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Nota introdutória 

Esta proposta de plano de atividades foi elaborada tendo em conta as atuais e habituais atividades e rotinas já instaladas na nossa associação, em termos de 

tipologia de ações, bem como a melhor adequação possível entre as necessidades de desenvolvimento local e as possibilidades de oferta por parte da nossa 

associação. Trata-se de um conjunto calendarizado de atividades, iniciativas e eventos que esta Direção se propõe desenvolver durante o ano em referência, 

e que ora submete à apreciação dos senhores associados.  

Todas estas iniciativas anteriores constituem desafios casa vez maiores para esta associação, pelo que se têm realizado esforços para a manutenção dos dois 

postos de trabalho atuais (coordenação técnica e secretaria), recorrendo-se, sempre que possível aos apoios à contratação disponíveis. 

Por fim, importa referir que dada a natureza dinâmica desta associação, este plano de atividades deve ser visto como um plano de intenções programáticas. 

Isto quer dizer que, em qualquer ponto do percurso da execução do plano, a associação pode ter de ser chamada a responder a novas solicitações, que não 

alterando a filosofia básica do plano, complementam-na.  

 

A Direção 



 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA REGEDOURA (ADNR) 

Plano Anual de Actividades para 2016 
 Dimensão 1: Intervenção Sociocomunitária 
 

       Designação Calendarização Destinatários Objectivos Parcerias Recursos Humanos Estado 

PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE  

GIP (Gabinete de 
Inserção Profissional) 

Ao longo do ano  
Pessoas em 
situação de 
desemprego 

Apoiar pessoas em 
situação de 

desemprego na 
procura de trabalho, 
formação e outros 

recursos necessários  

IEFP e Junta de 
Freguesia de 
Nogueira da 
Regedoura 

Técnica 
especializada (com 

o apoio dos 
recursos humanos 

da ADNR) 

Em curso  

GAP (Gabinete de 
Apoio Psicológico) 

Ao longo do ano  

Pessoas em 
situação de 

desemprego e 
outras 

Avaliar e intervir em 
situações vulneráveis 

do ponto de vista 
comportamental e da 
saúde mental, a baixo 

ou nenhum custo  

USFSF (Unidade de 
Saúde Familiar Sem 

Fronteiras) 
Psicóloga da ADNR  Em curso  

Cursos de formação 
certificada, gratuita e 

subsidiada 
Ao longo do ano 

Pessoas em 
situação de 
desemprego  

Ocupar, formar e 
apoiar pessoas em 

situação de 
desemprego  

IEFP, Cincork 

Directores e 
formadores dos 

centros parceiros 
(com o apoio dos 

recursos humanos 
da ADNR)  

Em curso  



Programa E-mili@ Ao longo ano  

Pessoas em 
situação de 

desemprego ou 
com mais de 65 

anos  

Promover 
competências no 

domínio das novas 
tecnologias da 

comunicação e da 
informação  

Câmara Municipal 
de Santa Maria da 

Feira 

Voluntários da 
Câmara Municipal 
de Santa Maria da 

Feira  

A reiniciar  

Acções de 
sensibilização e 

informação  
Ao longo do ano Público em Geral 

Sensibilizar e informar 
a comunidade sobre 

temas relevantes  
Caso a caso  

Caso a caso com o 
apoio técnico e 

logístico da ADNR 
A reiniciar 

Terapia Ocupacional  Ao longo do ano 
Pacientes 

sinalizados pelo 
GAP  

Proporcionar aos 
pacientes sinalizados 

a participação em 
contextos protegidos 
que promovam a sua 
saúde mental e bem-

estar  

Sem parceria  
Psicóloga da ADNR 

e formadores 
internos  

A iniciar  

Apoio aos refugiados  Ao longo do ano 
Uma a duas famílias 

refugiadas  

1. Apoio 
psicológico 

2. Integração nas 
actividades da 

ADNR 

Junta de Freguesia 
e Câmara Municipal  

Colaboradores 
ADNR 

A iniciar  



Passeio dos 
pensionistas  

A definir  

Pensionistas 
residentes em 
Nogueira da 
Regedoura e 

acompanhantes  

Proporcionar apoio 

logístico à 

organização do 

evento  

Junta de Freguesia  
Colaboradores 

ADNR 
A reiniciar  

Candidaturas ao 
Programa Portugal 

2020 
Ao longo do ano Caso a caso  

Obtenção de 
meios financeiros 
para o 
desenvolvimento 
de projectos no 
domínio da 
formação, 
igualdade de 
género e outros 

TECLA 
Colaboradores 

ADNR 
Em curso  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA REGEDOURA (ADNR) 

Plano Anual de Actividades para 2016 
 Dimensão 2: Educação e Formação 
 

       

Designação Calendarização Destinatários Objectivos Parcerias 
Recursos 
Humanos Estado 

Formação em 
Artes Florais 

1 edição Público em Geral 

Aquisição de 
competências na 

manipulação e 
arranjos com 

flores naturais e 
artificiais 

Sem parceria 
Formadora 

interna da ADNR 
Em curso 

Formação em 
Culinária e 

Doçaria  
2 edições Público em Geral 

Aquisição de 
conhecimentos 

na manipulação e 
manufactura de 

refeições, doçaria 
e bar 

Sem parceria 
 Formadores 

internos da ADNR 
Em curso 



Workshops nas 
várias áreas 

2 edições Público em Geral 

Aquisição de 
conhecimentos 

artes florais, 
culinária e 

doçaria 

Sem parceria 
Formadores 

internos da ADNR 
A reiniciar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA REGEDOURA (ADNR) 

Plano Anual de Actividades para 2016 
 Dimensão 3: Animação Sociocultural 
 

       

Designação Calendarização Destinatários Objectivos Parcerias 
Recursos 
Humanos Estado 

Projeto mov’ART  Ao longo do ano  Público em geral 

Promover a 
integração em 
actividades de 
enriquecimento 
cultural, psíquico 
e físico, de 
qualidade e a 
baixo custo, 
utilizando a 
dança como 
veículo.  

Sem parceria  
Coordenadora e 
colaboradores 

Projeto Mov'ART 
Em curso 

Escola de Artes 
Marciais 

Ao longo do ano  Público em geral 

Aquisição de 
destrezas e 

competencias 
fisicas e mentais 

APAM  

Coordenador e 
Colaboradores da 
Escola de Viet-vo-

dao 

Em curso 



Escola de Música  Ao longo do ano  Público em geral  

Aquisição de  
destrezas na 
utilização de 
instrumentos  

musicais 

Sem parceria  
Professoras da 

Escola de Música  
Em curso  

Move FIT Ao longo do ano Adultos 
Melhoria dos 

padrões psico-
motores 

Sem parceria  
Formadora 

interna ADNR 
Em curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epílogo  

Como se pode concluir pela análise do documento, ora apresentado, verifica-se que esta associação tem canalizado uma grande parte dos seus recursos 

para o apoio à empregabilidade e pretende continuar a fazê-lo durante o próximo ano. As sinergias criadas com o Gabinete de Inserção Profissional de 

Nogueira da Regedoura, instalado na sede desta associação desde Junho de 2012, têm proporcionado o desenvolvimento de um conjunto de acções 

destinadas a minimizar os efeitos das elevadas taxas de desemprego que o nosso país, concelho e freguesia apresentam. De entre estas acções destaca-se o 

apoio psicológico gratuito, a formação gratuita, certificada e subsidiada, a terapia ocupacional e a introdução às novas tecnologias da informação. 

Para além disso e, pela primeira vez, tomamos a iniciativa de elaborar várias candidaturas ao Programa Portugal 2020 recorrendo à consultoria de uma 

empresa especializada, na perspectiva de potenciar a obtenção dos financiamentos correspondentes.  

 

 

 

Nogueira da Regedoura 

24 de Novembro de 2015 

A Direção 

 


