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Plano de Atividades  

Sendo este um instrumento importante de gestão que permite definir com clareza os 

objetivos e metas que se pretendem alcançar, possibilita igualmente, a monitorização 

das atividades a desenvolver ao longo do ano, assim como, do respetivo orçamento, 

tornando-se também num importante veículo de divulgação e comunicação com todos 

os associados. 

A atividade dos serviços sociais para o ano 2015 pode caracterizar-se pela 

continuidade, numa linha de atuação que tem vindo a ser paulatinamente seguida pela 

direção, mas também pela assunção de novas responsabilidades em áreas diferentes. 

Tendo sempre presente a conjuntura nacional que conduziu a uma revisão das 

comparticipações e tabelas, de forma a garantir a sua viabilidade económica. 

Devido às condicionantes legislativas, os apoios na área da saúde e educação 

comparticipada por fundos públicos, continuarão a ser garantidos apenas pelas 

quotizações dos sócios e receitas próprias do centro social. Com as receitas próprias e 

com os subsídios da Câmara Municipal e SMAS serão assegurados os apoios: 

- Na área da saúde - apoio nas despesas com consultas médicas, medicamentos, 

exames clínicos, entre outros; 

- Na área da educação- apoio no pagamento de propinas e na aquisição de livros 

escolares; 

- Na prática da atividade desportiva- através das iniciativas da secção de pesca e 

através de comparticipação em atividades de exercício físico com vista à promoção da 

saúde; 

- Na área cultural e recreativa dos sócios e dos seus filhos inscritos no centro social, 

através da organização de visitas, passeios e eventos como o Magusto, Festa de Natal 

Infantil e Jantar de Natal; 

- No fornecimento de refeições, através da manutenção da cantina, para sócios e não 

sócios, com a implementação de ementas saudáveis e equilibradas, 

- Nos tempos livres, através da gestão e atribuição das casas de férias da Berlenga e 

Pinhal; 
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- Na participação e colaboração em eventos de promoção comunitária e 

responsabilidade social, como, o Festival das Sopas, a Feira da Saúde, entre outros; 

- Na colaboração dos eventos promovidos pela Câmara / outras entidades. 

 

 

A Direção,  

Manuela Gomes 

Patrícia Reis 

Ana Caterina Sales 

Arminda Cristina Ramos 

António Mendonça 

 

 

 

 

 

 

Peniche, 2 de Janeiro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


