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Plano de Ação de 2016 

Área Sócio-Cultural 

Grupos de autoajuda 

Dar-se-á continuidade aos trabalhos desenvolvidos em grupo de 

autoajuda, apoiados em atividades artísticas e em liderança partilhada. 

Desenvolver-se-ão grupos sociais de apoio nas situações de indicação dos 

mesmos. 

 

Biblioteca Viva 

Continuarão as sessões semanais regulares e o trabalho de biblioteca nas 

valências de angariação, catalogação e disponibilização dos títulos nos 3 pontos 

de leitura existentes. 

Trabalhar-se-á a escrita criativa e a preparação de publicações na base da 

mesma em suportes diversos, conforme apoios a obter. 

Será apresentado a financiamento o projeto Biblioteca Con-Vida elaborado 

por sugestão dos serviços sociais da CMA. 

Divulgação e pedagogia da preservação de espécies. 

 

Artes 

Preceder-se-á à avaliação e dar-se-á continuidade às ações de formação e 

divulgação artística iniciadas com o projeto “Arte e Desenvolvimento 

Comunitário”, apoiado pela Direção Regional da Cultura do Norte. 

Desenvolver-se-á a área da representação teatral e teatro de marionetas 

dirigidos a públicos inter-geracionais. 

Continuar-se-á a experiência de formação em cinema e produção de 

curtas-metragens.  

Vamos assegurar a participação em eventos da CMA e Arouca Geoparque, 

bem como semanas culturais nos Agrupamentos Escolares e Conselhos de Eco-

Escolas. 
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Através da arte, desenvolver-se-ão atividades de saúde preventiva e de 

prevenção de violência doméstica em educação para a igualdade de género em 

cidadania. 

Está prevista uma colaboração com a ADRIMAG na divulgação de boa 

prática havida em anos anteriores em workshops de “Liderança Partilhada, para 

a igualdade de género”.  

Área Agro-Ambiental 

Para além das atividades correntes de aplicação de adubos verdes, 

composto e preparado biodinâmico, prevê-se desenvolver atividades artístico-

pedagógicas na floresta e no campo, na linha de quinta pedagógica. 

 

Empreendedorismo Social 

Desenvolver-se-á na base de aumento de quantidades nos transformados 

já produzidos, elixires, chás, compotas, nomeadamente e lançamento de novos 

produtos. 

Nota Final 

Dar-se-á continuidade ao acompanhamento do projeto Unidade Socio-

ocupacional, do qual recebemos notícia de ter já transitado com pareceres 

positivos, prevendo-se breve aprovação. 

As atividades, predominantemente desenvolvidas na base de voluntariado, 

deverão ser desenvolvidas dependendo da aprovação de projetos a que continua 

a concorrer-se. 

 

P’la Direção 

 

José Brandão Pedro 

 


