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Introdução 
 

 

O plano de anual de atividades para o ano de 2017, visa a continuidade do trabalho em curso 

e a realização de novas ações, através de soluções estratégicas, definidas por linhas 

prioritárias de intervenção, sustentado pelos recursos humanos e materiais existentes e ainda 

por meios de financiamento a conseguir para a sua concretização, no sentido de reforçar a 

intervenção do Ateneu de Coimbra, enquanto promotor da cultura integral do individuo e de 

modelos culturais inclusivos, sem barreiras sociais, geracionais e outras. 

Os desafios exigem a necessidade de reforçar a capacidade de trabalho, contando, para o 

efeito, com a participação dos sócios, trabalhadores, utentes e parceiros, mantendo os níveis 

de coesão e de interajuda, característicos desta organização, consentâneos com os seus 

princípios orientadores de identidade coletiva, no sentido de continuar a garantir a 

estabilidade e a sustentabilidade. 

Acreditamos que a conjuntura emergente para o próximo ano irá impor, uma vez mais, sem 

alternativa, a necessidade de reforço desse empenhamento e coesão, para o diagnóstico de 

necessidades, a implementação das ações e a superação de dificuldades. 

O presente Plano de Atividades, enquanto instrumento de gestão e documento diferenciador, 

visa a implantação de um conjunto de atividades, delineado segundo uma orientação 

estratégica, centrada na promoção da qualidade de vida dos seus utentes, através da 

consolidação das redes de apoio; na renovação dos acordos de cooperação; na estabilização 

dos profissionais apostando na melhoria contínua do seu desempenho; na requalificação do 

espaço físico da sede, em colaboração com o senhorio; na renovação do parque automóvel e 

ainda, no cumprimento responsável dos procedimentos de gestão, garantindo um 

funcionamento sustentável. 
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 Objetivos gerais 

 

O Ateneu de Coimbra evidencia, no seu plano de ação, os seguintes objetivos:   

  

I - Ação Social  

 Garantir a qualidade de vida às pessoas idosas, através de ações e serviços 

promotores de níveis de conforto sustentáveis, bem como, combater o isolamento, as 

desigualdades sociais e ainda, assegurar os direitos da pessoa idosa, 

independentemente da sua condição socioeconómica, cultural, politica ou religiosa. 

Não obstante o reconhecimento na Constituição da Republica Portuguesa, na 

Convenção dos Direitos da Pessoas Idosas, na Carta das Nações, na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e nos Tratados Internacionais sobre Direitos 

Humanos, que consignam os direitos e liberdades do individuo, sem distinção de 

qualquer natureza, é, no entanto, necessário garantir às pessoas idosas o pleno gozo 

dos seus direitos, através da aplicação de medidas de combate à exclusão social.  

 

  II - Ação Cultural  

 Promover o desenvolvimento da cultura integral do Indivíduo, fomentando 

uma politica de parceria, impulsionadora da cultura e do desenvolvimento social, 

através de ações de caráter, científico, artístico, formativo e informativo, dirigidas a 

diferentes públicos e gerações.  

 Contribuir para o desenvolvimento cultural dos cidadãos, abrindo espaços de 

intervenção, partilha de opiniões e aprofundamento de conhecimentos; 

 Promover iniciativas conducentes a criação de um Conselho Cultural. 

 

III - Ação Recreativa e Desportiva  

 Fomentar a prática desportiva e recreativa através das suas secções de damas 

e campismo, promovendo hábitos de vida saudável.  

 

 

Objetivos de caráter transversal  

 

Sede – Melhorar as condições físicas  

 Prosseguir com as obras de conservação e melhoria das instalações da sede, 

em articulação com o senhorio, garantindo assim, melhores condições de 

funcionamento, conforto e acessibilidade. 

 

Viaturas – Aquisição 

 Renovar o parque automóvel, revelou-se uma necessidade emergente, ao 

nível da qualidade dos serviços prestados, bem como devido aos elevados custos de 

reparação, manutenção e consumo de combustível. Para o colmatar esta necessidade, 

pretende-se adquirir uma viatura para transporte de utentes e apoio às ações 

desenvolvidas pelo Ateneu de Coimbra. 
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Melhoria organizacional e funcional 
 

O presente Plano de Atividades, visa a melhoria organizacional, nomeadamente: 

 Reorganização de serviço e afetação de recursos humanos, na área sócio 

cultural, com recurso a medidas de apoio e incentivo do IEFP; 

 Formação profissional dos trabalhadores;   

 Reestruturação de sistemas de informação/ comunicação interna e externa, 

com recurso a meios informáticos e outros de comunicação formal; 

 Utilização de instrumentos de controlo de custos e de execução; 

 Na eficácia do serviço de cobrança de quotas aos sócios 

 Reformulação da página da internet, facilitando uma melhor divulgação das 

atividades e serviços; 

 Organização do ficheiro de sócios; 

 Reestruturação do sistema de pagamento de quotas; 

 Continuação da aplicação das medidas do controlo de qualidade – HACCP 

(Hazard Analysis and Critical  Point  -  Sistema  de  Análise  de  Perigos  e  

Controlo  de  Pontos  Críticos);  Plano  de controlo de pragas; Plano de higienização 

– incluindo formação em HACCP; 

 Aplicação dos procedimentos de controlo de custos e de execução, o processo 

de realização de encomendas, bem como os de controlo dos produtos fornecidos 

pelo banco alimentar.  

 

 

Intervenção Social 

 

Objetivos de caráter específico 

 

Garantir uma melhor qualidade de vida das pessoas idosas; evitar o isolamento; prevenir a 

degradação das capacidades físicas e psíquicas; assegurar a prestação de cuidados; garantir 

a satisfação das necessidades básicas; favorecer a inclusão familiar, social e comunitária; 

combater a solidão. 

 

Respostas Sociais 

Centro de Dia – CD e Serviço de Apoio Domiciliário 

As transformações socioeconómicas e o surpreendente envelhecimento da população exigem 

respostas capazes de minimizar os efeitos provocados pelas consequências de uma sociedade 

centrada na competência maximal da produtividade, ignorando as significativas alterações 

demográficas.  

Muito embora o Estado português ao longo de 42 anos de democracia tenha criado políticas 

sociais que procuram satisfazer necessidades das populações, emergentes de circunstâncias 

adversas, nomeadamente na pessoa idosa, ainda assim, existem carências ao nível da saúde 
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social desta população, pelo que é necessário maximizar as respostas, evitando o isolamento, 

a solidão e consequentemente a degradação das suas capacidades físicas e mentais.  

Nesta conformidade, o Ateneu de Coimbra, no âmbito da sua missão e valores, tem 

procurado através das resposta sociais do Centro de Dia 25 de Abril e do Serviço de Apoio 

Domiciliário, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos benificiários, 

desenvolvendo para o efeito um conjunto de ações, de promoção pessoal, social e de suporte 

básico de vida, asseveradas pelo respeito absoluto dos seus direitos, pelo exercício 

profissional informado e responsável, por uma intervenção comprometedora, na prevenção e 

controlo de situações de negligência, abusos, maus-tratos e discriminação em contexto 

institucional, familiar ou na relação com outras pessoas significativas.   

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida na sede do Ateneu de Coimbra, 

abrangendo as freguesias do centro da cidade. As características dos utilizadores do Centro 

de Dia têm vindo a sofrer alterações significativas, ao nível das condições cognitivas, 

motoras e de saúde, justificando uma adequação da resposta que urge redefinir e aplicar. A 

Direção do Ateneu perante esta circunstância e as solicitações dos utentes e suas famílias, 

considera urgente ajustar as suas respostas sociais à nova realidade, pelo que apresenta como 

meta para 2017, a renegociação de acordo com Centro Distrital de Coimbra ISS, já 

proposto no ano de 2016. 

 

A resposta CD propõe-se prestar os seguintes serviços: 

Refeições; convívio/ocupação; atividades de carácter formativo e informativo, cultural, 

recreativo e de lazer, de estimulação cognitiva, psicomotora e socio afetiva; cuidados de 

higiene; tratamento de roupa; transporte; marcação e acompanhamento a 

Consultas/Exames/Tratamentos; prestação de pequenos cuidados de saúde; aquisição de bens 

e serviços; gestão de obrigações; consulta de Psicologia e Home Counseling. 

 

 

Serviço de Apoio Domiciliário - SAD 

A resposta de SAD enquanto serviço de proximidade, tem observado uma procura 

crescente, decorrente da vulnerabilidade das condições físicas e psíquicas da pessoa idosa, 

bem como de alterações no seu agregado familiar, procurando soluções que contribuam para 

melhorar a qualidade vida, através de prestação de cuidados, que lhe permitam continuar 

integrada no seu meio/ comunidade, com os seus pertences e relações de afeto. 

Este serviço também constitui, para alguns, um único meio de ligação com o exterior, 

requerendo da parte do Ateneu uma intervenção dinâmica e de aproximação de pessoas 

significativas para o utente, quer seja pela instituição e seus parceiros sociais, quer pelas 

relações de vizinhança, numa partilha de responsabilidades. 

Neste quadro de ação, o SAD pretende, através de um atendimento personalizado, 

proporcionar aos utentes conforto, bem-estar, desenvolvimento pessoal e participação 

social, em condições de segurança afetiva, física e psíquica. 

Efetuado o diagnóstico de necessidades dos utentes e suas famílias, a Direção do Ateneu 

propôs no ano de 2016, ao CDSS de Coimbra a alteração do acordo de cooperação, no que 

concerne ao aumento da capacidade. 
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Serviços a prestar: Refeições; convívio/ocupação; atividades de carácter formativo e 

informativo, cultural, recreativo/lazer, de estimulação cognitiva, psicomotora e socio 

afetiva; cuidados de higiene; tratamento de roupa; transporte; higiene habitacional; marcação 

e acompanhamento a Consultas/Exames/Tratamentos; prestação de pequenos cuidados de 

saúde; aquisição de bens e serviços; gestão de obrigações; consulta de Psicologia e Home 

Counseling.  

 

Atividades semanais/ periódicas - SAD e Centro de Dia 
 

 

 

 

Ação cultural, desportiva e recreativa 
 

Objetivos  
 

Promover a realização de conferências, colóquios, simpósios, debates, projeção de filmes 

e outras iniciativas que sejam de relevante interesse cultural, educativo, social, político, 

sindical ou cívico, privilegiando o regime de parcerias; reativar as secções que se mantêm 

em atividade; fomentar o funcionamento de ‘oficinas de formação’ na área cultural; 

estimular uma regular e ativa participação de antigos, atuais, ou novos associados, na vida 

associativa, de modo a reunir condições para aumentar a capacidade de participação e a 

projeção do Ateneu no meio cultural; criar um conselho cultural promotor de iniciativas nas 

diversas vertentes culturais: artística, cientifica, literária, politica e social, em articulação 

com os diferentes parceiros e atores socioculturais. 

A ação cultural centra - se numa política de articulação entre os diferentes agentes culturais, 

desportivos / recreativos, sócios e amigos, procurando a realização regular de atividades, 

quer através de protocolos, quer de participação em eventos. 

A promoção do desenvolvimento cultural, desportivo e recreativo dos seus sócios é um 

objetivo estatutário do Ateneu, podendo a Direção constituir comissões ou secções para a 

sua realização. 

É fundamental manter e reforçar o papel do Ateneu como instituição sempre aberta ao 

acolhimento daqueles que o procuram para o desenvolvimento de iniciativas culturais. 

Congregar interesses e vontades, é uma marca distintiva da sua ação, o que lhe confere uma 

grande riqueza e diversidade. 

Semanal Periódica 

Atividade Física; desporto adaptado 

(BOCCIA); desenvolvimento Pessoal; 

teatro e expressão dramática; Grupo Coral; 

dança; artes plásticas, trabalhos manuais e 

reciclagem; leitura no domicílio e no CD; 

construção de textos; consulta de psicologia 

e Home Counseling,  

 

Festas de Carnaval, Natal, Páscoa, aniversários, 

Maias, Santos Populares, Vindimas, Magusto; Dia 

do Idoso; cinema; passeios, excursões; 

participação em concertos e espetáculos; colónias 

de Férias; rastreios de saúde; sessões de 

informação/formação na área da Saúde e da 

Segurança; participação em estudos, promovidos 

pelo ensino superior 
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No âmbito da reestruturação do setor cultural preconiza-se a admissão de um animador sócio 

cultural, através das medidas de estágio e emprego, a fim de incrementar um programa mais 

diversificado; reativar o Teatro do Ateneu de Coimbra (TAC) e o grupo de percussão –

Rebimbómalho 

 

 

Atividades Gerais 

 

Prevê-se a realização em 2017 um conjunto de atividades, da iniciativa da direção, de 

que se destaca: 

 

 Comemoração do 25 de Abril: Dar continuidade à iniciativa, envolvendo a comunidade 

e organizações culturais da cidade nas comemorações, garantindo que esta festa de 

confraternização de gerações, continue a ser representativa da festa da democracia. É 

ainda um espaço privilegiado para angariação de novos sócios.  

 

 Comemorações do 77º Aniversário: Preconiza-se a realização de um programa cultural, 

no qual se inclui o almoço comemorativo, aberto a todos os sócios e familiares, espaço 

tradicional de convívio que tem igualmente por finalidade homenagear os sócios mais 

antigos. 

 

  Conferências: Continuação do Ciclo de Conferências do Ateneu, na sequência do êxito 

obtido com o Ciclo de Conferências “A Cultura Integral do Indivíduo”. Prevê-se, para o 

ano de 2017, a realização de, pelo menos, 6 conferências. 

 

 Atividade Editorial: Continuar a publicar com regularidade a revista ‘Percursos’ em 

formato a definir com os atuais colaboradores; 

 Debates e lançamentos de livros: Como vem sendo prática comum, sempre que se 

mostrar oportuno, por iniciativa própria ou por proposta de outras entidades, o Ateneu 

de Coimbra acolherá o lançamento de livros e a realização de debates. 

 

 Feira Medieval: A direção equacionará a participação do Ateneu de Coimbra nesta 

iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Coimbra, a realizar em junho, no largo 

da Sé Velha, em função das condições e dos apoios disponíveis. 

 

 “Noites do Ateneu”: Sob esta designação poderão ser realizadas, com a regularidade que 

se vier a mostrar possível, iniciativas de convívio e animação, cafés-concerto, bailes, 

sessões de cinema e teatro, ou outras formas de convívio. 

 

 Biblioteca: Preservar o património existente (já inventariado), remodelar os 

equipamentos de suporte bibliotecário, adequar as instalações físicas e organizar a 

secção como um centro de documentação; 

 



Plano de Atividades  Ateneu de Coimbra - 2017 
 

9 

 

Conselho Cultural : Visa a promoção e apoio a projetos culturais nas múltiplas vertentes, 

sustentado nos princípios humanísticos, do exercício da cidadania, da coesão social, do 

respeito pela liberdade de expressão e da iniciativa coletiva, na defesa da cultura integral do 

individuo, valores intrínsecos do Ateneu de Coimbra. 

 

 

 

Atividades a dinamizar pelas Secções 

 

Criação de uma Escola de danças de salão, que elaborará programas de entretenimento e 

diversão especialmente dirigidas aos utentes da área social e residentes na alta coimbrã; 

 

Campismo 

No Ateneu de Coimbra – sócio da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal 

(FCMP) – o campismo tem longa tradição, sendo objetivos da respetiva secção promover a 

prática do campismo e desenvolver atividades de convívio e lazer, locais e nacionais, no 

âmbito do campismo e do pedestrianismo. 

Assim, prevê-se a continuação da emissão de cartas campista, a participação em 

iniciativas de outras coletividades e da FCMP, bem como a organização de ações que 

promovam a fruição da natureza e o convívio entre sócios. 

 

Desportiva 

Objetivos: Participar em campeonatos Regionais e Nacionais de Damas, federados e não 

federados; promover a prática do Xadrez, através de iniciativas locais e nacionais. 

Retomar a iniciativa da “Milha Urbana”, no âmbito das comemorações do 77º 

aniversário do Ateneu de Coimbra. 

 

Fantoches - “Xarabanecos” 

A Secção de Fantoches, através da sua ação, tem promovido a atividade cultural do 

Ateneu na valorização do convívio intergeracional e a divulgação das suas atividades.  

Prevê-se que, em 2017, para além da realização de espetáculos, se organizem oficinas 

de construção de fantoches e se desenvolvam protocolos de colaboração com diferentes 

entidades. 

 

Fotografia 

A Secção de Fotografia tem por finalidade suscitar o interesse por esta arte, 

promovendo workshops. 

Propõe-se para 2017 a dinamização da secção, através da realização de cursos de 

fotografia e exposições de trabalhos.    

 

Percussão - “Rebimbómalho” 

Grupo de percussão e de gaitas de fole, promotor da música tradicional portuguesa. 
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Reativar o grupo é um dos principais objetivos no âmbito da ação cultural do Ateneu. 

Para o efeito, preconiza-se a dinamização de oficinas de música, destinadas à população 

mais jovem. 

Prevê-se ainda a realização de ensaios, espetáculos e a participação em ações de 

parceiros, nomeadamente da autarquia de Coimbra. 

 

Teatro 

Reativar a secção TAC – Teatro do Ateneu de Coimbra. 

O teatro assumiu, na história da coletividade um papel relevante na sua atividade 

cultural, contribuindo de forma marcante para a afirmação dos princípios e valores que a 

norteavam.  

A secção tem por objetivo cativar os sócios e novos públicos para a prática artística 

teatral, incentivando à participação na vida do Ateneu. Neste âmbito, a secção deverá 

desenvolver ensaios e realizar espetáculos. 

 

 

Atividades em parceria e grupos com protocolo 
 

“Diabo a Sete” 

Grupo de música popular portuguesa, com projeção nacional, que nasceu e cresceu no 

Ateneu de Coimbra, com o qual se prevê manter o protocolo existente para a promoção de 

espetáculos e participação nas comemorações do 25 de Abril. 

 

Desenho  

A Oficina de Desenho tem como objetivo, promover o interesse pela arte e o 

desenvolvimento de competências artísticas.  

Para o ano de 2017, prevê-se a continuidade de oficinas de desenho, com periocidade 

semanal, bem como a realização de exposições, ações favorecedoras da captação de novos 

sócios e da promoção da imagem do Ateneu. 
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Entidades parceiras 

 

O Ateneu enquanto instituição de referência na sua ação social e cultural tem procurado 

centrar a sua intervenção nas relações de parceria, permitindo assim, garantir a 

sustentabilidade das atividades e a sua diversificação. Neste sentido, a constituição e o 

reforço de mais parcerias, formais ou informais, deve ser uma orientação a seguir em 2017, 

norteada pelos seguintes objetivos: 

 

 Reforçar as relações de parceria, de forma a assegurar a implementação de medidas 

adequadas à valorização da pessoa idosa; 

 Fomentar a criação de grupos de trabalho no âmbito da Rede Social, para a efetiva 

rentabilização das sinergias, geradas pelas parcerias que sirvam de suporte à 

qualidade de vida da pessoa idosa em situação de desfavorecimento socioeconómico; 

 

 Criar um conselho cultural, que permita potenciar a ação do Ateneu de Coimbra, 

estimulando a intervenção na comunidade através de uma rede de parceiros, com 

vista ao desenvolvimento de um projeto. 

 

Pretende-se, manter e, se possível, alargar o trabalho conjunto com as seguintes entidades: 

 Associação 25 de Abril 

 Associação Amizade Portugal – Cuba 

 Associação Atlas – Refeições de fim-de-semana e feriados; Cuidados de 

Enfermagem ao Domicílio 

 Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra – APCC 

 Banco Alimentar contra a Fome 

 Câmara Municipal de Coimbra: 

o Divisão de Educação e Ação Social e Divisão de Desporto, Juventude e Lazer 

 Projeto Uma mesa para os Avós – Refeições de fim de semana e 

feriados 

 Projeto Velhos amigos, Novos sorrisos – Voluntariado 

 Projeto O BAÚ 

 Projeto de Tele-assistência 

 Recreação e Lazer 

o Departamento de Cultura, Turismo e Desporto 

 Casa da Escrita 

 CEIFAC – Centro Integrado de Apoio Familiar de Coimbra 

 CEIS 20 – Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra 

 Centro de Saúde de Celas 

 Comissão Social de Freguesia 

 CPPC – Conselho Português para a Paz e Cooperação 

 Enfermeiros.pt 
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 Escola Superior de Educação de Coimbra 

 Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

 Exploratório-Centro Ciência Viva de Coimbra 

 Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física 

 Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

 Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação 

 Instituto Superior Miguel Torga 

 Prisma 

 Rede Social de Coimbra 

 Rede de Unidades de Cuidados Continuados 

 Salão 40 

 Secção de Fotografia da AAC 

 Sindicato dos Professores da Região Centro 

 União das Freguesias 



Ateneu de  Coimbra 

Cod. Conta GASTOS                        Valores   
61 Custo das Mercadorias Vend. Cons.

Mat.Primas S. Consumo (Generos Alimentícios) 30 000,00 € 30 000,00 €                         

62 Fornecimentos e Serviços
Trabalhos Especializados 300,00 €
Publicidade e Propaganda 180,00 €
Honorários 2 300,00 €
Conservação e Reparação 4 500,00 €
Ferramentas e Utensilios Desg.Rápido 1 500,00 €
Material  de escritório 1 000,00 €
Electricidade 3 500,00 €
Combustiveis 3 600,00 €
Outros Combustíveis 2 600,00 €
Água 1 300,00 €
Rendas e Alugueres 3 000,00 €
Comunicação 2 000,00 €
Seguros 2 000,00 €
Desp. Representação 500,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto 9 000,00 €
Outros Gastos 450,00 € 37 730,00 €                         

Secções
Iniciativas 12 000,00 €                      12 000,00 €                         

63 Custos com Pessoal 
Remunerações 120 000,00 €
Encargos s/ Remunerações 26 760,00 €
Seguros Acidente de Trabalho 1 200,00 €
Contrato Serv. Med.Hig. Seg. no trabalho 1 500,00 € 149 460,00 €                       

64 Gastos de Depreciação e de Amortização
Activos Fixos Tangiveis 4 400,00 €                        4 400,00 €                           

68 Outros Gastos e Perdas
Impostos e Taxas 700,00 €                           
Outros Custos e Perdas Financeira 400,00 €                           1 100,00 €                           

Total 234 690,00 €                       

Resultado liquido 1 415,36 €                           
TOTAL 236 105,36 €                       

Cod. Conta                        Valores   
71 Receita Secções

Iniciativas 22 500,00 22 500,00 €                         

72 Prestações de Serviços
Centro de Dia / Comparticipação Utentes 15 000,00 
Apoio Domiciliário / Comparticipação utentes 36 500,00 51 500,00 €                         

Quotizações
Quotizações 3 000,00 €                        3 000,00 €                           

75 Subsidios, Doações e Legados à exploração
Comparticipação CRSS 140 655,36 
Diversos subsidios 2 500,00 143 155,36 €                       

78 Outros Redimentos e Ganhos
Rendimentos suplementares 11 000,00 
Ganhos em inventário 1 700,00 
Outros Ganhos 2 500,00 15 200,00 €                         

79 Juros, Dividendos e Outros rendimentos Similares
Juros 750,00 €                           750,00 €                              

Total 236 105,36 €                       



Ateneu de Coimbra

 Investimentos Previstos Auto Financiamentos TOTAL
  Obras a realizar na Sede 7 000,00 €                         7 000,00 €                   
  Equipamento Administrativo
  Equipamento básico
Compra de Carrinha 20 000,00 €                       20 000,00 €                
  Total 27 000,00 €                       27 000,00 €                


