


































































































































































































































































































SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 

CLUBE DE EMPREGO 
Área de intervenção - EMPREGO/FORMAÇÃO  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Atendimento e 
acompanhamento 

personalizado 

- Apoiar os utentes 
na definição e 
construção do seu 
projeto pessoal e 
profissional na 
procura de 
emprego 
 

- Obtenção de 
emprego e/ou 
inserção num 
curso de 
formação 
profissional, em 
cerca de 1500 
atendimento 
(contatos 
presenciais, 
telefone, cartas e 
emails);  
 

- Estima-se cerca 

de 70 novos 

utentes por ano; 

- Número de 
atendimentos 
realizados 
 
- Número de 

utentes inseridos 

em cursos de 

formação  

 

- Número de 

utentes que 

conseguiram 

emprego    

- Preencher as fichas de 

inscrição no site 

http://empregar.ire.gov.pt; 

 

- Elaborar conjuntamente 

com o utente um plano de 

ação de procura de 

emprego, através da 

entrega e explicação do 

material informativo sobre 

as Técnicas de Procura Ativa 

de Emprego 

 

- Encaminhar os utentes 

para as ofertas de emprego 

e/ou formação 

 

- Informar os utentes sobre 

os cursos de formação 

profissional das várias 

escolas de formação 

profissional da região 

 

- Divulgação ofertas de 

emprego e formação 

profissional nas redes 

sociais nomeadamente no 

facebook 

 

- Divulgação dos programas 

de emprego do IEM 

 

- Divulgação de serviços do 

clube de emprego nas redes 

sociais nomeadamente no 

facebook 

 

- Encaminhamento dos 

utentes para os cursos de 

formação e Centro Novas 

Oportunidade; 

 

- Realização de sessões 

coletivas de informação e 

divulgação na área do  

emprego para os 

formandos 

- Jovens e 
adultos 
desempregados 
à procura do 1º 
ou novo 
emprego 
 
 
 

 
- 1 Téc. 
Superior 
 

- Material 
de escritório 
 
- 
Computador  
 
- 
Impressora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Atendimentos 
ao longo do ano 
de atividade 
(seg. a sexta-
feira) 
 

- Instituto de 
Emprego da 
Madeira 

- Inserção no 
mercado de 
trabalho de cerca 
de 8 utentes e 
nos cursos de 
formação 
profissional cerca 
de 10 utentes 
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- Dinamizar o 
contacto com as 
entidades, 
empresas e escolas 
de formação 
profissional 
identificando oferta 
de emprego e 
cursos de formação 

- Obtenção de 10 
ofertas de 
emprego e 
encaminhamento 
de 30 para 
formação 
profissional 
 
- Estima-se o 
contato com 
cerca de 10 
empresas e 15 
escolas de 
formação 
profissional 

- Nº de empresas, 
entidades e 
escolas de 
formação 
contactadas 
 
- Nº de ofertas de 
emprego 
angariadas 
 
- Nº de utentes 
encaminhados 
para ofertas de 
emprego 
 
- Nº de utentes 
encaminhados 
para oferta 
formativa 

- Contactar escolas de 
formação para divulgação 
de oferta formativa junto 
dos utentes 
 
- Encaminhamento de 
utentes para as ofertas 
formativas 
 
- Contactar as potenciais 
entidades empregadoras 
para a angariação de 
ofertas emprego 
 
- Divulgar os programas 
de emprego do IEM junto 
das entidades e 
empresas 
 
- Colaborar com as 
entidades empregadoras 
que solicitem o apoio do 
clube em termos de 
recrutamento de pessoal 
 
- Estabelecer o contacto 
entre a entidade 
empregadora e o utente 
 
- Realizar sessões de 
esclarecimento às 
entidades interessadas 
em obter informações 
acerca das candidaturas 
de Programas de 
Emprego 
 
- Estabelecer o contacto 
entre as empresas e o 
IEM 

- Entidades, 
empresas e 
escolas de 
formação 
profissional 
 
 

- 1 Téc. 
Superior 
 
 

- Material 
de escritório 
 
- 
Computador  
 
- 
Impressora 

 

- Atendimentos 
ao longo do ano 
de atividade 
 
 

- Clubes de 
Emprego/ 
Univas 
 
- Instituto de 
Emprego da 
Madeira 
 
- Entidades 
e empresas; 
 
- Escolas de 
Ensino e 
Formação 
Profissional 

- Aumentar a 
proximidade 
entre clube de 
emprego e as 
entidades, 
empresas e 
escolas de 
formação; 
 
- Inserção dos 
jovens formandos 
no mercado de 
trabalho; 
Inserção dos 
utentes com 
baixas  
qualificações nos 
cursos 
profissionais a 
fim de adquirem 
mais 
competências 
pessoais e 
profissionais 
 
- Adquirir várias 
ofertas de 
emprego 
 
- Dar resposta às 
solicitações 
efetuadas 

- Colaborar nas 
atividades 
promovidas pelo 
IEM 

- 
Encaminhamento 
de 30 utentes e 
entidades para 
inscrição no IEM 
 
- Efetuar o 
máximo de 
registos de 
apresentações 
quinzenais cerca 
de 300 no ano de 
2015 

- Nº de 
encaminhamentos 
 
- Nº de registo de 
apresentações 
quinzenal 

- Encaminhar os utentes 
que pretendem efetuar a 
sua inscrição no IEM ou 
nos Programas de 
Emprego 
 
- Encaminhar as 
entidades empregadoras 
que queiram inscrever-se 
nos Programas de 
Emprego 
 
- Efetuar o registo da 
apresentação quinzenal 
dos desempregados 
subsidiados 

- População em 
geral que 
procura os 
serviços do 
clube de 
emprego 
 
- Entidades e 
empresas 
 

- 1 Téc. 
Superior 
 
 

- Material 
de escritório 
 
- 
Computador  
 
- 
Impressora 

 

- Atendimentos 
ao longo do ano 
de atividade 
 
 

- Instituto de 
Emprego da 
Madeira 

- Manter a 
colaboração e o 
apoio do Instituto 
de Emprego da 
Madeira por 
forma a manter-
se o 
financiamento do 
clube de 
emprego 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 

Técnicas de 
Procura Ativa de 

emprego 

- Informar e 
divulgar as 
oportunidades de 
apoio ao emprego, 
qualificação e 
empreendedorismo 

- Organizar 5 
sessões  

- Nº de Sessões 
realizadas  
 
- Nº de 
participantes  
 

- Organizar Sessões 
Coletivas sobre medidas 
de apoio ao emprego, 
qualificação e 
empreendedorismo 
 
- Organizar várias 
sessões de técnicas de 
procura ativa de Emprego 
para os utentes do clube 
de emprego e para a 
comunidade local 
 
- Realizar Sessões na 
área Técnicas de Procura 
de Emprego aos 
beneficiários de 
Rendimento Social de 
Inserção 
 
- Fornecer material 
informativo sobre as 
técnicas de procura de 
emprego e sobre os 
cursos de formação 
profissional, e medidas 
de empreendedorismo 
 
- Realizar sessões de 
divulgação da oferta 
formativa das escolas 
profissionais;  
 
- Realizar sessões de 
esclarecimento sobre as 
candidaturas de 
Programas de Emprego 
do IEM 
 
- Realizar sessões de 
esclarecimento sobre a 
mobilidade e emprego no 
espaço europeu  REDE 
EURES 

- Jovens e 
adultos 
desempregados 
à procura do 1º 
ou novo 
emprego 
 

- 1 Téc. 
Superior 
 
 

- Material 
de escritório 
 
- 
Computador  
 
- 
Impressora 
 
- Data Show 

 

- Atendimentos 
ao longo do ano 
de atividade 
 
 

- Instituto de 
Emprego da 
Madeira 
 
- Outros 
Clubes de 
Emprego/ 
Univas 
 
- Entidades 
e empresas; 
 
- Escolas de 
Ensino e 
Formação 
Profissional 
 
- Centro de 
Segurança 
Social da 
Madeira 
(santo 
António) 

- Fomentar em 
50% nos utentes 
a motivação na 
procura de 
emprego ou 
formação 
profissional, 
promovendo 
atitudes positivas 
e dinâmicas face 
à procura de 
emprego, e 
fomentando nos 
utentes o 
desenvolvimento 
de novas 
competências 
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- Motivação e apoio 
à participação em 
ocupações 
temporárias para 
obtenção ou 
melhoria de 
competências 

- Organização de 
1 curso de 
Técnicas de 
Procura de 
emprego 
 
- Divulgação e 
encaminhamento 
de todos os 
utentes ativos 
para os cursos 
organizados pela 
Junta de 
Freguesia de 
Santo António 
 
-
Encaminhamento 
de cerca de 35 
Utentes para 
cursos e serviço 
de voluntariado 

- Nº de cursos 
realizados 
 
- Nº de sessões 
realizadas 
 
- Nº de 
participantes  
 
- Nº de utentes 
encaminhados 
para formação 
 
- Nº de utentes 
encaminhados 
para cursos e 
serviços de 
voluntariado 
 

- Encaminhamento de 
utentes para as ações de 
formação:  
- Curso de Introdução ao 
inglês (20h) 
- Curso de introdução ao 
Alemão (20h) 
- Curso Básico de 
Informática (10h) 
- Curso de pinturas e 
artes plásticas (básico);  
- Técnicas de Procura de 
Emprego (30h) 
 
- Informar e encaminhar 
para ações de 
voluntariado 
 
- Organização de 
sessões de informação 
sobre o voluntariado 
 
- Informar sobre o 
programa juventude em 
ação  e o serviço 
voluntário europeu   
 
- Participação do Clube 
na Feira das Vontades 
(organizada pela Casa do 
Voluntário no final de 
Novembro), com o intuito 
de divulgar e informar os 
utentes sobre as 
atividades do clube 
 
- Realização de 
workshops na área do 
emprego e formação 
profissional 

- Jovens e 
adultos 
desempregados 
à procura do 1º 
ou novo 
emprego 
 

- 1 Téc. 
Superior 
 
 

- 
Computador  
 
- 
Impressora 
 
- Data Show 

 

- Ao longo do 
ano de atividade 
 
 

- Instituto de 
Emprego da 
Madeira 
 
- Outros 
Clubes de 
Emprego/ 
Univas  
 
- Junta de 
Freguesia 
de Santo 
António 
 
- Casa do 
Voluntário  
 

- Fomentar as 
relações sociais 
 
- Desenvolvendo 
competências e 
novos 
conhecimentos 
aos utentes e 
promovendo o 
enriquecimento 
curricular em 
30% dos utentes 
 
 
- Fomentar o 
voluntariado em 
5% como um 
meio para 
melhoria das 
competências 
pessoais e 
sociais dos 
utentes 
 

- Desenv. de 
atividades que 
estejam 
relacionadas com o 
emprego e 
formação em 
parceria com as 
entidades e 
associações 
 

- Realização de 5 
atividades 
relacionadas com 
o emprego e 
formação 

- Nº de Sessões 
realizadas 
 
- Nº de 
candidaturas aos 
programas de 
emprego 
 
- Nº de utentes 
encaminhados 

- Colaboração na 
realização e divulgação 
dos cursos de formação 
da Junta de Freguesia 
 
- Apoio na formalização 
de candidaturas a 
programas de emprego 

- População em 
geral que 
procura os 
serviços do 
clube de 
emprego 

- 1 Téc. 
Superior 

- 
Computador  
 
- 
Impressora 
 
- Data Show 

 

- Ao longo do 
ano de atividade 
 
 

- Junta de 
Freguesia 
de Santo 
António 
 
- 
Associações  
 
- Escolas de 
formação  
 

- Aproximação da 
população aos 
serviços locais 
disponibilizados 
pela Junta de 
Freguesia, 
associações e 
Clube de 
emprego 
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- Colaborar nas 
atividades 
promovidas pela 
Empresa Municipal 
SHF 

- Realizar 5 
sessões de 
informação de 

Técnicas 
de procura de 
Emprego  nos 
bairros 

- Nº sessões 
realizadas 
 
-Nº de reuniões 
com as técnicas 
de bairros 
 
- Nº de atividades 
realizadas 
 

- Realizar um 
levantamento de 
necessidades de 
intervenção social nas 
áreas do emprego e da 
formação profissional nos 
diversos bairros sociais 
sob a responsabilidade 
da Empresa Municipal 
SHF 
 
-Implementação de 
sessões de Técnicas de 
Procura de Emprego para 
os utentes residentes nos 
bairros sociais geridos 
pela Empresa Municipal 
SHF 
 
- Reuniões com as 
técnicas responsáveis 
pelos bairros sociais, com 
vista à identificação, 
intervenção e 
acompanhamento dos 
habitantes com 
necessidades indicadas 
 
- Colaborar nas 
atividades promovidas de 
índole cultural, social e 
recreativo 

- Utentes dos 
bairros sociais 
da CMF 

- 1 Téc. 
Superior 

- 
Computador  
 
- 
Impressora 
 
- Data Show 

 

- Ao longo do 
ano de atividade 
 
 

- E.M 
 
- SHF 

- Caracterizar o 
perfil do universo 
abrangido 
 
- Fomentar nos 
moradores 
desempregados 
em 20% dos CH 
da SHF a 
motivação na 
procura de 
emprego ou 
formação 
profissional, 
promovendo 
atitudes - 
positivas e 
dinâmicas face à 
procura de 
emprego 
 
- Manter a 
colaboração e o 
apoio da 
Entidade 
Promotora do 
clube de 
emprego 
 

 
 
 

Organização de 
Eventos/reuniões 
e formação dos 

técnicos dos 
clubes de 
emprego e 

UNIVAS 
 

- Organizar e/ou 
colaborar com os 
Clubes de Emprego 
e UNIVAS na 
organização de 
eventos no âmbito 
da promoção do 
emprego e 
formação 
profissional 
 
- Desenvolver 
competências e 
conhecimentos 
teóricos e práticos 
para uma melhor 
qualidade no 
atendimento e um 
melhor 
desempenho no 
exercício das 
funções 

 
- 1 evento anual 
 
- 1 Reunião 
trimestral 
 
- Participar em 3 
ações de 
formação na área 
de emprego e 
formação 

 
- Nº de atividades 
desenvolvidas 
 
- Nº de reuniões 
 
- Nº de ações de 
formação 
realizadas 

- Realização de sessões 
conjuntas de informação 
aos utentes 
 
- Organização de 
workshops para a 
promoção do emprego e 
formação profissional 
- Realização de reuniões 
trimestrais de 
planeamento da atuação 
dos clubes de 
emprego/univas 
 
- Participar em ações de 
formação 
 
- Participar em Cursos de 
formação, Ações de 
Formação, Seminários 
para atualizar e adquirir 
novas competências 
inerentes às funções de 
Técnico de Emprego e 

 
- Técnicos de 
emprego dos 
Clubes de 
Emprego/Univas 
 
- Técnicos de 
emprego dos 
Clubes de 
Emprego/Univas 

 
- 1 Téc. 
Superior 

 
- Material 
de escritório 

 

 
- Ao longo do 
ano de atividade 

 
- Clubes de 
Emprego/ 
Univas; 
 
- Instituto de 
Emprego da 
Madeira 

- Difundir o 
trabalho realizado 
pelos Clubes de 
emprego e 
Univas da região 
contribuindo para 
uma boa 
articulação 
 
- 
Estabelecimento 
de novos 
contactos da 
comunidade  
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também outros a nível 
pessoal 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 

 

Projeto - OFICINA SOLIDÁRIA  
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
 

População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Oficina 
Solidária 

- Dotar as 
habitações das 
famílias 
carenciadas, 
inquilinos da SHF 
de um maior 
conforto, 
colmatando as 
necessidades de 
mobiliário de 
(quarto de jantar, 
sala, quartos e 
cozinha) 

- Angariar o maior 
número de apoios 
privados e dos 
serviços de 
salubridade da 
Câmara 
 
- Apoiar 12 
famílias ao longo 
do ano 
 
- Concorrer a 
projetos 
nacionais para 
angariação de 
produtos para a 
oficina 

- Número de 
utentes 
encaminhados e 
apoiados 
 
- Número de 
doações e recolha 
nos serviços de 
salubridade 

- Proceder à 
recuperação e 
reutilização de 75 
peças de mobiliário 
e de peças 
decorativas, doadas 
ou recolhidos junto 
das diversas 
instituições, como 
também dos 
próprios moradores 
 
- Equipar 25 de 
habitações e 
inquilinos 

- Inquilinos da 
SHF 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Voluntários 
 
- Empresas 
Privadas 
 
- Dep. 
Salubridade da 
CMF 

- Computador 
- Impressora 
- Tinteiros 
- Material de 
papelaria de 
desgaste 
- Tintas 
- Tecidos 
- Máquina de 
costura 
- Materiais de 
marcenaria 
- Materiais de 
estofamento 
- Peças de 
mobília 
- Peças 
decorativas, entre 
outras 

800  - Anual 

- IPSS 
 
- CMF 
Dep. 
Salubridade 
da CMF 
 
- Doações 
de 
particulares 

- Apoiar um 
total de 
12 Famílias 
 
- Arrecadar 
3
leilões a 
realizar ao 
longo do ano 

- Organizar 
leilões para 
angariação de 
fundos que 

mais sustentável  

- Vender 20 
peças de 
mobiliário em 
leilões 

- Número de peças 
vendidas 

- Proceder a leilões 
de venda das peças 
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Projeto -  
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Loja Social 

- Promover a melhoria 
das condições de vida 
e conforto das famílias, 
em situação de maior 
vulnerabilidade social, 
potenciando o 
envolvimento da 
sociedade civil e 
empresarial, na doação 
de bens, fomentando o 
espírito de 
solidariedade civil e de 
responsabilidade social 

- Apoiar 120 famílias 
carenciadas no 
decurso do ano 
residentes nos 
empreendimentos do 
município e 
candidatos à 
habitação 
 
- Angariar o maior 
número de apoios 
privados e 
particulares 
 
 
- Concorrer a apoios 
nacionais com a 
finalidade de 
angariação de 
recursos 
 

- Número de 
utentes 
encaminhados e 
apoiados 
 
- Número de 
doações 
 
- Número de 
parceiros na 
doação dos 
bens 

 
- Recolher e 
atribuir vestuário, 
calçado e 
equipamentos para 
o lar  
 
- Aluguer de 
vestuário às 
famílias para datas 
festivas 
 
- Confeção de 
peças de vestuário 
e de peças de 
decoração para 
habitações   

 - Inquilinos da 
SHF 
 
- Candidatos à 
habitação 
 
- Utentes dos 
Centros 
Comunitários 
da SHF 

- Técnica da 

SHF 

 

- Costureira 

 

-Voluntários 

- Máquina de 
costura 
 
- Materiais 
diversos:  
 
- Linhas 
- Elásticos 
- Tecidos 
- Agulhas 
- Entre outros 

 - Anual 

- Doações de 
privados  
 
 
- Cáritas 
 
- CRIAMAR 
  
- CMF 
Departamento 
de Salubridade 
 
- Hotelaria 

- Apoiar 120 
famílias 
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ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 
 

Área de intervenção - AMBIENTE 
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos  
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros  

 

 
- Criar em todos os 
utentes hábitos de se-
paração dos resíduos 
sólidos 

- Entregar a Associa-
ção Portuguesa Defi-
ciência 3 sacos de 50 
litros de tampas 
 
- Correta separação 
dos resíduos sólidos 
por todos os utentes 
e moradores do CH 
Quinta Falcão  

- Nº de sacos de 
tampas recolhidas 

 
- Efetuar campanha 
para o uso do eco 
ponto, seguida de perí-
odo de atenção para o 
correto uso dos conten-
tores para vidro, papel, 
plástico e tampinhas 
 
 
- Realização de ativida-
des lúdicas com tampas 
 
 
- Recolha de tampas 
plásticas para entregar 
à Associação Portu-
guesa da Deficiência 

- Utentes e mo-
radores do CH 
Quinta Falcão 

 
- Técnicos 
SHF 
 
- Moradores  
 
- Utentes do 
Atelier 
 

 
- Caixas 
- Sacos plás-
ticos transpa-
rentes 
- Tintas 
- Tinteiros 
- Papel 
- Sacos pre-
tos luvas 
 

 - Anual 
 - APD 

- Contribuir 
para a entrega 
de 1 cadeira de 
rodas 
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ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 
 
 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos  
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 
Formação 

- Adquirir ou melhorar 
conhecimentos nas vá-
rias áreas, desenvol-
vendo competências 
pessoais e sociais 

- Envolver 10 uten-
tes na realização de 
um curso de culiná-
ria 

- Número de parti-
cipantes 
 
- Número de aulas 

- Realização de curso 
de Culinária, baseado 
na partilha de conheci-
mentos entre os partici-
pantes, durante 3 me-
ses 1 vez por semana 

 
- Utentes 

 
- Formadora 
 
- Animadora 
 
- Voluntários 

- Luvas 
- Plástico  
aderente 
- Folha de alu-
mínio 
- Acessórios 
de culinária 
- Pratos e co-
pos plásticos 
- Alimentos 

 

 
- 15 Seções 
Num período de 
3 meses 
 

 

 
- Formar e cer-
tificar os uten-
tes, nas forma-
ções ministra-
das  

- Envolver 15 uten-
tes na realização do 
curso EFA   

- Número de parti-
cipantes 
 
- Número de aulas 

- Realização de aulas 
curriculares para obten-
ção do 6º ano de Esco-
laridade  

- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelaria 

- Setembro a Ju-
lho 
 

Escola Dr. 
Brazão de 
Castro 

- Envolver 15 uten-
tes na realização de 
um curso de cos-
tura utilitária 

- Número de parti-
cipantes 
 
- Número de aulas 

- Realização do curso 

sessões semanais du-
rante 2 meses 

- Formadora 
 
- Voluntários 
 

- Material de 
Retrosaria: 
- Tesouras 
- Fitas 
- Tecidos 
- Linhas 
- Agulhas 
- Máquina de 
costura 

- Anual 
 

- Direção 
de Servi-
ços de De-
senvolvi-
mento Ru-
ral  Divi-
são de For-
mação 

- Lecionar o curso 
de informática a 10 
utentes 

- Número de parti-
cipantes 
 
- Número de aulas 

- Realizar o curso de ini-
ciação a Informática, li-
teracia digital, 1 vez por 
semana 
 
 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Voluntária 

- Computado-
res 
- Impressoras 
- Papel 
- Tinteiros 
- Fotocópias 
- Projetor 

 

- Integrar 10 utentes 
na 

 

- Número de parti-
cipantes 
 
- Número de aulas 

- Realização de uma for-
mação de iniciação ao 
Inglês, 1 vez por se-
mana 
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ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos  
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Alfabetização de 
adultos 

- Promover a aprendi-
zagem de leitura e da 
escrita em 10 adultos 

- Lecionar ao 
longo do período 
escolar 2014/2015 
a 10 alunos adul-
tos que não pos-
suem escolari-
dade obrigatória 
(4º ano) 
 
- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos EFA 

- Número de alu-
nos que frequen-
tam o projeto 
 
- Número de au-
las realizadas  
 
- Número de alu-
nos certificados  

- Realização de 1 aula 
semanal 
 
- Realização de 6 visi-
tas de estudo 

- Utentes adul-
tos do Centro  
Comunitário 

- Professor 
do Ensino 
Básico 

- Data Show 
- Computa-
dor 
-Impressora 
-Tinteiros 
- Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

 
 
 

- 2 Aulas na se-
mana  

- Secreta-
ria de 
Educação 
 
- Instituto 
de  
Segu-
rança  
Social 
 
- CMF - 
Dep. de 
Viaturas 

- Frequência 
de 10 alunos 
durante o ano 
escolar 
 
- Certificação 
de 10% de 
alunos e inte-
gração nos 
cursos EFA 

 
Estudo 

Acompanhado 
 

- Promover o sucesso 
escolar de 5 crianças, 
prevenindo situações 
de abandono e absen-
tismo escolar 
 
 

- Realização de 
sessões semanais 
de reforço peda-
gógico 
 

- Resultados es-
colares 
 
- Número de cri-
anças a partici-
par 
 
- Número de au-
las de apoio es-
colar 

- Apoiar na realização 
dos TPC 
 
- Atividades de treino 
da leitura e da escrita 
Baú de Leitura  

 
- Acompanhamento 
diário das crianças no 
período pós-escolar  

- Crianças e jo-
vens  

- Animadora 
 
- Professora 
 
- Coordena-
dora 

 
- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computa-
dores 
- Impresso-
res 
 

 

- De Janeiro a 
Dezembro uma 
vez por se-
mana 

- Escolas 
de 1º e 2 º 
ciclo de 
Santo An-
tónio 

- Aumento do 
sucesso esco-
lar 
 
- % de alunos 
que reduziram 
o absentismo 
escolar  
 
- % de alunos  
concluíram 
com aprovei-
tamento o ano 
escolar 

Projeto 
 

- Desenvolver o gosto 
pela leitura e escrita, 
alargando a capacidade 
de uso da língua portu-
guesa 

- Criação de uma 
biblioteca especiali-
zada em artes 

 
- Nº de requisi-
ções e consultas 
de livros pelos 
utentes 
 
- Nº de livros ad-
quiridos para a bi-
blioteca 

 
- Realização de jogos 
didáticos 
 
- Realização de momen-
tos de leitura 
 
- Realização de uma 
campanha para angaria-
ção de livros para a bi-
blioteca 
 
- Efetuar visitas a outras 
bibliotecas  
 
- 
de C  

- Utentes do Ate-
lier de Artes 
Plásticas da 
Quinta Falcão 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Estagiários  
 
- Voluntários. 
 

- Cartolinas 
- Marcadores 
- Fita-cola 
- Lápis 
- Cores 
 - Transporte 
- Papel 
- Tinteiros 

  
- Anual  

- Ampliação do 
número de li-
vros da biblio-
teca. 
 - aumento de 
numero de 
utentes a utili-
zar a biblioteca. 
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Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos  
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 
Prevenção 

das 
Toxicodependências 
 

- Prevenção dos consu-
mos de substâncias adi-
tivas nas idades preco-
ces, fomentando a cria-
ção de hábitos de vida 
saudável a vários níveis: 
pessoal, social, econó-
mico e familiar 

- Envolver 12 jo-
vens na trans-
missão da infor-
mação relativa à 
prevenção das 
toxicodependên-
cias   
 

- Nº de jovens 
que participam 
 
- Nº de jovens 
que adquirem 
hábitos de vida 
saudável 

 - Realização de ses-
são de cinema relati-
vas ao tema  
com posterior debate 
 
- Realização de ses-
são de Prevenção 
para a dependência 
com dinâmica de 
grupo e jogos interati-
vos  
 

- Crianças e 
jovens resi-
dentes nos 
C.H. 

 
- Técnicos 
da SHF  
 
- Técnicos 
especializa-
dos 

 
 

- Papel 
- Tinteiros 
- Material in-
formativo ce-
dido pelos 
parceiros 
-Computador 
-Data show 

 
 - Anual 

- PSP 
 
- C. Saúde de 
Santo António 
 
- Serviço Regi-
onal de Preven-
ção de Toxico-
dependências 
 

- Manter a qua-
lidade de vida 
dos 12 jovens 
envolvidos no 
projeto sem 
consumos de 
substâncias 
psicoativas  

Nutrição 
 

- Promover e sensibili-
zar para uma alimenta-
ção saudável, contribu-
indo para manter ou me-
lhorar a qualidade de 
vida dos utentes 

- Participação de 
20 utentes inclu-
indo os que fre-
quentam Hortas 
Sociais  

- Nº de utentes 
que participam 
nas sessões 
 
- Nº de sessões 
realizadas 

- Realização de ses-
são temática sobre 
nutrição e alimenta-
ção saudável e intro-
dução de produtos 
biológicos 

- Utentes 
adultos 

- Nutricio-
nista 
 
- Técnicos 
da SHF 
 
- Voluntários 

- Papel 
- Tinteiros 
- Material in-
formativo ce-
dido  
pelos parcei-
ros 
- Computador  
- Data Show 
- Lanches 
 
 

 - Pontual 
- Centro de Sa-
úde de Santo 
António 

- Alteração dos 
hábitos alimen-
tares aplicando 
os conhecimen-
tos adquiridos 
nos utentes  

 

 

- Prevenir a doença na 
comunidade (diabetes, 
depressão, alzheimer, 
entre outros), promo-
vendo hábitos de vida 
saudável 

 
- Realizar ras-
treios de diag-
nóstico a todos 
os utentes com 
idade superior a 
65 anos  

 
- Nº de utentes 
que participam  
 
- Nº de rastreios 
efetuados  

- Realização de ses-
sões de esclareci-
mento sobre várias 
doenças 
 
- Realização de ras-
treio e diagnóstico 
das principais doen-
ças que afetam a co-
munidade (visão, sa-
úde oral, entre ou-
tros) 

 
- Utentes 
adultos  

 
- Técnicos 
da área da 
Saúde 
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Área de intervenção - OCUPAÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS 
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos   
Calendarização Parcerias Resultados  

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ocupação dos tempos 
livres de 12 jovens de 
maneira saudável, pro-
movendo a aquisição de 
competências psicosso-
ciais 
 

- Pretende-se 
que os 12 jovens 
sinalizados parti-
cipem em todas 
as atividades 
propostas no 
projeto 

 
- Número de jo-
vens utentes do 
CHQF partici-
pantes 
 

- Realização de cami-
nhada pela serra 
 
- Realização de 1 
acampamento/  
 acantonamento e de 
uma colonia de férias 
 
- Atividades radicais 
 
- Participação no 
concurso 
ras em Banda dese-

 
 
 

 
 
- Jovens 

 
- Técnicos 
da SHF 
 
- Voluntários 
 

- Autocarro 
- Combustível 
- T-shirts 
- Licença para 
acampar 
- Papel 
- Tinteiros 
- Bilhetes de 
entrada e de 
transporte 
- Viagens 
- Estadias 
 

 
 
 
- Verão 

 
 
Associações: 
- ASA 
 
- AEP 
 
- Grupo Cam-
pismo 
 
- DRJD 
 
- Comércio 
 
- IVBTAM 

 
- Aquisição de 
novas competên-
cias pessoais e 
sociais, bem 
como hábitos de 
vida saudável 
por 80% dos jo-
vens  
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Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
 Sociocultural 

- Contribuir 
para a eleva-
ção pessoal 
dos 180 uten-
tes do projeto 
promovendo a 
ocupação sau-
dável, lúdica e 
cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 
competências 
e aumentando 
a autoestima 

- Promover a 
intergeraciona-
lidade organi-
zando em 
2015, eventos 
em todas as 
épocas festi-
vas (carnaval, 
santos popula-
res, férias, dia 
dos vizinhos, 
entre outros) 

- Nº de uten-
tes a partici-
par  
 
- Número de 
eventos reali-
zados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval:  
- Confeção dos fatos e participa-
ção no Cortejo de Carnaval da 
ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios 
com outras instituições 

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de Em-
prego 
- Estagiá-
rio 
- Voluntá-
rios 

- Materiais 
de papela-
ria 
- Materiais 
de artes 
plásticas 
- Trans-
porte CMF 

1  - Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção Re-
gional do Am-
biente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do Vo-
luntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento 
e solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto  
 
- Participa-
ção de 80% 
dos utentes 
nos eventos 
realizados  

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a participa-
ção de todos os centros (cerca 
de 200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessó-
rios pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, Pente-
ada, Zona Velha, São Gonçalo, 
Ribeira Brava, Estreito de Câ-
mara de Lobos, Alamos, Ma-
chico, Ponta Delgada e Hotéis 

- Participação em Missa do 
Parto no âmbito das festividades 
do Natal 

- Participação da Feira das Von-
tades e outras 

Natal: 
- Participação no concurso de 
presépios do Departamento de 
Educação da CMF 
- Convívios nos centros comuni-
tários e intercâmbios de centros 
com visitas aos presépios 

- Organizar passeios, visitas cul-
turais, entre outras 
- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 
- Participação na Festa da Lapa 
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Projeto -  

 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 

- Ocupar 30 crian-
ças e jovens no 
período de férias 
escolares, de 
forma lúdica, for-
mativa e saudável, 
prevenindo com-
portamentos de 
risco, fomentando 
a inclusão social 

- Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas 
áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para 
a saúde  
- Lúdicas  
 
- Redução o nº 
de crianças en-
tregues a si pró-
prias e/ou sem 
ocupação du-
rante o período 
de férias 
 
- Envolver um 
maior nº de crian-
ças residentes 
nos Empreendi-
mentos de Habi-
tação Social 

- Número de ativi-
dades realizadas  
 
- Número de cri-
anças / jovens 
participantes 

- Organizar  
Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão 
plástica 
 
- Expressão Mu-
sical e dramá-
tica 
Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a Saúde 
- Educação para 
a cidadania 
- Educação Am-
biental 

- Crianças e 
Jovens, resi-
dentes nos 
Empreendi-
mentos de Ha-
bitação Social 
 
- Crianças e 
Jovens da Co-
munidade 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
 
- Estagiários 
 
- Voluntários 

 
- Materiais 
artes plásti-
cas 
- Instrumen-
tos Musicais 
- Transpor-
tes 
- Equipa-
mento Des-
portivo 
- Material de 
papelaria 

 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias Escola-
res) 

- CMF  Dep. 
de Viaturas 
Dep. de Educa-
ção 
- Instituto de 
emprego 
- Juntas de Fre-
guesia 
- Criamar 
- Associações 
Desportivas 
- APD 
- Casa do Vo-
luntariado 
- Direção Regio-
nal de Juven-
tude 
- IA Saúde 
- Direção Regio-
nal do Ensino 
Especial 
- Escolas Profis-
sionais 
- Empresas 
Privadas 
- Associação de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 46 
crianças e jo-
vens nas ativi-
dades do pro-
jeto 

 

Férias  
Inclusivas 

- Proporcionar fé-
rias às crianças 
com necessidades 
educativas, acom-
panhadas pelo En-
sino Especial no 
âmbito do projeto 

 

- Socialização e 
integração das 
crianças 
 
- Incluir 2 crian-
ças encaminha-
das pela Educa-
ção Especial 
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Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos  Metas Indicadores Ações População alvo 
Recursos  

Calendarização 
 

Parcerias Resultados 
previstos Humanos Materiais Financeiros  

Pensar no 
 

- Dar continuidade 
ao projeto de 
inserção 
profissional de 
jovens e adultos 
desempregados 
motivando-os para 
a formação e 
procura ativa de 
emprego 
 

- Inserção 
profissional e 
social do 
público-alvo 
 
- Assegurar a 
colocação dos 
utentes no 
mercado de 
trabalho e em 
cursos de 
formação ao 
longo do ano 

- Número de 
utentes que 
comparecerem às 
reuniões de 
grupo 
 
- Número de 
utentes que se 
inscreveram em 
cursos de 
formação após 
ação de 
sensibilização 
 
- Número de 
utentes que 
ingressaram no 
mercado de 
trabalho após o 
acompanhamento 

- Inscrição dos jovens 
e adultos em cursos 
de formação, 
mediante as suas 
habilitações. 
 
 
- Acompanhamento 
personalizado aos 
utenes para procura 
ativa de emprego 
 
- Realização de 
sessões informativas 
sobre a oferta de 
emprego, existente na 
RAM 

- Jovens e 
adultos 
desempregados  

- Técnicos da 
área social e 
do clube de 
emprego 

  - Anual 

- CRIAMAR 
 
- Clube de 
Emprego 
SHF 
 
- Escolas 
Profissionais 
 
- Centro de 
Formação 
Profissional 
 
- Instituto de 
Emprego 

- Colocação dos 
utentes no 
mercado de 
trabalho e/ou 
formação ao 
longo do ano 
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CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 
 

Con  

 
 
- Melhorar a 
acessibilidade da 
população aos 
cuidados de saúde; 
 
-Melhorar os níveis 
de informação 
sobre os cuidados 
de saúde a ter de 
forma a envelhecer 
ConVida; 
 
-Promover a 
vigilância e 
controlo de 
doenças 
cardiovasculares, 
diabéticas, etc; 
 
 
- Promover e 
desenvolver uma 
política de 
promoção de 
alimentação 
saudável. 

- Promover a 
participação dos 
Utentes do 
Centro 
Comunitário 
Quinta Josefina 
com idade igual 
ou superior a 50 
anos nas 
sessões do 
projeto 

- Número de 
utentes 
participantes 
 
- Número de 
sessões 
realizadas  
 

- Calendarização das 
sessões de Nutrição; 
 
-Rastreio semanal 
(diabetes, tensão, 
colesterol) para os 
Idosos do Centro 
Comunitário Quinta 
Josefina; 
 
-Encaminhamento 
dos idosos com 
alterações detetadas 
para outros 
profissionais de 
saúde; 
 
 
- Realizar sessões 
sobre hábitos de 
alimentação saudável; 
 
- Palestras sobre 
Alzheimer e doenças 
cardiovasculares; 
 
- Comemoração do 
dia Mundial da 
Alimentação; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utentes com 
idade igual ou 
superior a 50 
anos. 

-Técnicos da 
SHF 
 
- Centro de 
Saúde de 
Santo António 
 
 
- 

 

 
- Data Show 
- Computador 
- Papel A4 
- Alimentos 
saudáveis 
- Mesas 
- Cadeiras 
 
 

 - Anual 
 

- Centro de 
Saúde de 
Santo 
António  
 
 

- Participação  
dos utentes com 
idade igual ou 
superior a 50 
anos. 
 
 
-Melhorar a 
qualidade de vida 
dos utentes. 
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CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 
 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

Projeto Objetivos  Metas Indicadores Ações População 
alvo 

Recursos  
Calendarização 
 

Parcerias Resultados 
previstos Humanos Materiais Financeiros  

Apoio 
Escolar 

 

 
- Promover o 
sucesso escolar, de 
modo a colmatar, 
futuras situações de 
abandono e 
absentismo escolar 
 
 

 
 
- Atingir uma 
melhoria no 
sucesso 
escolar das 
crianças e 
jovens  
 
 
 

- Número de 
jovens que 
comparecem ao 
apoio 
 
- Número de 
aulas 
ministradas às 
crianças e 
jovens  

- Realizar sessões 
semanais de apoio 
escolar durante o 
ano letivo. 
 

- Crianças e 
Jovens  

- Técnicas 
da SHF 
 

- Papel A4 
- Canetas 
- Lápis 
- Quadro 
- Marcadores 
 

 
- Semanal 
(Durante o ano 

letivo) 
 - Diminuição do 

insucesso escolar. 

Alfabetização 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem, de 
forma a que os 
alunos adquiram a 
escolaridade 
obrigatória (4º ano), 

- Atingitir o 
sucesso escolar 
ao longo do ano 
letivo. 
 
- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos EFA 

- Número de 
alunos 
participantes 
 
- Número de 
aulas realizadas  
 
- Número de 
certificados 
obtidos  

- Realização de 2 
aulas semanais  
 
- Realizar 6 visitas 
de estudo 

- Utentes do 
Centro  
Comunitário 

- Professor do 
Ensino Básico 

- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 
- Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

 - 2 aulas na 
semana  

- Secretaria de 
Educação 
 
- Instituto de  
Segurança  
Social 
 
- CMF - Dep. de 
Viaturas 

- Aproveitamento 
escolar dos alunos 
participantes 
 
- Certificação de 2 
de alunos e 
integração nos 
cursos EFA 
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CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 
 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

 

 
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos 

Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
sociocultural 

 
- Contribuir para a 
elevação pessoal dos 
utentes; 
 
- Promover a 
ocupação saudável, 
lúdica e cultural; 
 
- Desenvolver 
competências, 
aumentando assim, a 
autoestima, 
autorealização de 
cada participante. 

- Promover a 
intergeracionalidade, 
organizando ao 
longo do ano, 
eventos para 
comemorar todas as 
épocas festivas 
(carnaval, santos 
populares, férias, dia 
dos vizinhos, entre 
outros) 

- Nº de utentes 
a participar  
 
- Número de 
eventos 
realizados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval:  
- Confeção dos fatos e 
participação no Cortejo de 
Carnaval da ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios 
com outras instituições 
 

 
 
 
- Moradores 
e utentes 
dos centros 

 
 
- Técnicos da 
SHF 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
- Estagiário 
- Voluntários 

- Materiais de 
artes 
plásticas 
- Transporte 
CMF 
- Materiais de 
papelaria 

1  
 
 
- Anual 

 
- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Quebrar o 
isolamento e 
solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto  
 
- Participação 
dos utentes 
nos eventos 
realizados  
 
 

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a 
participação de todos os centros 
(cerca de 200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessórios 
pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteada, Zona Velha, São 
Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito 
de Câmara de Lobos, Alamos, 
Machico, Ponta Delgada e Hotéis 

- Organização da Missa do 
Idoso na igreja do Colégio no 
âmbito das comemorações do 
Dia Internacional da 3ºIdade 

- Participação da Feira das 
Vontades e outras 

Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF 
e do Departamento de Educação 
da CMF 
- Convívios nos centros 
comunitários e intercâmbios de 
centros com visitas aos presépios 
- Participação na dinamização de 
uma missa do parto. 
- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 



SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 
 

Projeto -  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 

 
 
 

- Dinamizar as 
férias das crianças 
e jovens, de uma 
forma lúdica, 
formativa e 
saudável, 
 
- Prevenir 
comportamentos de 
risco, fomentando a 
inclusão social. 

- Organizar atividades 
ligadas às diversas 
áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para a 
saúde  
- Lúdicas  
 
- Redução do número 
de 17 crianças 
entregues a si próprias 
e/ou sem ocupação 
durante o período de 
férias 
 
- Envolver um maior nº 
de crianças residentes 
nos Empreendimentos 
de Habitação Social 

- Número de 
atividades 
realizadas  
 
- Número de 
crianças / jovens 
participantes 

- Organizar  
Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão plástica 
- Expressão Musical 
e dramática 
Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para a 
Saúde 
- Educação para a 
cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 
 
- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
 
- Estagiários 
 
- Voluntários 

 
- Materiais 
artes plásticas 
- Instrumentos 
Musicais 
Transportes 
- Equipamento 
Desportivo 
- Material de 
papelaria 

 
- Julho, Agosto e 
Setembro 
(Férias Escolares) 

- CMF  Dep. 
de Viaturas 
Dep. de 
Educação 
 
- Instituto de 
emprego 
 
- Juntas de 
Freguesia 
 
- Criamar 
 
- Associações 
Desportivas 
 
- APD 
 
- Casa do 
Voluntariado 
 
- Direção 
Regional de 
Juventude 
 
- IA Saúde 
 
- Direção 
Regional do 
Ensino 
Especial 
 
- Escolas 
Profissionais 
 
- Empresas 
Privadas 
 
- Associação 
de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 
17crianças e 
jovens nas 
atividades do 

 

Férias  
Inclusivas  

- Proporcionar 
férias às crianças 
com necessidades 
educativas, 
acompanhadas 
pelo Ensino 
Especial no âmbito 

 

- Socialização e 
integração das 
crianças 
 
- Incluir  crianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 
CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

 

Área de intervenção  EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 
 

 
Educação 

para a Saúde 
na 

Comunidade 
 
 
 

 
- Promover a vida 
saudável através 
de ações de 
sensibilização e 
informação na área 
da educação para 
a saúde 
(prevenção do 
alcoolismo, 
toxicodependência, 
saúde oral, tabaco, 
violência 
doméstica) 
 
- Sensibilizar para 
a nutrição e 
alimentação 
saudável 
equilibrada e de 
acordo com os 
produtos hortícolas 
excedentes das 
hortas sociais do 
empreendimento 
 

 
- Trabalhar cada 
tema durante um 
mês, envolvendo 
60% dos utentes 
 
 
 
- Envolver 70% 
dos utentes e 
cuidadores das 
hortas 
 

- Número de 
sessões 
realizadas 
 
- Número de 
participantes 

- Realizar 5 
sessões de 
sensibilização 
sobre as temáticas: 

 Nutrição e 
Alimentação 
saudável e 
económica 
 Saúde Oral 
 Dependências 
 Violência 
Doméstica  
 Terceira Idade 

 
- Aplicação de 
inquéritos relativo a 
consumos/ 
dependências e 
hábitos de vida  
 
- Confecionar 
lanches mensais 
envolvendo os 
utentes e a 
população do 
bairro 
 
 

-Utentes do 
Centro 
comunitário 
 
-Moradores 
do C. H. 
Pico dos 
Barcelos 
(CMF e 
IHM) 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Técnicos da 
área da Saúde 

- Computador 
- Data show 
- Material de 
papelaria 

 

- Maio a Junho 
 
- Junho a 
Dezembro 
 
 

- Centro de 
Saúde de Santo 
António 
 
- Departamento 
educação 
ambiente  

- Redução 
dos hábitos 
de consumo 
em 10% dos 
utentes  
 
- Adoção de 
hábitos de 
alimentação 
saudável em 
80% dos 
utentes  

 

 

 

 

 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 
CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 

vira luxo  
 
 

 

- Envolver os 
utentes na 
reciclagem de 
roupas e peças 
decorativas 
fomentando a 
criatividade, 
melhorando as 
competências e 
conhecimentos 
nessa área 
 

- Promover 
conhecimento 
básico de costura de 
7 utentes (2 vezes 
por semana)  
 
- Autonomizar todas 
formandas para que 
possam usufruir dos 
conhecimentos nas 
suas próprias casas 

 
 
- Número de 
sessões de costura 
 
- Número de 
participantes nas 
sessões 

- Reutilização de 
peças de vestuário 
e de decoração 
 
- Formação em 
costura a 7 utentes  
 
- Confeção e 
reciclagem de 
roupas 

- Utentes do 
Centro 
comunitário 
 

-Técnicos da 
SHF 
 
-Formadora 

 
- Material de 
retrosaria 
- Máquinas de 
costura 
-Materiais 
usados 

 
- Material de 
escritório 
 
 
 
 

5   
- Anual 

- Junta de 
Freguesia 
de Santo 
António 

- Habilitar os 7 
formandos com 
conhecimento 
de costura para 
a sua 
autonomização 
nesta área 
 

 
 

Estudo 
acompanhado 

- Apoiar as 
crianças e 
jovens 
residentes no 
CH Pico dos 
Barcelos nos 
trabalhos 
escolares com 
vista a um bom 
aproveitamento 
escolar, 
prevenindo 
situações de 
abandono e 
absentismo 
escolar  

- Prestar apoio diário 
no estudo escolar a 
10 crianças e jovens  

- Número de 
participantes 
 
- Número de 
sessões apoio 
escolar 

 
- Ajudar nos 
trabalhos escolares 
(TPC) 
 
- Rever a matéria e 
consolidar 
conhecimentos 
 

- Crianças e 
jovens, 
residentes no 
C. H. Pico 
dos Barcelos 

-Técnicos da 
SHF 
 
-Voluntários 

- Material de 
escritório  - Anual  

- Melhoria do 
sucesso escolar 
em 10% dos 
alunos 

 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 
CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Alfabetização 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem de 
leitura e da escrita 
em 15 adultos  

- Certificar um 
maior número de 
alunos inscritos 
neste projeto 

 
- Adesão dos alunos 
(nº de alunos no 
início/ final do ano 
letivo) 
 
- Integração doa 
alunos certificados 
nos cursos EFA 
 

- Aulas 
semanais 
 
- Visitas de 
estudo 

- Utentes do 
Centro 
Comunitário 

- Professor 
do Ensino 
Básico 
(destacado) 

 
- Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 
- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 

 - Anual 

- Secretaria 
de Educação 
 
- Instituto de 
Segurança 
Social 
 
- CMF Dep. 
de Viaturas 

 
- Aquisição de 
conhecimentos 
 
- Certificação 
de alunos 

 

  Gestão 
de Economia 
Doméstica 

 

 
- Contribuir para uma 
melhor gestão dos 
recursos das famílias 
residentes no 
Conjunto 
Habitacional  
 
 
 
- Desenvolver 
competências 
pessoais e sociais de 
forma a assegurar 
uma boa gestão dos 
recursos das 
famílias; 
 

Fomentar a 
poupança e 
racionalização dos 
consumos 
 

- Adesão das famílias 
(nº de famílias 
participantes no início/ 
final do projeto) 
 

 Segurança 
Doméstica e 
Promoção da 
Segurança Infantil  
 
Higiene e 
Organização 
Doméstica  
 
Higiene Alimentar   
 
Educação para a 
Cidadania 
  
Racionalização 
de Consumos e 
Educação 
Ambiental  
 
Divulgação do 
Guia do Morador  
 
Orçamento 
Familiar 

- Famílias do 
Conjunto 
Habitacional do 
Pico dos 
Barcelos IHM e 
CMF  
 

Técnicos da 
Área Social, 
Nutricionista, 
Educadores 
Sociais, 
Engenheiros 
 

- Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 
- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 

5  

 - Anual 

 
Centro de 
Segurança 
Social da 
Madeira; 
 
Centro e 
Segurança 
social de 
Santo António; 
 
Casa do 
Voluntário; 
 
Câmara 
Municipal do 
Funchal; 
Investimentos 
Habitacionais 
da Madeira 

- Aquisição de 
conhecimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 
CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos 

Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
sociocultural 

- Contribuir para a 
elevação pessoal dos 
100 utentes do projeto 
promovendo a 
ocupação saudável, 
lúdica e cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 
competências e 
aumentando a 
autoestima 

- Promover a 
intergeracionalidade 
organizando em 
2015 eventos em 
todas as épocas 
festivas (carnaval, 
santos populares, 
férias, dia dos 
vizinhos, entre 
outros) 

- Nº de utentes 
a participar  
 
- Número de 
eventos 
realizados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval:  
- Confeção dos fatos e 
participação no Cortejo de 
Carnaval da ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios 
com outras instituições 

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

- Técnicos da 
SHF 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
- Estagiário 
- Voluntários 

- Materiais de 
artes 
plásticas 
- Transporte 
CMF 
- Materiais de 
papelaria 

1  - Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento e 
solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto  
 
- Participação 
de 80% dos 
utentes nos 
eventos 
realizados  

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a 
participação de todos os centros 
(cerca de 200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessórios 
pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteada, Zona Velha, São 
Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito 
de Câmara de Lobos, Alamos, 
Machico, Ponta Delgada e Hotéis 

- Organização da Missa do 
Idoso na igreja do Colégio no 
âmbito das comemorações do 
Dia Internacional da 3ºIdade 

- Participação da Feira das 
Vontades e outras 

Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF 
e do Departamento de Educação 
da CMF 
- Convívios nos centros 
comunitários e intercâmbios de 
centros com visitas aos presépios 

- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 
CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

 

Projeto -  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 

 
 

- Ocupar 22 
crianças e jovens 
no período de 
férias escolares, 
de forma lúdica, 
formativa e 
saudável, 
prevenindo 
comportamentos 
de risco, 
fomentando a 
inclusão social 

- Organizar 20 
atividades ligadas as 
diversas áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para a 
saúde  
- Lúdicas  
 
- Redução do nº de 
crianças entregues a 
si próprias e/ou sem 
ocupação durante o 
período de férias 
 
- Envolver um maior 
nº de crianças 
residentes nos 
Empreendimentos 
de Habitação Social 

- Número de 
atividades 
realizadas  
 
- Número de 
crianças / jovens 
participantes 

- Organizar  
Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão 
plástica 
- Expressão 
Musical e 
dramática 
Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para a 
Saúde 
- Educação para a 
cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendime
ntos de 
Habitação 
Social e de 
comunidade  
 
- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
 
- Estagiários 
 
- Voluntários 

 
- Materiais 
artes plásticas 
- Instrumentos 
Musicais - 
Transportes 
- Equipamento 
Desportivo 
- Material de 
papelaria 

 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias 
Escolares) 

- CMF  Dep. 
de Viaturas 
Dep. de 
Educação 
- Instituto de 
emprego 
- Juntas de 
Freguesia 
- Criamar 
- 
Associações 
Desportivas 
- APD 
- Casa do 
Voluntariado 
- Direção 
Regional de 
Juventude 
- IA Saúde 
- Direção 
Regional do 
Ensino 
Especial 
- Escolas 
Profissionais 
- Empresas 
Privadas 
- Associação 
de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 22 
crianças e 
jovens nas 
atividades do 

 

Férias  
Inclusivas  

- Proporcionar 
férias às crianças 
com 
necessidades 
educativas, 
acompanhadas 
pelo Ensino 
Especial no 
âmbito do projeto 

 

- Socialização e 
integração das 
crianças 
 
- Incluir 2 crianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 

 
 



SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 

CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES 
Área de intervenção - SAÚDE E BEM-ESTAR 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 
 

 
 

 

- Alterar os 
comportamentos 
alimentares para 
melhorar a saúde nos 
séniores 

- Desenvolver um 
Plano de Educação 
Nutricional com 20 
Idosos/ Utentes 

 
- Número de 
sessões 
organizadas/ 
realizadas 
 
- Número de 
participantes 
 

 
- Realização de 16 
sessões informativas e 
de sensibilização sobre 
os temas do projeto 
 
- Realização de jogos e 
dinâmicas de grupo 
 
- Realização de lanches 
saudáveis 
 
- Realização de 1 
questionário 
 

- Utentes do 
centro 

- Nutricionista 
 
- Técnica da 
SHF 

 
- Material 
informativo 
cedido pelo 
parceiro 
- Material de 
desgaste e 
papelaria 
- Lanches 

25  

- Sessões 
quinzenais ao 
longo de 8 
meses do ano 

- S.R.S.  
Centro de saúde 
do Bom Jesus 

- Cumprimento do 
Plano de 
Educação 
Nutricional 
 
- Alteração nos 
comportamentos 
alimentares em 
70% dos utentes 

 

 
 

 
 

- Sensibilizar para a 
confeção de refeições 
com plantas 
aromáticas e 
medicinais em 
substituição de 
condimentos menos 
saudáveis. 
 

- Criar e utilizar um 
canteiro aromático, 
com quatro metros 
quadrados, com 
finalidade 
educativa 
 
 

 
- Número de 
utentes 
envolvidos 
 
 
 
- Número de 
beneficiários/ 
usufrutuários do 
canteiro 

 
- Plantar e cuidar das 
plantas aromáticas 
 
- Realização de sessões 
acerca do uso e 
benefícios das plantas 
aromáticas para a saúde 
 
- Visitas técnicas a 
jardins aromáticos 
 
- Realização de sessões 
informativas sobre a 
prevenção de doenças 
cardiovasculares 
 

- Utentes do 
centro 

- Técnica da 
SHF 
 
- Utentes 

- Canteiro 
aromático no 
C. H. das 
Cruzes 
- Sementes 
- Água para 
rega 

25  

- Uma sessão 
mensal ao longo 
de 8 meses do 
ano 

-Departamento 
de Educação  
Jardim de 
Plantas 
Aromáticas e 
Medicinais da 
CMF 

- Adesão de 10 
utentes à 
utilização do 
canteiro 
 
- Participação dos 
utentes 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 

 

 

CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES 
 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIOCULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 
 

 
 
 
 
- Combater o 
isolamento e a solidão 
de pessoas idosas 
 
- Desenvolver 
competências físicas, 
pessoais, relacionais, 
cognitivas e técnicas 
 
 
 
 
 
 

 
- Organizar 9 
sessões no Centro 
de Convívio e 9 
atividades de rua 
 
 
 

- Número de 
participantes 
 
- Nº de sessões 
realizadas 

 
- Comemorações de 
festividades, através de 
lanches convívio, jogos e 
dinâmicas de grupo: 
 
1  Carnaval 

 
2  Páscoa 

 
3  Festa dos Vizinhos 
 
4- Dia dos Avós 
 
5-Dia Internacional da 
Terceira Idade 
 
6-Pão-por-Deus 
 
7- Natal 
 
8- Dia Internacional da 
Amizade 
 
9-Dia Mundial do 
Coração 
 
- Nove visitas aos 
concelhos da Ilha, 
almoços convívio, 
museus e outros locais 
de interesse público 
 
 
 

- Utentes - Técnicos da 
SHF 

- Lanches 
- Material de 
artes plásticas 
- Autocarro 
- Cartazes 
-Computadores 
- Data Show 
- Material de 
escritório 

 - Anual 

 
 
 
 

Melhoria dos 
relacionamentos
/ laços afetivos 
entre moradores 
 
Participação de 
15 utentes nas 
ações 
realizadas no 
Centro de 
Convívio 
 
Participação de 
30 utentes nas 
atividades de 
rua 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 
CENTRO MUSICA@ARTE 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO/EMPREGABILIDADE  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Reforço 
Pedagógico 

- Promover o sucesso 
escolar de 60 
crianças residentes 
no Bairro de Santo 
Amaro, prevenindo 
situações de 
abandono e 
absentismo escolar 
 
 

- Realização de 5 
sessões de 
segunda a sexta-
feira de reforço 
pedagógico 
 

- Resultados 
escolares 
 
- Número de 
crianças a 
participar 
 
- Número de 
aulas de apoio 
escolar 

- Apoiar na 
realização dos 
TPC 
 
- Atividades de 
treino da leitura 
e da escrita 
Baú de Leitura  

- Crianças e 
jovens dos 6-
16 anos 

- Animadora 

 

-estagiários  

 

- Coordenadora 

 - Voluntários  

 
- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressores 
 

 

- De Janeiro a 
Dezembro de 
Segunda a sexta-
feira 

- Escolas 
de 1º e 2 º 
ciclo de 
Santo 
António 

- % de alunos com 
aumento do 
sucesso escolar  
 
- % de alunos que 
reduziram o 
absentismo escolar  
 
- % de alunos que 
concluíram com 
aproveitamento o 
ano escolar 

Costura 
Criativa 

- Desenvolver ações 
de costura que 
permitam a 
aprendizagem de 
confeção de 
acessórios e vestuário  

- Que no final do 
curso os 
formandos 
estejam 
habilitados a 
manusear a 
máquina de 
costura e 
confecionar 
vestuário e 
acessórios 

- Número de 
ações 
desenvolvidas no 
âmbito da costura 
criativa 
 
- Número de 
participantes 
 
- Número de 
peças elaboradas 

 
- Realização de 
sessões de 
formação em: 
- costura criativa 
- máquina de 
costura 
- corte e costura 
- reciclagem de 
roupas  
- pequenos 
arranjos 

- Crianças, 
jovens e 
Adultos 

- Animadora  
 
 
- Coordenadora 
 
- Formadora 
  
--estagiários  

 

 
- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 
- Máquinas de 
costura 
- Tecidos 
- Linhas e 
agulhas 
 

 
 

- Bimensal 
Cursos com 
duração de 40 h 

- DTIM 
 
 

- Confeção de pelo 
menos 2 
acessórios e 3 
peças de roupa por 
formando 
 
 

Inclusão 
Digital 

 
 

- Desenvolver a 
aquisição de 
competências digitais 
através da formação e 
certificação em TIC (6 
cursos de 12 
formandos cada) 

- 50% dos 
formandos 
obtenham um 
DCB 
 
- Todos os 
formandos 
obtenham 
competências ao 
nível do office 

- Número de 
participantes 
 
- Número de 
sessões em TIC 
 
- Número de 
certificados 
emitidos 

- Realizar 
sessões de 
formação em 
TIC 

 
- Crianças, 
jovens e 
adultos 

 
- Animadora 
 
 
- Coordenadora 
 
- Formadora  
 
- Destacada 
 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
e impressoras 

 - Anual  - DTIM 

- 50% dos 
participantes 
adquiram um 
certificado de 
competências 
básicas em TIC 

Condomínio 
eficiente 

- Aumentar a co - 
responsabilização dos 
Moradores na 
manutenção dos 
espaços comuns do 
Bairro de Santo 
Amaro (48 fogos) 

- 70% dos 
moradores 
participem nas 
ações do projeto 

- Número de 
participantes 
 
- Número de 
sessões 
 
- Número de 
reuniões de 
moradores 

 
 
- Realizar 
sessões de (In) 
formação sobre 
as regras de 
boa convivência 
trimestralmente 
 
- Reuniões de 
moradores 
semestral 
 

 
- Adultos 
 
- 56 Famílias 

- Coordenadora/ 
Técnica do C.H. 
De santo Amaro 
IV 
 
- Animadora 

- Data-show 
- Computadores 
 - Impressoras 

 - Anual 
- DTIM 
 
- PSP 

- 70% dos 
moradores adiram 
ao projeto 
 
- Melhoramento 
dos espaços 
comuns do bairro 
através de 
intervenções 
levadas a cado 
pelos próprios 
moradores 
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Espelho Meu! 

- Contribuir para a 
capacitação de 48 
jovens residentes no 
Bairro de santo 
Amaro, acionando e 
potencializando as 
suas competências 
empreendedoras 
através da educação 
não formal 

- Desenvolver 16 
ações de 
atividades 
formativas que 
promovam o 
desenvolvimento 
de competências 
pessoais, sociais 
empreendedoras 
 
- Apoio aos 
jovens na 
criação/ 
implementação 
das suas 
iniciativas de 
emprego 
 
Criar um 
cabeleireiro 
Social para dar 
formação a 
jovens 
desempregadas  

 
- Número de 
participantes 
 
- Adesão as 
jovens às 
atividades 
propostas 
 
Numero de 
formações 
ministradas  

- Realização de 
16 workshops 
para aquisição 
de 
competências 
na área da 
estética, inglês 
entre outras 

- 30 Jovens 
dos 16-30 
anos 
 
- 56 Famílias 

 
- Coordenadora 
 
- Formadora 
Destacada 
 
 Animadora 
 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

 
 - Anual 

- CMF 
 
- DTIM 
 
- PSP 
 
- Junta de 
Freguesia 
de Santo 
António 
 
- Bodyfit 

- Aquisição de 
competências ao 
nível do Saber, 
saber fazer, saber 
estar! 
 
- 80% das jovens 
concluam com 
sucesso o seu 
estágio no setor 
público e privado 
 
- Encaminhamento 
e inserção de 20% 
das jovens no 
mercado de 
trabalho 

Ser Pai e Mãe. 
Profissão 

para toda a 
vida 

- Promover a 
corresponsabilização 
parental, prevenindo 
situações de 
negligência (em 100 
famílias) 

- Realização de 
10 ações 
formativas sobre 
as competências 
parentais ao 
longo de 7 meses  

 
- Número de pais 
aderentes  
 
- Nº de casos 
sinalizados pela 
CPCJF 
 
 

- Sessões 
formativas sobre 
educação 
Parental 
 
- Sessões sobre 
Educar para os 
afetos 

 
- Pais 
residentes na 
freguesia de 
Santo António 

 
 
- Coordenadora 
 
- Formadoras 
convidadas 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

 

- Março a Junho 
 
- Outubro de 
Dezembro 

 
- DTIM 
 
- APF -  
Fundação 
de Luta 
contra a 
Sida 
 
- Junta de 
freguesia 
de Santo 
António 
 

- Diminuição do 
número de casos 
sinalizados pela 
técnica da Gestão 
Social do Bairro 
 
- Aquisição de 
competências 
parentais por parte 
de 70% dos pais 
que participem no 
projeto 
 

Gestão 
Doméstica 

- Promover ações 
formativas sobre a 
gestão domestica, 
capacitando as 72 
formandas na gestão 
do seu orçamento 
familiar 
 
- Educar para a 
Literacia financeira 
 

 
- 30% das 
formandas 
adquiram 
competências ao 
nível da gestão 
domestica 
(limpeza das 
habitações e 
higiene pessoal ) 

 
- Número de 
visitas 
domiciliárias 
Número de 
participantes 
 
- Assiduidade das 
formandas 
 
 
 
 

 
- Higiene 
Pessoal, familiar 
e habitacional 
 
- Como realizar 
um Orçamento 
 
- Sessões de 
literacia 
financeira 
 
 

 
- Inquilinos dos 
C. H. De santo 
Amaro IV e 
Orquídea e 
Bairro do IHM 

  
 
- Coordenadora 
 
- Formadoras 
convidadas 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

25  

- Trimestral 
 
- Cursos de 
Formação com 
40h 

- DTIM 
 
- Segurança 
Social 
 
- IHM 

- 30% das 
formandas 
adquiram 
competências ao 
nível da gestão 
domestica (limpeza 
das habitações e 
higiene pessoal ) 
 
- 50% dos 
inquilinos  
sinalizados pelas  
Técnicas adquiram 
competências na 
gestão do seu 
orçamento 
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Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO  CULTURAL  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros  

Kids in the 
Kitchen 

 
- Promover 
hábitos 
alimentares 
saudáveis nas 
crianças 

 
- Realização de 
sessões de 
culinária 
direcionadas a 48 
crianças dos 6-12 
anos 

 
- Número de crianças 
que adiram as 
atividades 
 
- Número de 
participantes 
 
- Número de ações de 
animação sociocultural 
 

 
- Realização de 
sessões de culinária e 
formativas sobre 
alimentação saudável 

 
- Crianças 
dos 6 aos 12 
anos 
residentes 
em Santo 
Amaro 

- Animadora 
 
- Coordenadora 
 
- Formadoras 
convidadas 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

 - Semanal de 
Janeiro a Julho - Pastelarias 

- Realização de 
um livro de 
receitas 
Kids in the 

Kitchen  
 
- Confeção de 4 
pratos 
elaborados 
pelas crianças 
 

Teatro 
Fórum 

- Realização de 
ações de 

eatro Fórum  
para aquisição 
de 
competências 
pessoais, 
sociais 

- Apresentação 
de 3 
dramatizações 
por ano 
envolvendo 48 
crianças e jovens 

 
- Número de 
participantes 
 
- Número de sessões 
de teatro Fórum 

 
- Leitura de Textos 
 
- Interpretação e 
dramatização O saber 
coloco no lugar do 
Outro  
 
- O teatro fórum como 
forma de prevenir 
comportamentos de 
risco 
 

- Crianças e 
jovens dos 6-
16 anos 

- Animadora 
 
 
 
- Coordenadora 
 
- Formadoras 
convidadas 

- Papel cenário 
- Pinturas faciais 
- Adereços 
- Papel 
- Computador e 
data show 

 
 - Semanal 

- Centro 
Comunit. de 
São Martinho 
 equipa de 

Rua 
 
- Centro 
Comunit. da 
Nogueira 

- Discussão de 
2 temáticas 
sociais 
 
- Apresentação 
de 3 
dramatizações 
no ano 2015 

Reciclar-te 

- Promover a 
aquisição de 
competências 
empreendedora
s em 40% das 
crianças dos 6-
12 anos que 
frequentam o 
centro 
Musica@arte 
num total de 30 
crianças 

- Realizar 24 
ações de 
Reutilização de 
materiais 

- Número de 
participantes 
 
- Número de peças 
confecionadas 

- Sessões informativas 
de reutilização 
 
- Pesquisa de boas 
práticas locais, 
nacionais e 
Internacionais 
 
- Reutilização de 
Materiais 

- Crianças 
dos 6 aos 12 
anos 

- Animadora 
 
 
 
- Coordenadora 
 
- Formadoras 
convidadas 

- Material usado 
- Colas 
- Tintas 
 

 
 - Mensal 

- Depart. de 
Salubridade 
da CMF 

- 40% Das 
crianças 
confecionem 
produtos 
reutilizados no 
âmbito deste 
projeto 
 
- Realização de 
uma exposição 
com mas peças 
Reutilizadas/ 
elaboradas 
pelas crianças 
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Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Menino ou 
Menina 

- Prevenção dos 
comportamentos 
de risco em 50% 
das crianças e 
jovens que 
frequentem o 
projeto num total 
de 20 crianças 

- Participação 
de 20 crianças 
nas atividades 
do projeto 

- Número de 
participantes 
 
- Número de 
atividades 
desenvolvidas 

 
- Sessões 
informativas 
sobre os afetos 
 
- Sessões de 
planeamento 
familiar para 
crianças 
 
- Sessões lúdico 
pedagógico 
sobre a 
prevenção dos 
comportamento
s de risco 
 

Crianças dos 
6-12 anos 

 
- Coordenadora 
 
- Formadoras 
convidadas  

- Jogos 
pedagógicos 
- Papel 
- Cores 
- Marcadores 
- Computador e 
data Show 

 
- Quinzenal de 
Janeiro a 
Dezembro 

- Fundação 
Portuguesa. 
Comunidade 
de luta 
Contra a 
Sida 

- Diminuição dos 
comportamentos 
de risco em 50% 
das crianças 
beneficiárias do 
projeto 

 
Gostar de 
Mim Para 
Gostar de 

Ti 
 
 
 

- Promover ações 
de formação 
direcionadas as 
jovens como 
forma de 
prevenção de 
comportamentos 
de risco 

- Realização 
de 24 ações 
anuais de 
prevenção de 
comportament
os de risco: 

 
- Número de 
participantes 
 
- Número de 
encaminhamentos 
para o Centro de 
Saúde 
 
- Número de Ações 
Realizadas 
 

- Prevenção das 
IST 
 
- Planeamento 
Familiar 
 
- Educar para os 
Afetos 
 
- Prevenção da 
violência entre 
pares 

- Jovens dos 
14 aos 18 
anos 

 
 
- Coordenadora 
 
- Formadoras 
convidadas  

- Jogos 
pedagógicos 
- Papel 
- Cores 
- Marcadores 
- Computador e 
data Show 

25  - Quinzenal a 
partir de Março - APF 

- Realização de 24 
ações de formação 
 
- Participação de 
20 jovens no 
projeto 
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Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
 

População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros  

Alfabetização 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita em 32 
adultos 
 
 
- Certificar 
20% de alunos 
com o 4 ano  
 
 

- Lecionar ao 
longo do 
período 
escolar 
2015/2016 
alunos adultos 
que não 
possuem 1º 
ciclo do ensino 
básico (4º ano) 
 
 
Certificação de 
40% dos 
alunos 
inscritos e 
assíduos  
 
 
- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos 
EFA 

- Número de 
alunos 
 
- Número de aulas 
realizadas  
 
- Número de 
certificados  
 

Duas vezes por 
semana  
 
 
- Realizar 6 
visitas de 
estudo 

- Utentes do 
Centro  
Comunitário 

- Professor do 
Ensino Básico 
-Coordenadora 
do Centro 

- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

25  

- 2 vezes por 
semana a quarta-
feira a tarde e à 
sexta de manhã  

- Secretaria de 
Educação 
 
- Instituto de  
Segurança  
Social 
 
- CMF - Dep. 
de Viaturas 

- Frequência de 32 
alunos durante o 
ano escolar 
 
- Certificação de 
20% dos alunos e 
integração nos 
cursos EFA 
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Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
 

População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros  

Curso EFA 
B3 Educação 
e Formação 
de adultos 

equivalência 
ao 9º ano  

Promover a 
certificação  
profissional 
com 9ª ano de 
Adultos 
residentes em 
contextos 
vulneráveis 
 
Realizar um 
curso B3 
durante 2 anos 
num centro 
comunitário  
 
Promover a 
igualdade de 
oportunidades 
no acesso à 
educação e 
certificação 
escolar   

Certificar 70% 
dos alunos  
 
80% dos 
alunos 
participem em 
todas as aulas  
 
 

- Número de 
alunos 
 
- Número de aulas 
realizadas  
 
 
- Assiduidade dos 
alunos  
 

Aulas de Terça a 
sexta-feira das 
8.45 às 13:00 
 
Aulas: 
 
Linguagem e 
Comunicação 
 
Matemática para 
Vida  
 
Língua estrangeira  
 
Inglês  
 
Cidadania e 
Empregabilidade 
 
Aprender com 
autonomia  
 
Tecnologia da 
informática e da 
comunicação  
 
Visitas de estudo  

Adultos 
com mais 
de 18 anos 
com o 2º 
ciclo do 
ensino 
básico  

- Professores do 
Ensino Básico 
Da Escola Dr. 
Eduardo Brazão 
de Castro  
 
Coordenadora 
do Centro 
Musica@arte  

- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

30  

Aulas de Terça a 
sexta-feira das 
8.45 às 13:00 
 

- Secretaria de 
Educação 
 
- Instituto de  
Segurança  
Social 
 
- CMF - Dep. 
de Viaturas 

Certificação nível 
do 9 ano de 70% 
dos inscritos  
 
Aquisição de 
hábitos de estudo 
em 80% dos 
alunos  
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Projeto Objetivos Metas Indicadore
s 

Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
 Sociocultural 

- Contribuir 
para a 
elevação 
pessoal dos 80 
utentes do 
projeto 
promovendo a 
ocupação 
saudável, 
lúdica e 
cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 
competências 
e aumentando 
a autoestima 

- Promover a 
intergeracion
alidade 
organizando 
em 2015 
eventos em 
todas as 
épocas 
festivas 
(carnaval, 
santos 
populares, 
férias, dia 
dos vizinhos, 
entre outros) 

- Nº de 
utentes a 
participar  
 
- Número de 
eventos 
realizados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval:  
- Confeção dos fatos e participação 
no Cortejo de Carnaval da ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios com 
outras instituições 

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

- Técnicos da 
SHF 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
- Estagiário 
- Voluntários 

- Materiais 
de papelaria 
- Materiais 
de artes 
plásticas 
- Transporte 
CMF 

1  - Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento e 
solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto  
 
- Participação 
de 80% dos 
utentes nos 
eventos 
realizados  

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a participação 
de todos os centros (cerca de 
200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessórios 
pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteada, Zona Velha, São 
Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de 
Câmara de Lobos, Alamos, 
Machico, Ponta Delgada e Hotéis 

- Organização da Missa do Idoso 
na igreja do Colégio no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional 
da 3ºIdade 

- Participação da Feira das 
Vontades e outras 

Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF e 
do Departamento de Educação da 
CMF 
- Convívios nos centros 
comunitários e intercâmbios de 
centros com visitas aos presépios 
- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 

- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 
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Área de intervenção - Animação sociocultural 

 

Projeto -  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 

- Ocupar 50 crianças 
e jovens no período 
de férias escolares, 
de forma lúdica, 
formativa e 
saudável, 
prevenindo 
comportamentos de 
risco, fomentando a 
inclusão social 

- Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para a 
saúde  
- Lúdicas  
 
- Redução do 
número de 
crianças entregues 
a si próprias e/ou 
sem ocupação 
durante o período 
de férias 
 
- Envolver um 
maior nº de 
crianças residentes 
nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 

- Número de 
atividades 
realizadas  
 
- Número de 
crianças / jovens 
participantes 

- Organizar  
Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão 
plástica 
 
- Expressão 
Musical e 
dramática 
Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a Saúde 
- Educação para 
a cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendiment
os de Habitação 
Social 
 
- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
 
- Estagiários 
 
- Voluntários 

 
- Materiais 
artes plásticas 
- Instrumentos 
Musicais  
- Transportes 
- Equipamento 
Desportivo 
- Material de 
papelaria 

 

- Julho, Agosto e 
Setembro 
(Férias 
Escolares) 

- CMF  Dep. de 
Viaturas 
Dep. de 
Educação 
 
- Instituto de 
emprego 
 
- Juntas de 
Freguesia 
 
- Criamar 
 
- Associações 
Desportivas 
 
- APD 
 
- Casa do 
Voluntariado 
 
- Direção 
Regional de 
Juventude 
 
- IA Saúde 
 
- Direção 
Regional do 
Ensino Especial 
 
- Escolas 
Profissionais 
 
- Empresas 
Privadas 
 

- Ocupar 50 
crianças e 
jovens nas 
atividades do 
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Férias  
Inclusivas 

- Proporcionar férias 
às crianças com 
necessidades 
educativas, 
acompanhadas pelo 
Ensino Especial no 
âmbito do projeto 

 

- Socialização e 
integração das 
crianças 
 
- Incluir 2 crianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 

- Associação de 
Planeamento 
Familiar 
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CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 
 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
 

População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 
 
 
 
 

Saúde 
 
 
 
 
 

 
- Melhorar a 
qualidade de vida 
dos 40 utentes do 
centro 
promovendo a 
saúde e a 
alimentação 
saudável 
 

 
 
 
- Dotar 20 utentes 
com conhecimentos 
para as boas práticas 
na área da saúde  
 
- Diminuição da 
violência física e 
verbal na família em 
50%dos participantes 
nas sessões 
 
 

- Número de 
utentes 
participantes 
 
- Número de 
sessões 
realizadas 
 
- Número de 
sessões de 
discussão em 
grupo 
 

 
- Realização de 
sessões de 
informação, com 
discussão em grupo 
e jogos didáticos 
alusivos aos temas: 
- alimentação 
saudável 
- sexualidade 
- saúde oral 
- violência 
doméstica 
- alcoolismo 
 
 
 

 
 
 
- Utentes / 
Centro 
Comunitário 
do Canto do 
Muro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Técnicos da 
SHF 
 
-  APF 
(Associação 
de 
Planeamento 
Familiar); 
 
- Técnicos da 
área da 
Saúde. 
- Técnicas da 
Segurança 
Social 

- Computador 
 
- Data show 
 
 
- Material de 
papelaria 

 
 - Anual 

 
 
- Centro de 
Saúde do 
Bom Jesus 
 
- APF 
(Associação 
de 
planeamento 
familiar) 
 
- Segurança 
Social 

- Abranger 100% 
dos utentes no 
projeto evitando o 
recurso ao Centro 
de Saúde Bom 
Jesus  

 

 

Área de intervenção - EXPRESSÃO CORPORAL: DANÇA 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 
 
 
 

 
Dança 

 
 
 
 
 

 
- Promover 
inclusão e a 
socialização, 
desenvolvendo a 
coordenação 
motora e 
expressão 
corporal 

 
- Envolver 12 crianças 
e jovens no projeto e 
atuações em 5 
eventos num ano 
 
 

 
- Número de 
participantes 
 
- Número de 
aulas 
realizadas 
num ano 
 

 
- Realizar um ensaio 
semanal de diversos 
estilos de dança. 
 
- 5 atuações 
públicas 
 
 

 
 
-Crianças e 
jovens 
 
 

 
-Técnicos 
da SHF; 
 
- Professora 
de dança. 
 
 
 

-Equipamento 
de som; 
- Material para 
vestuário 

 

 
- Semanal ao 
longo do ano 
 
 

 
- SHF 
 
- Junta de 
Freguesia de 
Santa Maria 
Maior 
 

- Percentagem de 
jovens aderentes 
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CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 
 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 
 

 

- Capacitar 15 utentes 
para a confeção de 
refeições equilibradas, 
saudáveis e económicas 

 
- Aquisição de hábitos 
de alimentação 
saudável em 70% dos 
participantes 

- Número de 
participantes 
 
- Número de 
refeições 
confecionadas 

 
- Confeção de 
refeições semanais 
em família e em 
comunidade 
durante 2 meses  

- Utentes 
adultos  - Animadora  

- Alimentos 
 
 
 
 

100  
 

- Março e Abril   

- Melhorar em 
70% os hábitos 
de alimentação 
saudável dos 
participantes no 
projeto 

 
Costura  

- Proporcionar a 12 
utentes conhecimentos 
de costura 

- Dotar os 12 
formandos de 
conhecimentos para 
que possam 
confecionar o seu 
vestuário  

- Número de 
participantes 
 
- Número de 
sessões  

- Costurar à mão e 
à máquina, 
reciclagem de 
vestuário  

- Adultos 
domésticas 

- Modista 
 
- Animadora  

- Materiais 
diversos 
para a 
costura 
- Máquina 
de costura 

- Janeiro e 
Fevereiro 

- Direção de 
Serviços de 
Desenvolvi
mento Rural 
 Divisão 

de 
Formação 

- Habilitar os 12 
formandos de 
conhecimentos 
de costura 

Quadrados  
 

- Participar na 
construção da(s) 
manta(s) para os 
seniores 
institucionalizados 

- Ser um cidadão 
participativo 
 
- Consciencialização 
e sensibilização aos 
mais vulneráveis 
(mesmo dentro de 
uma população com 
dificuldades) da nossa 
sociedade 

- Número de 
participantes 
 
- Número de 
quadrados 
tricotados 

- Tricotar o máximo 
de quadrados 

- Utentes 
adultos / 
adolescente
s 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Animadora 
 
- Voluntários 

- Lãs 
 
- Agulhas 
de Tricot 

- Outubro 2015 
a Fevereiro de 
2016 

 

- Aumento da 
participação na 
cidadania dos 
utentes 

 
Estudo 

acompanhado 

- Aumentar o sucesso 
escolar de 6 crianças e 6 
adultos que frequentam 
o centro comunitário 

- Melhorar os 
resultados escolares 
em 70% dos alunos 

- Número de 
participantes  
 
- Número de 
sessões de apoio 

- Apoiar as 
crianças nos TPC 

- Utentes do 
centro 
comunitário 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Formadores 
 
- Voluntários  

- 
Computado
r 
- Material 
de 
papelaria 

- Anual  

- Junta de 
Freguesia 
de Santa 
Maria Maior  

- Melhoria dos 
resultados 
escolares em 
70% dos alunos 
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CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 
 

 

- Promover a leitura 
recomendada no PNL e 
PRL em cerca de 20 
crianças e jovens  

- Aumento de 
competências sociais 
 
- Aumento da 
capacidade de 
iniciativa E 
criatividade 
 
- Aumentar as 
competências 
relacionais  

- Número de 
utentes a 
participar 
 
- Número de 
sessões a 
realizar 

- Realização de 
sessões de leitura 
em voz alta  
 
- Dramatização de 
contos 
 
- Realização de 
síntese de textos  

- Crianças e 
jovens  

- Técnicos e 
animadoras 

- Data 
Show  
- Material 
de 
papelaria 
- DVDs 

- Ano escolar    

Cinema  

 

- Sensibilizar, informar e 
partilhar situações do 
quotidiano (resolução de 
problemas) dirigido a 8 
jovens  
 
- Desenvolvimento das 
competências individuais 
(aumento da autoestima 
e confiança) e 
relacionais 
 
- Prevenção de 
comportamentos de risco  

- Realizar 2 sessões/ 
mês 

- Número de 
jovens a 
participar  
 
- Número de 
sessões de 
cinema  

- Realização de 
sessões de cinema 
com a projeção de 
filmes 
 
- Realização de 
dinâmicas de 
grupo, alusivas à 
temática 
programada  

- Crianças e 
Jovens 

- Técnica da 
SHF 
 
- Monitora 

- TV 
- DVD  - 2 sessões por 

mês  

- Participação de 
80% dos jovens 
referidos e que 
adquiram maior 
sensibilidade ao 
lidar com os 
problemas e 
dificuldades do 
quotidiano 

 

 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
 

População 
alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros  

Alfabetização 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem da 
leitura e da escrita 
em 12 adultos 

- Lecionar ao 
longo do período 
escolar 2014/2015 
para 12 alunos 
adultos que não 
possuem 
escolaridade 
obrigatória (4º ano) 
 
- Integração de 
10% de alunos nos 
cursos EFA 

- Número de 
alunos 
 
- Número de 
aulas realizadas  
 
- Número de 
certificados  

- Realização 
de 2 aulas  
Semanais de 
horas cada 
 
- Realizar 4 
visitas de 
estudo 

- Utentes do 
Centro  
Comunitário 

- Professor 
do Ensino 
Básico 

- Data Show 
- Computador 
- Impressora 
-Tinteiros 
- Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

 
 
 

- 2 aulas na 
semana  

- Secretaria 
de Educação 
 
- Instituto de  
Segurança  
Social 
 
- CMF - Dep. 
de Viaturas 

- Frequência 
de 12 alunos 
durante o ano 
escolar 
 
- Certificação 
de 10% de 
alunos  
 
- Integração de 
10% dos 
alunos nos 
cursos EFA 
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CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 
 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias 
Resultados 
Previstos 

Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
 sociocultural 

- Contribuir 
para a 
elevação 
pessoal dos 87 
utentes do 
centro 
promovendo a 
ocupação 
saudável, 
lúdica e 
cultural ao 
longo do ano, 
desenvolvendo 
competências 
e aumentando 
a autoestima 

- Promover a 
intergeracional
idade 
organizando 
em 2015 
eventos em 
todas as 
épocas 
festivas 
(carnaval, 
santos 
populares, 
férias, dia dos 
vizinhos, entre 
outros) 

- Nº de 
utentes a 
participar  
 
- Número de 
eventos 
realizados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval:  
- Confeção dos fatos e 
participação no Cortejo de 
Carnaval da ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios 
com outras instituições 

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de 
Emprego 
- 
Estagiário 
- 
Voluntários 

- Materiais 
de 
papelaria 
- Materiais 
de artes 
plásticas 
- 
Transporte 
CMF 

1  - Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento 
e solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto  
 
- 
Participação 
de 80% dos 
utentes nos 
eventos 
realizados  

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a 
participação de todos os centros 
(cerca de 200utentes) 
- Confeção dos fatos e 
acessórios pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteada, Zona Velha, São 
Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito 
de Câmara de Lobos, Alamos, 
Machico, Ponta Delgada e Hotéis 

- Organização da Missa do 
Idoso na igreja do Colégio no 
âmbito das comemorações do 
Dia Internacional da 3ºIdade 

- Participação da Feira das 
Vontades e outras 

Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF 
e do Departamento de Educação 
da CMF 
- Convívios nos centros 
comunitários e intercâmbios de 
centros com visitas aos presépios 
- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 
- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 
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CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 
 

 

Projeto -  

 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 

 
 

 
 

- Ocupar 36 crianças 
e jovens no período 
de férias escolares, 
de forma lúdica, 
formativa e saudável, 
prevenindo 
comportamentos de 
risco, fomentando a 
inclusão social 

- Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para a 
saúde  
- Lúdicas  
 
- Redução do nº de 
crianças entregues 
a si próprias e/ou 
sem ocupação 
durante o período 
de férias 
 
- Envolver um 
maior nº de 
crianças residentes 
nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 

- Número de 
atividades 
realizadas  
 
- Número de 
crianças / 
jovens 
participantes 
 
- Assiduidade 
das crianças 

- Organizar  
Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão 
plástica 
- Expressão 
Musical e 
dramática 
Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para a 
Saúde 
- Educação para a 
cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendiment
os de Habitação 
Social e da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
 
- Estagiários 
 
- Voluntários 

- Transportes 
 
- Equipamento 
Desportivo 
 
- Material de 
papelaria 
 
- Materiais 
artes plásticas 
 
- Instrumentos 
Musicais 

 
 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias 
Escolares) 

- CMF  Dep. de 
Viaturas 
Dep. de Educação 
 
- Instituto de 
emprego 
 
- Juntas de 
Freguesia 
 
- Criamar 
 
- Associações 
Desportivas 
 
- APD 
 
- Casa do 
Voluntariado 
 
- Direção Regional 
de Juventude 
 
- IA Saúde 
 
- Direção Regional 
do Ensino Especial 
 
- Escolas 
Profissionais 
 
- Empresas 
Privadas 
 
- Associação de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 36 
crianças e jovens 
nas atividades do 

Gra  

Férias  
Inclusivas 

- Proporcionar férias 
às crianças com 
necessidades 
educativas, 
acompanhadas pelo 
Ensino Especial no 
âmbito do projeto 

 

- Socialização e 
integração das 
crianças 
 
- Incluir 2 crianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 
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CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 
 

   
Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População  
alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados  

previstos Humanos Materiais Financeiros  

 
 

- Melhorar a 
qualidade de 
vida dos 40 
utentes do cen-
tro promovendo 
a saúde e a ali-
mentação sau-
dável  

- Abranger 40 
utentes que fre-
quentam o 
Centro Comuni-
tário 
 
- Sensibilizar 
todos os senio-
res para a im-
portância da 
aplicação da 
vacina da gripe 
como forma de 
prevenção da 
doença 
 
- Prevenir do-
enças (obesi-
dade, diabetes) 
 
- Efetuar ques-
tionários no fi-
nal do projeto 
para a avalia-
ção do Projeto 

- Número de 
sessões/ras-
treios de sa-
úde, realizados 
 
- Número de 
participantes 
efetivos 
 
- Número de 
idosos que apli-
caram a vacina 
da gripe 

 
- Realizar sessões informati-
vas/apresentações de Power-
Point sobre as problemáticas 
de saúde relacionadas com o 
idoso: abordando os seguin-
tes temas: 
- Doenças na terceira idade 
tendo por base a prevenção 
para a saúde: 
- Higiene pessoal; 
- Alimentação saudável; 
- O isolamento/solidão; 
 
- Efetuar rastreios de saúde e 
aplicação de vacinas; 
- Realização de diagnóstico 
de saúde pela enfermaria do 
Centro de Saúde; 
 
- Realização de jogos peda-
gógicos e didáticos sobre as 
temáticas apresentadas; 
- Realização de jogos de esti-
mulação cognitiva e de con-
centração; 
 
- Atendimento dos seniores e 
encaminhamento das situa-
ções problemáticas; 
 
- Efetuar de dois em dois me-
ses rastreios de saúde aos 
utentes; 
 
- Sinalizar/ encaminhar senio-
res para Consultas de Psico-
logia 
 
- Encaminhar os utentes para 
a aplicação da vacina da 
gripe;  
 
- Realização de um questio-
nário para avaliar o Projeto 

 
- Utentes senio-
res do Centro 
Comunitário de 
S. Gonçalo 

 
- Equipa de 
Enfermagem 
do Centro de 
Saúde do 
Bom Jesus 
 
- Técnicos da 
SHF 

 
- Material  
Informativo 
 
- Computador 
 
- Data show 

 

- Janeiro a De-
zembro  
 
- Sessões quin-
zenais (anual) 

 
- Serviço 
Regional 
de Saúde -
Centro de 
Saúde do 
Bom Jesus 

- Abranger 100% 
dos utentes no 
Projeto evitando 
assim o recurso 
ao Centro de Sa-
úde Bom Jesus 
(consulta de En-
fermagem) 
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CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 
 

Área de intervenção  FORMAÇÁO 
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População  
alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados  

Previstos Humanos Materiais Financeiros  

 
A cozinha da 

 

- Promover a 
culinária econó-
mica através do 
reaproveita-
mento de so-
bras alimenta-
res valorizando 
as tradições e 
os sabores e 
envolvendo 12 
utentes do 
Centro 
 
- Fomentar o 
trabalho em 
equipa 

- Realizar 40 
sessões teó-
rico-práticas 
de culinária 
económica ao 
longo do ano 
 
- Melhorar as 
relações inter-
pessoais en-
tre os utentes 
 
- Melhorar a 
interação/coo-
peração entre 
os elementos 

- Nº de sessões 
realizadas 
 
- Nº de partici-
pantes efetivos 

- Realizar sessões sobre 
a imp
na cozinha 
 
- Realização de refeições 
económicas e saudáveis 
 
- Recolher receitas anti-
gas 
 
 
- Realização de um livro 
de 

 
 
- Realização de um ál-
bum de fotografias respe-
tivo às sessões semanais 
 
- Realizar concurso de 
culinária económica 
 
 
- Realizar 2 Workshops 
sobre a conservação dos 
alimentos 
 
 
- Realização de visitas de 
estudo a locais de inte-
resse ao projeto 

 
- Utentes seniores 
do Centro Comu-
nitário de S. Gon-
çalo 

 
- Técnicos da 
SHF 
 
- Monitor volun-
tário 
 
- Outras institui-
ções 
 
- Outros Centros 
Comunitários 

 
- Material  
Informativo 
 
- Computador 
 
- Data show 

 
 
- Sessões sema-
nais (anual) 

 
- Direção de 
Serviços de 
Desenvolvi-
mento Rural 

 
- Poupança de 
recursos finan-
ceiros por parte 
dos utentes di-
minuindo as 
despesas ao 
nível da alimen-
tação. 
 
- Conclusão do 
projeto por 
parte de 100% 
dos utentes 
com níveis sa-
tisfatórios 
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CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 
 

Área de intervenção - EXPRESSÃO DRAMÁTICA 
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População  
alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados  

previstos 
Humanos Materiais Financeiros 

Sair da  
 

- Fomentar a inter-
geracionalidade 
(convívio entre cri-
anças e seniores) 
e o envelheci-
mento ativo com a 
realização de ativi-
dades com crian-
ças e seniores 

   
- Aquisição de 
competências a 
nível cognitivo 
(desenvolvi-
mento da memó-
ria) e ao nível da 
mobilidade 

- Número de 
ações realiza-
das 
 
- Número de 
utentes que 
participam no 
Projeto 

- Efetuar intercâmbios 
com Jardins-de-infância 
e Escolas do Ensino Bá-
sico da freguesia 
 
- Conceber pequenos 
contos infantis e apre-
sentação às crianças  
 
- Efetuar jogos pedagó-
gicos e didáticos 

- Utentes seniores 
do Centro Comuni-
tário de S. Gonçalo 
e Crianças dos In-
fantários e Escola 
Básica de S. Gon-
çalo 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Educadoras 
dos Infantários 
e Professoras 
de Ensino Bá-
sico da Escola 
Básica de S. 
Gonçalo 

- Material  
informativo 
-Computador 
-Data show 
- Livros 

 
 

- 1 vez por se-
mana durante o 
ano 

- Infantários 
 
- Escolas do 
Ensino Básico 

- Publicação do 
conto realizado pe-
los utentes 
 
- Concretizar 100% 
das saídas previs-
tas aos estabeleci-
mentos de ensino 

Sentir o 
Teatro  

- Desenvolver ca-
pacidades de 15 
seniores, promo-
vendo a expres-
são e a socializa-
ção através da 
arte de represen-
tação 

- Realizar 1 ses-
são por semana 
ao longo do ano; 
 
- Aquisição de 
competências ao 
nível cognitivo 
(desenvolvi-
mento da memó-
ria) e de pre-
sença em palco 

- Número de 
participante  
 
- Número de 
sessões ao 
longo do ano  

 
- Apresentar 1 peça de 
teatro criada e ensaiada 
pelo grupo 
 
- Realizar workshops 
sobre a importância do 
teatro 
 
- Realizar jogos e dinâ-
micas de grupo sobre o 
teatro 
 
- Realização de sessões 
de ioga e relaxamento 
 
- Realização de 1 curso 
de aperfeiçoamento de 

 
 
- Participação na se-
mana do Teatro 

 
- Utentes seniores 
do Centro Comuni-
tário de S. Gonçalo 
e Crianças dos In-
fantários e Escola 
Básica de S. Gon-
çalo 

 
- Técnicos da 
SHF 
 
- Formador do 
Serviço de De-
senvolvimento 
Rural 

 
- Vestuário 
 
- Material di-
dático 

 
 

 
- Anual 

 
- Direção de 
Serviço de 
Desenvolvi-
mento Rural 

 
- Apresentação pú-
blica de uma dra-
matização pelo 
grupo 
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Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
 

População 
alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros  

Alfabetização 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem de 
leitura e da escrita 
em 12 adultos 

- Lecionar ao 
longo do período 
escolar 
2015/2016 para 
12 alunos adultos 
que não possuem 
escolaridade obri-
gatória (4º ano) 
 
- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos EFA 

- Número de 
alunos 
 
- Número de 
aulas realiza-
das  
 
- Número de 
certificados  

- Realização 
de 2 aulas  
Semanais de 
2 horas cada 
 
- Realizar 4 
visitas de es-
tudo 

- Utentes do 
Centro  
Comunitário 

- Professor 
do Ensino 
Básico 

- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 
- Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

 
 
 

- 2 aulas na se-
mana  

- Secretaria de 
Educação 
 
- Instituto de  
Segurança  
Social 
 
- CMF - Dep. de 
Viaturas 

- Frequência 
de 12 alunos 
durante o ano 
escolar 
 
- Certificação 
de 10% de alu-
nos e integra-
ção nos cursos 
EFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 
 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias 
Resultados 
Previstos 

Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
 sociocultural 

- Contribuir para 
a elevação pes-
soal dos 40 uten-
tes do projeto 
promovendo a 
ocupação saudá-
vel, lúdica e cul-
tural ao longo do 
ano, desenvol-
vendo competên-
cias pessoais e 
socias, aumen-
tando a autoes-
tima 

- Promover 
a intergera-
cionalidade, 
organizando 
eventos em 
todas as 
épocas fes-
tivas (carna-
val, santos 
populares, 
férias, dia 
dos vizi-
nhos, entre 
outros) 
 

- Nº de uten-
tes a partici-
par  
 
- Número de 
eventos reali-
zados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval:  
- Confeção dos fatos e participa-
ção no Cortejo de Carnaval da 
ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios 
com outras instituições 

- Moradores 
e utentes do 
centro co-
munitário 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de Em-
prego 
- Estagiá-
rio 
- Voluntá-
rios 

- Materiais 
de papela-
ria 
- Materiais 
de artes 
plásticas 
- Trans-
porte CMF 

1  - Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção Re-
gional do Am-
biente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do Vo-
luntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento 
e solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto  
 
- Participa-
ção de 80% 
dos utentes 
nos eventos 
realizados  

Santos Populares: 
 
- Confeção dos fatos e acessó-
rios pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, Pente-
ada, Zona Velha, São Gonçalo, 
Ribeira Brava, Estreito de Câ-
mara de Lobos, Alamos, Ma-
chico, Ponta Delgada e Hotéis) 

- Organização da Missa do 
Idoso, no âmbito das comemora-
ções do Dia Internacional da 3ª 
Idade 

- Participação na Feira das Von-
tades 

Natal: 
- Participação em diversos con-
cursos, nomeadamente no con-
curso de presépios da ADCF e 
do Departamento de Educação 
da CMF 
- Convívios nos Centros Comuni-
tários e intercâmbios.  

- Organização de passeios, visi-
tas culturais, entre outras. 
- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 
 
 



  SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 
 

Projeto -  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias 
Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 

- Ocupar 30 crian-
ças e jovens no 
período de férias 
escolares, de 
forma lúdica, for-
mativa e saudável 
 
- Prevenir compor-
tamentos de risco, 
fomentando a in-
clusão social 
 
- Educar para a 
saúde como forma 
de prevenção 

- Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas 
áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para 
a saúde  
- Lúdicas  
 
- Diminuição do 
nº de crianças 
entregues a si 
próprias e/ou 
sem ocupação 
durante o período 
de férias 
 
- Envolver o 
maior nº de crian-
ças residentes 
nos Empreendi-
mentos de Habi-
tação Social 

- Número de ativi-
dades realizadas  
 
- Número de cri-
anças / jovens 
participantes 
 
- Assiduidade das 
crianças 

 
- Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão 
plástica 
 
- Expressão Mu-
sical e dramá-
tica 
- Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a Saúde 
- Educação para 
a cidadania 
- Educação Am-
biental 

- Crianças e 
Jovens, resi-
dentes nos 
Empreendi-
mentos de Ha-
bitação Social 
 
- Crianças e 
Jovens da Co-
munidade 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
 
- Estagiários 
 
- Voluntários 

 
- Materiais 
artes plásti-
cas 
- Instrumen-
tos Musicais 
- Transpor-
tes 
- Equipa-
mento Des-
portivo 
- Material de 
papelaria 

 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias Escola-
res) 

- CMF  Dep. 
de Viaturas 
Dep. de Educa-
ção 
- Instituto de 
emprego 
- Juntas de Fre-
guesia 
- Criamar 
- Associações 
Desportivas 
- APD 
- Casa do Vo-
luntariado 
- Direção Regio-
nal de Juven-
tude 
- IA Saúde 
- Direção Regio-
nal do Ensino 
Especial 
- Escolas Profis-
sionais 
- Empresas 
Privadas 
- Associação de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 30 
crianças e jo-
vens nas ativi-
dades do pro-

 

Férias  
Inclusivas  

- Proporcionar fé-
rias às crianças 
com necessidades 
educativas, acom-
panhadas pelo En-
sino Especial no 
âmbito do projeto 

 

- Socialização e 
integração das 
crianças 
 
- Incluir 2 crian-
ças encaminha-
das pela Educa-
ção Especial 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 
Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO  CULTURAL  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros  

 
Pintura 
Criativa 

 
 
 

 
- Promover a 
criatividade 
individual e 
coletiva nas 
utentes que 
frequentam 
este projeto 
como forma de 
inclusão social 

 
- Realização de 
1 sessão por 
semana de 
pintura criativa 
 
- Pintura de pelo 
menos 3 peças 
em tecido por 
parte de cada 
formanda 

- Número de 
participantes 
 
- Assiduidade 
nas sessões 
 
- Número de 
peças pintadas 

- Realizar sessões de 
aprendizagem de 
técnicas de pintura 
criativa nos mais 
diversos materiais e 
sobre as cores 
 
- Exposições dos 
trabalhos elaborados 
pelas formandas 

- Crianças 
 
- Jovens 
 
- Adultos 
 
- Seniores 

- Animadora 
 
-Coordenadora 

 
- Tintas 
 
- Pinceis 
- Tecidos 
 
- Materiais para 
aplicar a tinta 

 
 

 
- 1 vez por 
semana 

- ASCAJ 
 
- Junta de 
freguesia de 
São Gonçalo 
 

- 50% dos 
destinatários do 
projeto adquiram 
competências na 
área da pintura 
criativa 
 
- Pintura de pelo 
menos 3 peças em 
tecido por parte de 
cada formanda 

 
Sopa 

Comunitária 
 
 
 

- Confecionar 
refeições com 
os produtos 
recolhidos do 
Pomar e das 
hortas sociais 
do C.H. do 
palheiro 
Ferreiro 

 
- Realização de 
uma sopa 
comunitária por 
semana 

 
- Número de 
participantes 

 
- Realização de 
sessões: 
- Hábitos de vida 
saudáveis  
- Como rentabilizar os 
produtos hortícolas  

 
- Crianças, 
jovens, 
adultos e 
famílias 

 
-Animadora 
 
- Coordenadora 
 
- Formadoras 
 
- Convidadas 

- Utensílios de 
cozinha 
- Sementes 

 

- Semanalmente 

- Confecionar uma 
sopa comunitária 
1x por semana 
para 20 utentes 
 
- Criação de um 
livro de receitas 
com o nome do 
projeto no final do 
ano 

- Contribuir 
para 
subsistência 
alimentar dos 
utentes do 
centro 
comunitário do 
palheiro 
ferreiro 
 

- Valorizar as 
trocas 
comunitárias 
entre 50% dos 
moradores 

- Número de 
produtos 
utilizados das 
hortas e pomar 

- Efetuar trocas 
Comunitárias de 
produtos cultivados, 
entre os moradores  
 

- Moradores 
que 
cultivam as 
hortas 

   

- 50% dos 
moradores 
procedam a troca 
de produtos  

 
 
 

 
Animação 

de Rua 
 

 
 

 
- Promover a 
ocupação de 
tempos livres 
de crianças e 
jovens 
desempregado
s através de 
atividades no 
âmbito da 
animação de 
rua 

- Inserção de 10 
jovens 
desempregados 
residentes no 
palheiro ferreiro 
 
- Participação 
de 10 crianças 
no projeto 

- Número de 
participantes 
 
- Número de 
atividades 
desenvolvidas 
 
- Número de 
atuações 
realizadas 

- Sessões de 
balonismo 
 
- Sessões de pinturas 
faciais 
 
- Sessões de animação 
de rua 
 
- Sessões de 
realização de sketches 
humorísticos 

- Crianças e 
jovens 
desempreg
ados 

- Animadora  
 
- Professora   
 
- Coordenadora 
 
- Formadoras  
 
- Convidadas 

- Balões de 
modelar 
Kits de pinturas 
faciais 
 
- Fatos de 
animação de 
rua 
 
- Máquina de 
costura 

 - Semanalmente 

- Junta de 
freguesia de 
São Gonçalo  
 
- ASCAJ 

- 50% das crianças 
e jovens adquiram 
competências no 
âmbito das artes 
circenses 
 
- Realização de 3 
animações por ano 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 
 

 Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos 

Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
 Sociocultural 

- Contribuir para 
a elevação 
pessoal dos 55 
utentes do 
projeto 
promovendo a 
ocupação 
saudável, lúdica 
e cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 
competências e 
aumentando a 
autoestima 

- Promover a 
intergeracionalid
ade 
organizando em 
2015 eventos 
em todas as 
épocas festivas 
(carnaval, 
santos 
populares, 
férias, dia dos 
vizinhos, entre 
outros) 

- Nº de utentes 
a participar  
 
- Número de 
eventos 
realizados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval:  
- Confeção dos fatos e participação 
no Cortejo de Carnaval da ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios com 
outras instituições 

- Moradores 
e utentes dos 
centros 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de Emprego 
- Estagiário 
- 
Voluntários 

- Materiais 
de 
papelaria 
- Materiais 
de artes 
plásticas 
- Transporte 
CMF 

1  - Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento e 
solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto  
 
- Participação 
de 80% dos 
utentes nos 
eventos 
realizados  

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a participação 
de todos os centros (cerca de 
200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessórios 
pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteada, Zona Velha, São 
Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de 
Câmara de Lobos, Alamos, Machico, 
Ponta Delgada e Hotéis 

- Organização da Missa do Idoso 
na igreja do Colégio no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional 
da 3ºIdade 

- Participação da Feira das 
Vontades e outras 

Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF e 
do Departamento de Educação da 
CMF 
- Convívios nos centros comunitários 
e intercâmbios de centros com 
visitas aos presépios 

- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 

- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 
 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO/EMPREGABILIDADE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros  

 
Reforço 

Pedagógico 
 

- Combater o 
abandono 
escolar, 
promovendo a 
qualificação de 
cerca de 10 
crianças e 
jovens 

- 30% Dos 
beneficiários 
deste projetos 
adquiram 
competências 
no âmbito da 
leitura e da 
escrita 

 
- Número de 
participantes 
 
- Resultados 
escolares 
 
- Número de 
certificados no 
projeto de 
alfabetização 
de adultos 

- Apoiar na 
realização dos 
TPC 
 
 
 
- Realização 
de atividades 
de treino da 
leitura e da 
escrita - 

- Crianças, 
jovens e adultos 

- Animadora 
 
- Professora e 
coordenadora 
 
- Formadoras 
convidadas 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressores 

 - 3x por semana 

- DTIM 
 
- Centro de 
Emprego da 
Madeira 
 
- Segurança 
Social da 
Madeira 

 
- 30% dos 
beneficiários deste 
projetos adquiram 
competências no 
âmbito da leitura e 
da escrita 
 
- 20% das crianças 
que frequentam o 
projeto melhorem o 
seu desempenho 
escolar 

 
 

Costura 
Criativa 

 

- Desenvolver 
ações de 
costura que 
permitam a 
confeção de 
acessórios e 
roupa 

- Que os 
formandos (num 
total de 10) 
aprendam a 
manusear uma 
máquina de 
costura, no final 
do curso 
 
- Realização de 
acessórios 
malas e 
pequenos 
arranjos 
 
- Realização de 
2 sessões na 
semana  
 

- Número de 
ações 
desenvolvidas 
no âmbito da 
costura criativa 
 
- Número de 
participantes 
 
- Número de 
peças 
elaboradas 

 
- Realização 
de sessões: 
- Introdução à 
costura 
criativa  
- Como 
utilizar a 
máquina de 
costura  
-  
 
 

Crianças, 
jovens e Adultos 

- Animadora e 
coordenadora 
 
- Formadora 
Destacada 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 
- Máquinas de 
costura 
- Tecidos 
- Linhas  
- Agulhas 

 
- Bimensal 
Cursos com 
duração de 40 h 

- DTIM 
 
- ASCAJ 
 
- Junta de 
Freguesia de 
São Gonçalo 
 
 

- Confeção de pelo 
menos 2 
acessórios por 
parte dos 
formandos 
 
- Realização de 
uma Exposição 
dos trabalhos das 
formandas 

 
CID - Centro 
de Inclusão 

Digital 
 

- Utilizar as 
competências 
necessárias 
para usar o 
computador e 
navegar na 
internet, com 
autonomia. 
 
- Combater a 
infoexclusão 
em crianças, 
jovens, adultos 
e seniores 

- Que os 15 
utentes que 
frequentam 
este projeto 
sejam capazes 
de utilizar 
Ferramentas de 
texto, criação 
de correio 
eletrónico 

- Número de 
participantes 
 
- Número de 
competências 
adquiridas em 
termos de 
informática 

- Windows, 
Word, Internet 
e Correio 
Eletrónico 
 
- CiD trabalhos 
escolares  
 
- CiD tempos 
livres 

Crianças, 
jovens adultos 

- Animadora e 
coordenadora 
 
- Formadora 
Destacada 

- Computadores 
- Folhas 
- Tinteiros 
- Impressora 

 - Diariamente - DTIM 

- Emissão de 20 
certificados DCB 
anualmente 
 
- Participação de 
50 destinatários 
neste projeto 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 
 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
 

População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros  

Alfabetização 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita em 10 
adultos 
 
Certificar 10% 
de alunos com 
o 4 ano  
 
 

- Lecionar ao 
longo do 
período 
escolar 
2015/2016 
alunos adultos 
que não 
possuem 1º 
ciclo do ensino 
básico (4º ano) 
 
 
Certificação de 
40% dos 
alunos 
inscritos e 
assíduos  
 
 
- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos 
EFA 

- Número de 
alunos 
 
- Número de aulas 
realizadas  
 
- Número de 
certificados  
 

Uma vez por 
semana às 
quartas-feiras 
de manhã 
 
 
- Realizar 6 
visitas de 
estudo 

- Utentes do 
Centro  
Comunitário 

- Professor do 
Ensino Básico 
-Estagiaria  
Coordenadora  

- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

50  
-  1 vez por 
semana a quarta-
feira de manhã  

- Secretaria de 
Educação 
 
- Instituto de  
Segurança  
Social 
 
- CMF - Dep. 
de Viaturas 

- Frequência de 10 
alunos durante o 
ano escolar 
 
- Certificação de 
10% de alunos e 
integração nos 
cursos EFA 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL  
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 
 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto -  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 

 
 
 

- Ocupar 36 crianças 
e jovens no período 
de férias escolares, 
de forma lúdica, 
formativa e saudável, 
prevenindo 
comportamentos de 
risco, fomentando a 
inclusão social 
 

- Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para a 
saúde  
- Lúdicas  
 
- Redução do nº de 
crianças entregues 
a si próprias e/ou 
sem ocupação 
durante o período 
de férias 
 
- Envolver um 
maior nº de 
crianças residentes 
nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 

- Número de 
atividades 
realizadas  
 
- Número de 
crianças / jovens 
participantes 
 
- Assiduidade das 
crianças 

- Organizar  
Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão 
plástica 
 
- Expressão 
Musical e 
dramática 
Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a Saúde 
- Educação para 
a cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendiment
os de Habitação 
Social 
 
- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 
 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
 
- Estagiários 
 
- Voluntários 

- Transportes 
- Equipamento 
Desportivo 
- Material de 
papelaria 
- Materiais 
artes plásticas 
- Instrumentos 
Musicais 

 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias 
Escolares) 

- CMF  Dep. 
de Viaturas 
Dep. de 
Educação 
 
- Instituto de 
emprego 
 
- Juntas de 
Freguesia 
 
- Criamar 
 
- Associações 
Desportivas 
 
- APD 
 
- Casa do 
Voluntariado 
 
- Direção 
Regional de 
Juventude 
 
- IA Saúde 
 
- Direção 
Regional do 
Ensino 
Especial 
 
- Escolas 
Profissionais 
 
- Empresas 
Privadas 
 
- Associação 
de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 36 
crianças e jovens 
nas atividades do 

 

Férias  
Inclusivas 

- Proporcionar férias 
às crianças com 
necessidades 
educativas, 
acompanhadas pelo 
Ensino Especial no 
âmbito do projeto 

 

- Socialização e 
integração das 
crianças 
 
- Incluir 2 crianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 

 



SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 
 
 Projeto   

Área de intervenção - AMBIENTE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Pomar 
Comunitário 
e Hortas 
Sociais de 
Educação 
não Formal 
 
Projeto 
financiado 
pela 
Fundação 
EDP 
Solidária 
2014/2015 
 
2016 
Sustentabilid
ade  

 
- Promover as 
boas práticas 
ambientais no 
âmbito do 
projeto, 
apoiando as 
famílias 
carenciadas 
do bairro e 
responsabiliza
ndo os 
moradores 
pela sua 
revitalização 
 
- Capacitar 
crianças, 
jovens para as 
questões 
ambientais, 
trabalhando a 
vertente 
relacional e 
emocional 
 
- Garantir e 
gerir a 
sustentabilidad
e do projeto 

- Utilizar o 
Pomar como 
centro de 
divulgação 
junto das 
escolas do 
Município 
 
- Garantir a 
requalificação 
e as condições 
de segurança 
de 80% do 
espaço público 
envolvente ao 
Conjunto 
Habitacional 
do Palheiro 
Ferreiro 
 
- Garantir a 
subsistência 
alimentar a 
pelo menos 20 
famílias 
habitantes no 
Conjunto 
Habitacional 
 
- Capacitar 
80% dos 
formandos 
com novas 
competências 

- Percentagem 
de participação 
e/ou adesão das 
famílias nas 
sessões de 
trabalho (total 
de 80 famílias) 
 
- Número de 
campanhas de 
limpeza  
 

- Organizar visitas 
guiadas ao Pomar e 
as Hortas 
 
- Criação de hortas 
sociais no espaço 
envolvente ao Bairro 
(20 talhões de 150 
m2) 
 
 
- Desenvolvimento de 
um Plano de 
Formação e 
Atividades 
 
- Construção de um 
abrigo com telhado 
verde 
 
- Construção de uma 
estufa 
 
- Promover e divulgar 

Pedagógico do Pomar 
comunitário e Hortas 
Sociais de Educação 

  

 

- Realizar 12 
Campanhas de 
limpeza e 
desmatação dos 
terrenos 
 
- Criação de uma 
horta com 20 talhões 
de 150 m2cada 

- Moradores 
do Conjunto 
Habitacional 
do Palheiro 
Ferreiro e 
utentes do 
Centro 
Comunitário 
do palheiro 
ferreiro 

- Técnicos 
Superiores 
da área 
Ambiental e 
Social da 
SHF e dos 
restantes 
parcerias 

Árvores de Fruto, 
 Sementes, 
material necessário 
para a manutenção 
do Pomar e das 
Hortas Sociais  
- materiais 
pedagógicos, livros 
e filmes  

- 5  Janeiro a 
Dezembro  

- AERAM  
Agência 
Regional de 
Energia e 
Ambiente da 
Região 
Autónoma da 
Madeira 
 
- IP-RAM - 
Instituto de 
Segurança 
Social da 
Madeira 
 
- Junta de 
Freguesia de 
São Gonçalo 
 
- CMF  
Câmara 
Municipal do 
Funchal 
 
- Município de 
Hiiu  Estónia 
 
- EDP  
Energias de 
Portugal 

 
- Participação de 
90% das famílias 
residentes 
envolvidas nas 
sessões de 
trabalho 
 
- Afetação de 
100% da área 
envolvente para 
cultivo 
 
- Beneficiar 80 
Famílias, num total 
de 264 moradores 
 
- Certificar 10 
formandos em 
práticas agrícolas 
 
- Abastecer os 
centros 
Comunitários 
através dos 
produtos 
produzidos no 
Pomar Comunitário 
 
- 500 Visitantes por 
ano 
 
- 20 Famílias a 
produzir e a 
beneficiar das 
hortas e 80 
Famílias a serem 
contempladas com 
produtos oriundos 
do Pomar 
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Projeto  HORTAS SOCIAIS  
 

Área de intervenção - AMBIENTE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Hortas 
Sociais  

 
 

- Contribuir 
para o 
sustento de 
160 famílias 
beneficiários 
das hortas  

- Que 168 
famílias 
sejam 
beneficiários 
diretos dos 
produtos das 
hortas  

- Número de 
famílias a 
aderir ao 
projeto 
 
- Número de 
hortas 
atribuídas 
 
-Número de 
participantes 
em formações 
nesta área 
 
- Número de 
famílias 
participantes 

Funchal, 
Cidade 

 

- Realização ações de 
limpeza, organização e 
manutenção dos 
espaços 
 
- Construção de 
20  
 
- Construção de 
pequenos acessos às 
hortas 
 
- Realização de Ações 
de Formação aos 
moradores sobre 
agricultura biológica 
  
- Assinatura de 
Contratos e 
Regulamentos de uso 
dos espaços 
 
- Realizar um estudo 
sobre o impacto 
socioeconómico das 
Hortas Sociais na vida 
dos usufrutuários e suas 
famílias 
 
- Aplicação de um 
questionário 

Famílias dos 
Conjuntos 
Habitacionais: 
 
- Palheiro 
Ferreiro 
 
- Quinta Josefina 
 
- Pico dos 
Barcelos 
 
- Quinta Falcão I 
 
- Quinta Falcão II, 
 
- Canto do Muro 
 
 - Várzea 
 
- Viveiros 
 
- Romeiras   
 
- Bairro da Quinta 
Falcão 

- Moradores 
 
- Técnicos da 
C.M.F 
 
- SHF 

- Paletes de 
madeira 
- Cimento 
- Blocos 
- Sementeiras 
- Rede 
Ovelheira 
- Prumos 
- Areia 
- Brita 

1  - Anual 

- Secretaria 
Regional do 
Ambiente 
 
 
- C.M.F.: 
- Departamento 
de salubridade 
- Departamento 
de Educação 
- Departamento 
de Ambiente 

- Maior 
autossustentabilidade 
das famílias 
abrangidas e 
contribuir para uma 
alimentação mais 
saudável das famílias 
 
- Manter as 168 
hortas existentes 
 
- 4 inquilinos 
beneficiarem de 
prémios nos 
concursos 
promovidos pelo 
Município  
 
- Fortalecimento dos 
laços e de relações 
de vizinhança 

- Promover a 
requalificação 
dos terrenos 
baldios 
integrados nos 
empreendimen
tos de 
Habitação 
Social 
envolvendo os 
moradores na 
manutenção 
das áreas 
verdes 

- Transformar 
a quase 
totalidade 
dos terrenos 
baldios em 
hortas 

- Atingir os 90% da 
área baldia ocupada 
com hortas sociais 
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Projeto - , TODOS A LIMPAR  
 

Área de intervenção - AMBIENTE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros  

 
 
 
 
 
 

Bairro a 
Brilhar, 
Todos a 
Limpar  

 
 

- Promover a 
inclusão social, a 
capacitação e a 
autonomização 
dos moradores 
dos 1229 fogos 
do Município em 
prol de uma 
melhor qualidade 
de vida no 
Concelho do 
Funchal 
 
- Melhorar 
continuamente a 
intervenção 
acionando a 
cidadania ativa e 
participativa junto 
de crianças, 
jovens e famílias 
residentes em 
contextos mais 
vulneráveis 
 
- Envolver a 
população na 
interação 
dinâmica entre o 
solo, as plantas, 
e os humanos 
 
 

- Manutenção e 
melhoramento, 
ao longo de 2016, 
dos espaços que 
ainda não se 
encontrem 
devidamente 
cuidados 
 
- Reduzir 
substancialmente 
o depósito de 
lixos nos terrenos 
baldios 
 
- Manter os 
espaços comuns 
limpos e cuidados 
pelos moradores 
 
- Promover a 
participação dos 
moradores nos 
concursos de 
jardins e hortas  

- Número de 
moradores 
aderentes às 
campanhas de 
limpeza 
 
- Número de 
inquilinos a 
participar no 
concurso 

Cidade 
 

 
- Número de 
casas do lixo 
preservadas 

- Recuperação das 
áreas envolventes 
com desmatação e 
limpeza dos terrenos 
para hortas sociais 
(munidos de 
reservatórios de 
água não potável) 
 
- Reaproveitar 
materiais existentes 
(madeira e outros) 
para compostagem 
 
- Proceder à limpeza 
e manutenção dos 
espaços 
envolventes 
(varredura, lavagem 
da casa do lixo, 
limpeza dos 
contentores 
coletivos) 
promovendo a 
interação dos 
moradores  
 
- Requalificar 
pequenos espaços 
ajardinados para 
novos jardins 
 
- Efetuar a 
reconstrução das 
áreas envolventes 
(reconstrução de 
muros, pinturas das 
varandas, entre 
outros) 
 
- Coordenação na 

 
 
- Formação aos 
moradores em 
diversas áreas na 
área ambiental 

Moradores dos 
Conjuntos 
Habitacionais e 
Centros 
Comunitários: 
 
- Palheiro 
Ferreiro 
 
- Canto do Muro 
 
- Quinta Josefina 
 
- Pico dos 
Barcelos 
 
- Ribeira Grande 
 
- Quinta Falcão I 
e II 
 
- Ponte 
 
- Várzea 
 
- Cruzes 
 
- Virtudes 
 
- Viveiros 
 
- Laginhas 
 
- Romeiras  
 
- Bairros da 
Quinta Falcão 
 
- Quinta das 
Freiras 
 
- Santa Maria 
 
- Santo Amaro 

- Moradores 
 
- Técnicos 
da C.M.F 
- SHF 
 
- Juntas de 
Freguesias 
do 
Concelho 
do Funchal 

- Escavadoras 
- Viaturas de 
apoio 
- Betoneira 
- Água 
- Blocos 
- Carros de mão 
- Cimento 
- Areia 
- Brita 
- Rede 
- Prumos 
- Tinta 
- Pás 
- Enxadas 
- Podoas 
- Vassouras 
- Sacos 
- Luvas 

5  - Anual 

- Juntas de 
Freguesia 
 
- Câmara 
Municipal 
do Funchal 

- Requalificar 90% 
dos espaços 
envolventes dos 
empreendimentos 
de Habitação Social  
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GESTÃO DOS CONDOMÍNIOS 

 

 

 

 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros  

Gestão dos 

Empreendimentos 

de Habitação 

Social 

 

- Aumentar a co-

responsabilização 

dos moradores dos 

1229 fogos na 

manutenção dos 

espaços comuns, 

promovendo boas 

relações de 

vizinhança e no 

cumprimento das 

suas obrigações 

contratuais  

 

- 70% dos 

moradores 

participem nas 

ações do projeto 

 

- Passar para 8% 

os 

incumprimentos 

das rendas 

socais  

 

- Melhorar em 

80% a limpeza e 

a manutenção 

dos blocos e 

áreas comuns 

dos 

empreendimentos 

 

- Número de 

moradores 

participantes 

 

- Número de 

reuniões 

 

- Número de 

reuniões de 

moradores 

 

- % de área de 

espaços 

comuns 

cuidados 

- Organizar uma 

reunião por 

empreendimento 

de (In) formação 

sobre as- regras 

de boa 

convivência e 

gestão de 

limpeza dos 

blocos 

- Inquilinos dos 

empreendimentos 

sociais 

- Técnicas que 

efetuam a gestão 

social dos 

empreendimentos 

- Papel 

- Canetas 

- Data-show 

- Computador 

- Impressora 

 

 
- Anual 

- PSP 

 

- Centro de 

Mediação 

Familiar 

- Atingir os 

90% das áreas 

verdes 

envolventes 

cuidadas pelos 

moradores 

 

- Atingir as 

70% das áreas 

comuns 

interiores 

mantidas e 

cuidadas pelos 

moradores  



  SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
    PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

 
 

Projeto Piloto - SOL A SOLO  
 

 
 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados  

Previstos Humanos  Materiais Financeiros 

Sol a Solo  

- Estudar e fomentar 
poupanças de energia e 
água nas habitações 
com base no projeto pa-
tenteado em 2012 de-

-fa-
bricado de pavimento 
para coletar a energia 

 

- Implementar 
projeto piloto no 
CH Quinta Fal-
cão II, numa 
amostra de 16 
famílias 
 
- Reduzir o con-
sumo de energia 
nas famílias en-
volvidas no Pro-
jeto  
 
- Efetuar levanta-
mento de consu-
mos de energia.  

- Número de fo-
gos abrangidos 
pelo projeto 
 
 
- % de redução 
no consumo de 
energia. 
 
 - % de redução 
no consumo de 
água. 

- Candidatura a fun-
dos para concreti-
zação do projeto pi-
loto. 
 
- Implementação do 
projeto 
 
- Efetuar 2 sessões 
de sensibilização 
para as questões 
da energia e da 
água 
 
- Estudar compa-
rando a solução 
existente e a solu-
ção concretizada. 

- Conjunto 
Habitacional 
da Quinta Fal-
cão II 
 

- Técnicos SHF 

- Projetor de ví-
deo 
 
- Canetas e 
Marcadores 
 
- Papel 
 
- Tinteiros 
 
- Ladrilhos para 
coletar energia 
solar 
 
- Termoacumu-
ladores 
 
- Controladores 
 
- Relógios tem-
porizadores 
 
- Válvulas 
 
- Redes de 
águas 
 
- Lâmpadas 
económicas 
 
- Flyers e ou-
tros 
materiais dispo-
nibilizados pe-
los parceiros 

- Concorrer a 
fundos comuni-
tários para o fi-
nanciamento 
do projeto. 
 
-  
 
 

- Janeiro a 
Dezembro 

- LREC 
 
- UMa 
 
- IDR 
 
- DRCIE 
 
- DRA 
 
 

- Concluir a imple-
mentação do pro-
jeto 
 
- 80% da popula-
ção alvo sensibili-
zada para a ques-
tão energética 
 
- Redução dos 
consumos e água, 
gás e electricidade 
em cada agregado 
familiar. 
 
- Benefícios finan-
ceiros nas faturas 
de água e energia 
em 20 /pes-
soa/ano 
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Área de intervenção - DESPORTO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

 
 

Ano 
Desportivo 

 
 

- Fomentar a prática 
desportiva nas várias 
faixas etárias, 
melhorando a 
condição física, 
promovendo a saúde 
e o bem-estar dos 
moradores dos 
Complexos 
Habitacionais do 
Município 

- Realização de 3 
torneios (8 equipas, 
10 jovens) 
 
- Realização de 
aulas de 
hidroginástica para 
80 utentes  
 
- Criação de equipas 
de futebol de rua (16 
jovens) 

- Número de 
aulas realizadas 
 
- Número de 
participantes nas 
aulas 
 
 

- Realização (2 
vezes por 
semana) de: 
- Ginástica 
- Caminhadas 
- Aulas de 
Hidroginástica 
-Desportos 
variados com 
bola nos 5 
polidesportivos 
(4x/semana) 
 
 

- Jovens, 
adultos e 
idosos 

- Técnico de 
desporto 
SHF 
 
- Monitor de 
Capoeira 
 
- 2 
Estagiários 
de desporto 
IEM 
 
- Parceiros 

- Pranchas 
 
- Esparguetes 
 
- Tapetes 
 
-Bolas 

200  

- Anual 
 

- Divisão de Desporto 
da C.M.F. 
 
- Juntas de Freguesia: 
São Gonçalo, Sta. M. 
Maior, Sto. António e 
São Martinho 
 
- IHM 
 
- DRJD  Direção 
Regional de 
Juventude e desporto  
 
- ADCF  Associação 
de Desenvolvimento 
Comunitário do 
Funchal 
 
- Associação 
Portuguesa 
Deficientes  Madeira 
 
- APD-Madeira 
 
- Clube Naval do 
Funchal 
 
- Associação Regional 
de Canoagem da 
Madeira 
 
- Associação 
Desporto Para 

Todos  
 
- Associação de Ténis 
de Mesa 
 
- Associação Regional 
de Badminton 
 
- Criamar 

 - Participação 
de 80% dos 
utentes 

 
 

Férias 
Grandes 

 
 

- Ocupar crianças e 
jovens no período de 
férias escolares, de 
forma lúdica, 
formativa e saudável, 
prevenindo 
comportamentos de 
risco, fomentando a 
inclusão social 

- Realização de uma 
atividade desportiva 
no exterior com 
todos os centros 
comunitários, uma 
vez por mês 
 
- Realização de uma 
atividade conjunta 
entre todas as 
crianças dos centros 
comunitários uma 
vez por semana 
 
- Desenvolver 
semanalmente 
diversas atividades 
desportivas nos 
polidesportivos dos 
empreendimentos 
no âmbito da 
capoeira e deporto 
com bola. 

- Número de 
participantes nas 
aulas 
 
- Número de 
atividades 
efetuadas  

- Realização 
de atividades 
de desportos 
com bola 
- Futebol 
- Voleibol 
- Basquetebol 
- Ténis de 
Mesa 
 
- Realização 
de 4 torneios 
de futebol: 
torneio de 
coca-cola, 
torneio de 
futebol de rua, 
torneio regular 
 
- Canoagem 
- Capoeira 
- Karting 
 
- Realização 
de jogos: 
- Tradicionais 
- Cooperativos 
- Pré-
desportivos 

- Crianças 
Jovens 
Utentes dos 
centros 

- Material de 
desporto 
 
- Autocarro 
 
- Materiais 
diversos 
 
- Prémios/ 
Medalhas 

- Julho a 
Setembro 

- Participação 
de 80% de 
crianças/ 
jovens nas 
atividades 
desenvolvidas 
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Área de intervenção - EXPRESSÃO MUSICAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização 

 

Local de 
Implementação 

Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Material Financeiros  

Aprendizagem 
de 

Instrumentos 
Musicais  

- Aquisição de 
competências 
num instrumento 
musical por parte 
de 40 alunos 
 
- Desenvolver/ 
Trabalhar 
através da 
Música as 
competências 
pessoais, sociais 
e cognitivas 

- Estimular o 
gosto pela 
música através 
da 
aprendizagem 
de um 
instrumento 
musical no 
decorrer do 
ano 
 
- 
Aprendizagem 
de algumas 
peças Musicais 
 
- Promover o 
contacto e 
interação dos 
conhecimentos 
musicais 
adquiridos com 
a comunidade 
 
- Utilizar a 
música como 
ferramenta de 
trabalho de 
competências 
e de Inclusão 
Social 
 
- Criação de 
repertórios 
para atuações 
diversas 
(Hotéis, 
Arraiais, 
Festas de 
Cariz Social, 
Festas 
Temáticas, 
etc.) 

 Números de 
utentes que 
frequentam 
as aulas 
 
- Número de 
inscrições 
que transitam 
de ano 
 
- Número de 
interessados 
em frequentar 
as aulas pela 
primeira vez 
 
- Lista de 
espera (Se 
existe e 
numero de 
inscrições) 
 
- Número 
participações/ 
atuações em 
eventos ao 
longo do ano 
 
- Número de 
grupos 
criados 
 
- Envolver 10 
jovens que 
frequentam o 
Music@rte rm 
situação de 
absentismo 
escolar  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realização 
de aulas 
individuais 
semanais 
 
- Realização 
se 
formações 
técnicas 
 
- Atuações 
pontuais em 
eventos 
musicais  
 
- Realização 
de aulas de 
Grupo, 
quinzenais  

- Todos os 
Utentes - 
Crianças; 
Jovens; 
Adultos que 
frequentam 
os Centros 
Comunitários 
da SHF: 
- 
Música@arte 
- Palheiro 
Ferreiro 
- Atelier 
Quinta 
Falcão 
- Canto do 
Muro 
- Quinta 
Josefina 
- São 
Gonçalo 
- Pico dos 
Barcelos 

- Técnicos 
da SHF 

- 
Instrumentos 
Musicais: 
- Viola 
- Viola Baixo 
- Flautas 
- Cavaquinho 
- Rajão 
- Braguinha 
- Acordeão 
- Órgão 
- 
Instrumentos 
de Percussão 
(bateria 
elétrica, 
bateria 
acústica, 
diversas 
tarolas, 
bombos, 
pandeiros, 
etc.) 
- Material 
diverso para 
a construção 
de 
instrumentos 
- Jogos 
- Material 
Didático 
- Material 
Reciclado 
- Material de 
Desgaste 
(Palhetas, 
cordas, cabos 
diversos, 
entre outros) 
- Leitor de 
CD`S 
- Sistema de 
Som 
(Colunas, 
mesa de 
mistura 

30  
- Semanal ao 
longo de todo o 
ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Centros 
Comunitários da 
SHF 
 
 
 
 
 
- Antigas 
instalações do 
Matadouro 

- Gabinete de 
Expressão Musical 
e Dramática 
 
- Serviço Regional 
da 
Toxicodependência 
 
- Associação Sócio 
Cultural 
Alternativas Jovens 
(ASCAJ)   
 
- Projeto  
Capacitar 
 
- Associação Sócio 
Cultural 
Alternativas Jovens 
(ASCAJ)   
 
- CRIAMAR 
 
- Câmara Municipal 
do Funchal  
 
- Centro de Saúde 
de Santo António 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Participação/ 
atuação em eventos 
ao longo do ano nas 
datas festivas: 
(Carnaval, Feira do 
Livro, Dia da Música, 
Dia do Idoso, Dia 
Mundial da Criança, 
Natal, Feira das 
Vontades, entre 
outras) 
 
- Aquisição de 
competências 
Musicais a vários 
níveis 
(elementar/avançado) 
consoante o nível 
que cada aluno 
frequenta por parte 
de todos alunos  
 
- Participação de 
80% dos jovens 
neste projeto 

Grupo Coral 

- Aquisição de 
competências a 
nível do canto / 
vocal, num total 
de 35 alunos 
 
- Desenvolver/ 
Trabalhar 
através da 
Música as 
competências 
pessoais, sociais 
e cognitivas 
 
- Preparação 
para atuações 
em eventos dos 
mais variados 
tipos/ estilos de 
Música 
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Banda 
Musica@Arte 

- Aquisição de 
competências a 
nível do canto / 
vocal e 
instrumental, 
num total de 15 
elementos  
 
- Trabalho de 
competências 
através de aulas 
de Música em 
grupo, (Aquisição 
de regras, etc.), 
num total de 20 
alunos 
 
- Preparação 
para atuações 
em eventos dos 
mais variados 
tipos/ estilos de 
Música 
Fortalecimento 
de relações 
interpessoais 

Projeto 
Percussão 

Projeto de 
Percussão + 

Banda 
Musica@arte 

Musicoterapia 

 
- Contribuir para 
a melhoria da 
qualidade de 
vida  e a 
utilização a 
música como 
incentivo à 
criatividade e 
autoexpressão, 
procurando o 
desenvolvimento 
equilibrado dos 
indivíduos e 
melhoria da 
autoestima  
 

- Criação de 
Grupos de 
Música (hip 
hop, rap, etc.) 

- 
Desenvolver 
sessões 
articuladas 
com a 
técnica de 
saúde 
mental e 
professora 
de música 

- Envolver 10 
jovens que 
frequentam o 
Centro 
Comunitário 
em situação 
de 
absentismo 
escolar 

- Técnico 
da SHF 
  
- 
Enfermeira 
De Saúde 
Mental 

- Quinzenal 
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Área de intervenção - EXPRESSÃO PLÁSTICA  
 

Projeto Objetivo Geral Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados Pre-

vistos Humanos Materiais Financei-
ros  

 

 
 
 

- Contribuir para a inclu-
são social de crianças, jo-
vens e adultos em situa-
ções vulneráveis promo-
vendo as suas capacida-
des e à inserção na vida 
ativa 

- 80% dos utentes 
obtenham apti-
dões e competên-
cias no âmbito das 
artes 
 

- Número de 
utentes a partici-
par nas ativida-
des 
 
 
- Número de ati-
vidades realiza-
das 
 
 
- Número de visi-
tas a locais de 
interesse cultural 
e artístico 
 
 
- Número de tra-
balhos efetuados 

- Visita cultural a lo-
cais de interesse 
(Exposições, mu-
seus, Galerias; 
Casas da cultura, 

 

- Utentes de 
todos os Cen-
tros SHF 
 
 

 
- Técnicos da 
SHF  
 
- Voluntários 
 

- Papel 
- Tinteiros 
- Impressões 
- Prémios 
- Lápis 
- Papel 

 
 
 
 

- Decorre ao 
longo do ano 

 
- Museus 
 
- Casas da  
Cultura 
 
- Galerias 
 
- ASA 

- Aquisição de 
competências 
sociais, culturais 
no âmbito das 
artes 

- Desenvolver tra-
balhos de molda-
gem 
 

- Técnicos de  
Artes Plásticas 
da SHF 
 
- Animadores 

- Esponjas 
- Gessos 
- Biscuit 
- Plasticina 
- Barro 
- Fimo 
- Pasta de açú-
car 
- Papel 
- Colas 

- Janeiro a 
Março 
 

- Departamentos 
da C.M.F. 

- Trabalhos para 
a exposição  

- Realizar pintura  
- Técnicos da 
SHF 
- Animadores 

- Tecidos 
- Tinta  
- Pinceis 
- Papel químico 
- Paletas 

- Março a Junho  - Trabalhos para 
a exposição 

- Organização, pre-
paração e monta-
gem de exposição 
retrospectiva com 
trabalhos de ex-
pressão plástica 

- Técnicos da 
SHF 

- Gesso acrílico 
- Tintas 
- Metais 
- Colas 

- Abril a Junho - Casa da Cul-
tura de Santana 

- Participação de 
todos os centros 
na referida expo-
sição  

- Adereços de Car-
naval 

 
- Técnicos de  
Artes Plásticas 
da SHF 
 
- Animadores 
 
 

- Esferovites 
- Materiais reci-
clados 
- Tecidos 
- Tintas 
- Esponjas  

- Janeiro e Feve-
reiro  

- Participação de 
foliões no desfile 
e festa de carna-
val 

- Adereços das 
marchas populares 

- Técnicos de  
Artes Plásticas 
da SHF 
 
- Animadores 

- Tecidos 
- Esponjas 
- Linhas 
- Colas  
- EVA 

- Abril a Junho  

- Participação de 
marchantes nos 
desfiles e festas 
dos Santos Po-
pulares 
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- Fotografia  

- Técnicos de  
Artes Plásticas 
da SHF 
 
- Animadores  
 
- Voluntários 

- Máquina foto-
gráfica 
- Impressora 
- Tinteiros 
- Papel 
- Internet 
- Computador 
- Pen 

- Janeiro a De-
zembro  

- Registo e divul-
gação das ativi-
dades.  

- Brinquedos com 
material reciclado. 

- Participantes 
no Projeto 

 

Técnicos de  
Artes Plásticas 
da SHF 
- Animadores  
- Voluntários 

- Cartolinas 
- Papeis colorido 
- Tecidos 
- Canetas 
- Ceras 
- colas 
- Borrachas 
- Tesouras 
- Lápis de cor 

- Junho a Setem-
bro  

- Criação dos 
seus próprios jo-
gos 

 - Realização de 
com arte  

(atividades que vi-
sem desenvolver 
competências soci-
ais)

 
 
 

- Técnicos de  
Artes Plásticas 
da SHF 
 
- Animadores  
 
- Voluntários 

- Cartolinas 
- Papeis colorido 
- Tecidos 
- Canetas 
- Ceras 
- Jogo 
- Borrachas 
- Tesouras 
- Lápis de cor 

- Junho a Setem-
bro  

 - Elaboração de 
trabalhos deco-
rativos   

- Trabalhos com pa-
pel de jornal 
 
 
 

- Técnicos de  
Artes Plásticas 
da SHF 
 
- Animadores  
 
- Voluntários 
 
 

- Papel 
- Colas 
- Tesouras 
- Tintas 
- Viochene 
 
 

- Junho a Setem-
bro  - Elaboração de 

uma lembrança 
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- Decoração para 
festas de aniversá-
rio 

- Participantes 
no Projeto 

 

 

- Papel 
- Colas 
- Tesouras 
- Tintas 
- Pinceis 
- Lápis 
 
 

- Junho a Setem-
bro  

- Organização de 
um ambiente co-
memorativo 

- Desenhos para 
colorir  

- Fotocópias  
- Tintas 
- Pinceis 
- Lápis 
 
 

  

- Desenvolver 
motricidade fina 
e ocupação dos 
tempos livres de 
maneira rela-
xada. 

- Participação no 
horas 

 
  

- Giros 
- Papel 
- Lápis 
- Borracha 
- Apara-lápis 
- Cores 
 

- Outubro - DRJD 

- Realização de 
vinhetas para 
elaboração de 
uma banda de-
senhada 

- Elaboração de tra-
balhos para venda 
na feira das vonta-
des 

  

- Vidros 
- Tecidos 
- Colas 
- Tintas 
- Farinhas 
- Açúcar 
 
 

- Outubro e No-
vembro 

- Casa do Volun-
tário 

- Venda de pro-
dutos elaborados 
pelos utentes 
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Elaboração de tra-
balhos para a expo-

comercial la Vie. 

  
- Telas 
- Tintas 
- Pinceis 

Outubro e No-
vembro 

Casa do Voluntá-
rio 

Participação na 
exposição 

- Participação no 
concurso Presépios  
 

- Utentes de 
todos os Cen-
tros SHF 
 

- Técnicos da 
SHF 
- Animadores 

- Papel 
- Fita-cola 
- Telas 
- Tintas  pin-
ceis 
- Papel de foto-
grafia 
- Revelador 
- Fixador 
- Elásticos 

- Novembro 
e 
Dezembro 

 

- Realização de 
presépios em to-
dos os Centros 
Comunitários 

 
- Executar peças 
alusivas a datas 
festivas (aniversá-
rios, Dia da Mãe, 
Dia do Pai, Dia da 
Amizade, entre ou-
tros 
 
 

- Utentes de 
todos os Cen-
tros SHF 

- Técnicos da 
SHF 

 
- Cartolinas 
- Colas 
- Papel ceda 
 
- Pinceis 

- Atividades  
pontuais  

- Participação 
dos utentes nas 
atividades de-
senvolvidas 

 
 

- Elaboração de de-
coração Natalícia  

- Atelier 
Quinta Falcão 

- Técnicos de  
Artes Plásticas 
da SHF 
 
- Animadores 
 
- Voluntários  
 
- Utentes 

- Fita-cola pintor 
- Tintas acrílicas 
- Pinceis 

- Dezembro 
  

Preparação de 
um ambiente na-
talício.  




