do CCD, contamos consigo, como
todos podem contar com esta Direcção.
Temos vontade e empenhamento para continuar a melhorar, não prometemos
muito, apenas prometemos determinação para fazer mais e melhor, sendo a
participação de todos um factor determinante para o futuro do CCD. É isso que
esperamos de vós.
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Áreas de:
Administração, Saúde e Segurança Social, Desportiva,
Cultural, Recreativa e de Bem-Estar

. Administração
Fornecer aos serviços Locais, que o solicitem máquinas de café,
frigoríficos, para sua utilização diária;
Efectuar estudo para implementação de um sistema de avaliação de
todos os funcionários do CCD;
Continuar a implementação de novos métodos de gestão;
Diminuir os custos de funcionamento;
Implementar sistema de controlo de assiduidade;
Promover novos acordos com empresas;
Promover a formação aos funcionários do CCD;
Promover consultas para aquisição de bens e serviços de forma a
diminuir as despesas;
Elaborar novos estatutos de acordo com as novas realidades sociais;
Elaborar Regulamento Interno para todos os Funcionários do CCD;
Adquirir uma viatura para o apoio domiciliário;
Desenvolver a ligação aos associados aposentados;
Modernizar o equipamento informático;
Contratar os serviços de um ROC;

. Saúde e Segurança Social

Manter os serviços de saúde existentes e em funcionamento no Centro
de Dia;
Desenvolver esforços para novos acordos com clínicas para apoio aos
associados;
Alargar os acordos com farmácias a fim de obter descontos nos
medicamentos;
Promover Seguros de Saúde com Companhias Seguradoras.
Alargar a comparticipação nas consultas dos associados;
Elaborar estudo para complementos de reforma;
Implementar apoio médico nocturno para os associados;
Continuar o Apoio Social aos Trabalhadores estudantes;
Continuar o apoio aos associados em situação de carência, saúde e
outras situações sociais;

Refeitórios/ Bares (Bem Estar)
Formação dos trabalhadores nas áreas específicas
Continuar a implementação do HCCP;
Continuar o serviço de Higiene e Medicina no Trabalho;
Reformular o funcionamento de todos os Refeitórios e Bares
Adaptar o quadro de pessoal á nova realidade;
Racionalizar custos administrativos,
Reorganizar equipas de trabalho;
Melhorar circuitos de trabalho;
Executar pequenas obras de manutenção;

. Desporto

Continuar a implementar desporto para todos;
Futsal masculino;
Continuar com os treinos no pavilhão da Paróquia de Nossa Senhora da
Areosa;
Participar em encontros desportivos promovidos pelos CCDs e pela
Associação Nacional dos CCD’s;
Futsal Misto;
Dinamizar o Voleibol misto;
Realizar um grande encontro desportivo com todos os associados;
Fim de Semana Radical e karting;
Cicloturismo – ligação dos seis concelhos – (Porto, Maia, Matosinhos,
Valongo, Gondomar e V.N.Gaia)
Participação em provas de atletismo;
Continuar a apoiar as danças de salão;

. Cultura

Dinamizar o Jornal Informativo “ AS NOSSAS NOVAS”
Implementar uma maior aproximação aos Associados – Dia do
Associado;
Prosseguir com o apoio aos Associados que pretendam realizar
exposições de artes plásticas, lançamento de livros e promoção de
obras culturais;
Realizar novos acordos com empresas distribuidoras de filmes;
Promover concurso Quadras de S. João;
Promover concurso de fotografia;
Organizar concursos de trabalhos sobre Segurança Social, pintura e
poesia;
Alargar acordos com instituições culturais – Teatro de S. João e Museu
de Serralves, Casa da Música etc.
Promover um inquérito aos associados para auscultar sobre as
iniciativas a implementar;
Apoiar os associados no acesso aos espaços culturais da cidade;
Promover passeios de caracter cultural, nomeadamente – Palácio da
Brejoeira, Porto Romântico e outros locais de interesse cultural
Alargar o acordo existente com a Fundação Minerva – Universidade
Lusíada, a outras instituições;
Apoiar os Associados na aquisição de livros escolares;
Dinamizar o Grupo de Cantares;
Dinamizar o Grupo Coral
Dinamizar o Grupo de Cavaquinhos;
Danças de salão;
Promover tertúlias trimestrais;
Promover uma oficina musical;
Promover Workshop de fotografia, pintura, cerâmica etc.;
Exposição permanente de fotografia nos espaços geridos pelo CCD;
Implementar o Método DeRose para associados;

. Recreio

Promover um encontro de Associados numa quinta (sardinhada e
animação cultural;
Comemorar o aniversário do CCD;
Colaborar na realização das festas de Natal dos diferentes
Departamentos
Almoço de Natal promovido em estreita colaboração com a Direcção do
Centro Distrital;
Realizar a festa de Natal em Dezembro para os filhos dos Associados;
Manter a realização da subida do Douro;
Promover o S. João no Rio Douro;
Promover a realização de passeios temáticos, em especial
gastronómicos e culturais;
Promover uma viagem a uma cidade Europeia;
Promover encontros com os CCD’s de outros Centros Distritais:
Actualização da página na Internet e sistema de dar os parabéns aos
associados no aniversário;
Promover um Torneio de Matraquilhos e um de Ténis de Mesa,Bowling;
Comemorar o Dia do Associado.
Promover Uma Festa/Convívio alusiva á matança do porco
Continuar as caminhadas;
Comemorar o S. Martinho;
Participar nas actividades da ANCCD;
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. Acção Social

Continuação da formação em diversas áreas para todos os funcionários
Formação dos Directores de Estabelecimento;
Formação dos quadros intermédios do CCD;

. Equipamentos Sociais
Promover em parceria com o CDSSP as obras de melhoramento do Lar
de Monte dos Burgos, Colónia de Férias da Árvore;
Revisão de acordos de cooperação do Centro de Dia e Apoio
Domiciliário e Centro Infantil Sede;
Revisão do acordo da Colónia de Férias da Árvore para implementação
de novas valências;
Implementar medidas de autoprotecção;

. Centro de Dia

Elaboração e implementação do programa anual de recreio, cultura e
lazer para os utentes;
Dinamizar a participação dos utentes na vida do Centro de Dia,
promovendo reuniões com os utentes, incentivando-os na pintura,
cerâmica, ou outros trabalhos do seu interesse;
Rentabilizar os recursos existentes;
Promover passeios de carácter recreativo e cultural;
Promover a participação na comunidade;
Legalização do funcionamento do Centro de Dia e Apoio Domiciliário;
Continuar a melhorar a gestão diária;
Continuar o serviço de HACCP;
Continuar a Higiene, Medicina e Segurança no trabalho;
Aquisição de viatura de apoio domiciliário,
Implementar medidas de autoprotecção;

. Lar de Monte dos Burgos
;
Melhorar a gestão, modernizando os serviços;
Elaborar programa funcional do Lar de Monte dos Burgos;
Diligenciar junto do ISS para a elaborar projecto de arquitectura para
requalificação dos edifícios mais degradados;
Implementação do serviço de tele - assistência;
Alargar o serviço de apoio domiciliário para o apoio de jantar;
Promover a formação dos funcionários;
Dar condições para a implementação do Plano de Actividades elaborado
pela equipa do lar;
Promover espaços de convívio com a comunidade;
Promover passeios de lazer;
Promover a participação nas actividades comunitárias;
Desenvolver as comemorações tradicionais, tais como: Páscoa,
Aniversários, Natal etc.
Continuar o serviço de medicina, Higiene, saúde e Segurança
Continuar a implementar o HACCP;
Dinamizar a ocupação dos utentes;
Dotar o lar do serviço de fisioterapia para os utentes mais dependentes;
Implementar medidas de autoprotecção;

. Lar de Atães /Centro de Dia /apoio Domiciliário
Elaborar estudo para alargamento do Lar;
Acompanhar a implementação do Plano de Actividades elaborado pela
equipa do Lar;
Promover actividades de acordo com as necessidades individuais dos
utentes;
Rentabilizar os recursos existentes;
Promover espaços de convívio com a comunidade;
Promover passeios de lazer;
Promover a participação nas actividades comunitárias;
Desenvolver as comemorações tradicionais, tais como: Páscoa,
Aniversários, Natal etc.;
Continuar o serviço de medicina, higiene e segurança
Continuar o HACCP;
Implementar medidas de autoprotecção;

. C.I. Minha Janela e ATL

Continuar a melhorar a gestão diária, de forma a minorar as despesas
sem descurar a qualidade;
Remodelar parte do equipamento;
Acompanhar a implementação do programa de actividades elaborado
pela equipa.
Implementar apoio psicológico para os utentes;
Rentabilizar os recursos existentes;
Promover actividades curriculares alternativas;
Promover a qualidade do serviço prestado na comunidade;
Estabelecer protocolos com Instituições da comunidade visando a
melhoria do serviço a prestar aos utentes;
Continuar o serviço de medicina, higiene e segurança;
Continuar o HACCP;
Implementar medidas de autoprotecção;

. C.I. S. MAMEDE
Dar continuidade a obras de manutenção;
Continuar a melhorar a gestão diária, de forma a minorar as despesas
sem descurar a qualidade;
Remodelar parte do equipamento;
Acompanhar a implementação do programa de actividades elaborado
pela equipa;
Implementar apoio psicológico para os utentes;
Rentabilizar os recursos existentes;
Promover actividades curriculares alternativas;
Promover a qualidade do serviço prestado na comunidade;
Estabelecer protocolos com Instituições da comunidade visando a
melhoria do serviço a prestar aos utentes
Continuar o serviço de medicina, higiene e segurança;
Continuar o HACCP;
Implementar medidas de autoprotecção;

. C. Infantil Sede

Dar continuidade a obras de manutenção;
Remodelar parte do equipamento;
Continuar a melhorar a gestão diária, de forma a minorar as despesas
sem descurar a qualidade;
Adaptar a estrutura á nova realidade social;
Rentabilizar os recursos existentes;
Acompanhar a implementação do programa de actividades elaborado
pela equipa;
Implementar apoio psicológico para os utentes;
Promover actividades curriculares alternativas;
Promover a qualidade do serviço prestado á comunidade;
Dar continuidade ao serviço de Medicina, Higiene e Segurança;
Continuar o HACCP;
Implementar medidas de autoprotecção;

. Colónia de Férias da Arvore

Dar continuidade a obras de manutenção;
Continuar a melhorar a gestão diária, de forma a minorar as despesas
sem descurar a qualidade;
Remodelar parte do equipamento;
Acompanhar a implementação do programa de actividades elaborado
pela equipa;
Rentabiliza os recursos existentes;
Dar continuidade ao programa de ocupação anual;
Estabelecer protocolos de animação com entidades comunitárias;
Oferta de programas de férias infantis, juvenis e seniores;
Manter o serviço de Medicina, Higiene e Segurança;
Dar continuidade ao HACCP;
Fomentar protocolos com outras Instituições locais;

