
 

 

 

SEMENTE DE FUTURO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, I.P.S.S. 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2015  

 

Introdução 

Propomo-nos, no presente ano, dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos 

anteriormente e promover com o apoio da Rede Social, a aprovação do projecto Forum 

Socio-ocupacional para pessoas com problemas mentais e depressivos. 

Uma segunda vertente, será a do empreendedorismo social, no sentido de contribuir para a 

sustentabilidade do projecto global.  

 

I. ÁREA SOCIOCULTURAL 

 

GRUPOS DE AUTO-AJUDA 

Alargar-se-ão e desenvolver-se-ão novas áreas temáticas para os grupos, através da 

colaboração com outras entidades. 

Manter-se-ão as sessões na base das actividades artísticas, não só de pintura mas 

também de artes e manualidades diversas. 

 

BIBLIOTECA VIVA 

 

Continuará a angariação e catalogação de novos títulos, para os locais de leitura-  

N:a Semente de Futuro : funcionará em tempo pleno, para apoio às actividades correntes 

e aberta aos públicos utentes e comunidade em geral, num serviço de atendimento 

personalizado. 

 

  No âmbito da colaboração protocolada com a Biblioteca Escolar e com a Biblioteca 

Municipal, a Semente de Futuro continuará a assegurar a abertura semanal à comunidade 

da Biblioteca do Polo Escolar de Chave, desenvolvendo acções de animação e criação de 

novos públicos, nomeadamente com tertúlias, sessões de conto, de escrita criativa (trabalho 

sobre a quadra popular) e teatro. 



 

 

Acções do mesmo tipo acompanharão a evolução do Ponto de Leitura do Posto dos 

Correios . 

 Será dada continuidade à formação de todo o pessoal ligado à animação da leitura. 

Com o apoio da Biblioteca Municipal serão editados marcadores de livro alusivos a 

estórias e produções da Semente, preparando uma futura edição em brochura. 

 

MARAVILHAS COM LÃS 

Continuarão a funcionar oficinas de trabalhos manuais com lãs para produção de 

artesanato na linha de tradição/inovação com apoio de designers e artistas vários. 

Desenvolver-se-ão esforços para obter a colaboração da C. M. para estruturar acções de 

formação para o desenvolvimento na área do artesanato, para além do financiamento de 

acções específicas baseadas também na experiência de líderes locais. 

  Também se procura financiamento para rolos de cardar, pequenos teares com uso também 

pedagógico, e vária no âmbito das artes da lã. 

 

 

TEATRO DE S. MARTINHO 

Em Novembro será celebrado o S. Martinho com a apresentação da peça de origem 

comunitária, sempre enriquecida,  integrando as novas produções da Biblioteca Viva e a 

colaboração de alunos ,professores e Associação de Pais, em expressões artísticas diversas 

e complementares. 

 

II. ÁREA AGROAMBIENTAL 

 

1. Continuarão os esforços para encontrar colaboradores permanentes para o sector. 

 

2. Dar- se- á continuidade às plantações de árvores e à horta biológico-dinâmica. 

À semelhança dos anos anteriores, cuidar do solo será o nosso primeiro objectivo, mediante: 

2.1 Aplicação de adubos verdes  

2. 2Preparação e aplicação de composto  

2.3 Aplicação dos preparados biodinâmicos. 

 



 

 

3.  Na área dos transformados, a que mais importa à sustentabilidade do projecto global, 

desenvolver-se-ão as iniciativas que vêm dos anos anteriores, no domínio das lãs, dos 

elixires, das compotas e chás. 

 

4 . Plantas espontâneas comestíveis e preservação de sementes  

Para além das habituais sementeiras participadas e acções diversas de autoformação, 

orientadas por líderes locais, e em continuidade do ano anterior, haverá um fim de semana 

de três dias para oficinas de formação em plantas espontâneas comestíveis e suas 

aplicações culinárias, orientadas por Alexandra Contreiras, Engenheira Zootécnica com 

formação e experiência nessas áreas que será acolhida nas instalações da Semente.   

 

III – Outras actividades 

  

Asseguraremos a nossa participação no Conselho de Eco clubes do Agrupamento Escolar 

de Arouca. 

Do mesmo modo se mantem a nossa participação na Semana do Conhecimento da mesma 

escola. 

 

Unidade Sócio Ocupacional 

Trata-se de um projecto destinado ao apoio de pessoas com dificuldades de saúde na área 

mental que está já a ser preparado com o apoio da Rede Social para apresentação aos 

serviços da Segurança Social e da Saúde. 

Este projecto virá dar forma estrutural e ampliada às actividades que vêm sendo 

desenvolvidas pela Semente ao serviço da Comunidade. 

 

Nota final: Esta e as demais iniciativas, têm os seus desenvolvimentos em grande parte 

dependentes da aprovação das candidaturas a financiamentos que irão ser apresentadas ao 

longo do ano. 

Dezembro de 2014 

Pela Semente de Futuro 

 

José Brandão Pedro (presidente) 


