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PLANO DE ATIVIDADE 2018

OBJ ETIVOS

Procurar satisfazer as necessidades e expectativas dos Associados.
Fomentar a interacao e colaboracao ativa de todos as associados.
'- Promover competências sociais e pessoais através da participaçao ativa nas
atividades previstas.
Prornover e fornentar a gosto por expressães artisticas diversificadas.
Proporcionar outras vivëncias culturais, sociais e pessoais aos associados.
Desenvolver a espirito critico e de intervençao na sociedade.
Combater o isolamento social de doentes e seus familiares/cuidadores.
Prornover a participacao ativa dos fam ilia res/cuidadores nas atividades propostas,
enquanto voluntários.
Desenvolver novas mecanismos de angariaçao de fundos e de novos associados,
corn base nas atividades previstas.
Estabelecer contactos corn outras AssociacOes de doentes no sentido de dar
prossecuçao a trabalhos/dinâmicas conjuntas.
Arnpliar o campo de ação das atividades da ANEM a escala Nacional.
Prornover a abertura de delegacOes da ANEM a nivel Nacional.
Realizar urn trabaiho estatistico de caracterizacao dos associados da ANEM,
doentes de Esclerose MCiltipla/ foro Neurologico.
- Prornover a integracao de novas estagiários e voluntários, no apoio as atividades a
desenvolver.
Prornover candidaturas a programas/projetos de apoio, sempre que possivel.
Aconseihamento, quer ao nivel medico, quer ao nivel das ajudas técnicas mais
adequadas a cada doente.
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Fomentar a adesao a novos protocolos corn entidades pibIicas e privadas.
Delinear todas as acOes necessárias a criacäo futura de urna Cilnica de
Reabilitacao e Lar Residencial.
- Promover e desenvolver acoes conjuntas corn a Ordem dos Medicos, Sociedade
Portuguesa de Neurologia, e Colegio de Neurologia, corn o objetivo de manter
atualizada toda a informacao cientifica da sintomatologia, patologia e terapia da
doenca.
Participaçao em congressos na area de intervencao do Foro Neurologico.
,- Articular as diversas valéncias da lnstituiçao recorrendo a otimizaçâo dos recursos
humanos e logisticos.
.- Investir na forrnacao dos recursos humanos da instituicao.
. Racionalizacao dos métodos e estrategias de trabalho dentro da Instituiçao.
Promover o aurnento da saüde e bem-estar dos utentes/associados, através da
realizacao de atividades/exercIcios no Espaco de Reabilitacao Funcional.
AcOes de sensibilizacao acerca do valor dos ensaios clInicos/beneficios para os
doentes.
- AcOes de sensibilizacao acerca da patologia.
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PLANO DE AQAO ANUAL

APOS

OBC.

lUtINIt

I
DIA MUNDIAL DA
ESCLEROSE
MULTIPLA E DO
XVI
ANIVERSARIO DA
ANEM
30 de Maio

DIA NACIONAL
DA PESSOA COM
ESCLEROSE
MULTIPLA
XIII simpósium
4 de Dezembro

MOD ANEM AF Cl 03

Comemoraçao da data na
Assemblela da Republica corn a
intuito de consciencializar e
sensibilizar a populaçao em geral
para a patologia.

- Orçamento
viagem
- Orçamento
almoço coffebreak
-Orçamento
material de
divulgaçao
- Orçamento
aniversàrio de
ANEM (Porto de
honra)

Realização do XIII Simpósium
- Centro
comemorativo do Dia Nacional da Hospitalar
de Coimbra
Pessoa corn Esclerose MOItipla,
no dia 4 de Dezembro. Esta
I - Centro
iniciativa visa divulgar a doenca
Hospitalar
junto da cornunidade em geral,
do Portorealçando as vãrias esferas da
Hospital
EM (social, emocional,
Santo
psicolOgica, fisica, entre outras).
Antonio
0 Simpósiurn sera dirigido aos
portadores da patologia,
farniliares, cuidadores,
profissionais de saüde,
estudantes e pOblico em geral.

- Orçamento
pausa de café
- Orçamento
material
divuigacao
- Orcamento
Iembranças
- Orçarnento
material a ser
distribuido pelos
participantes
- DeslocaçOes
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LOCAL

Os!

-.

REALIZAçAO DE
AOES DE
SENSIBILIZAQAO
NAS UNIDADES
DE SAUDE
FAMILIARES
PELO PAlS

LEVANTAMENTO
DOS DOENTES
COM EM

CRIAAO DE
LINHA
TEEFONICA DE
APOIO COM
PLATAFORMA

Continuaçao de realização de
Palestras em ACES pelo Pais
que visam meihorar Os
conhecimentos e alargar a
informação a cerca da
Associaçao e da Doença junto
dos profissionais de saLde e dos
doentesl familiares e ou
cuidadores, tendo sempre em
vista meihorar as condiçOes de
vida e o estado de sade dos
doentes corn EM.

Locals
a
designar
(aguardam
a
confirmaça
o)

Pretendemos dar continuidade
através das açOes de
sensibilizaçôes realizadas nos
ACES ao levantamento das
necessidades dos utentes corn
EM a nivel nacional

Pretendemos criar uma linha
telefOntca de apoto ao doente,
gratuita corn plataforma
informática, de modo a filtrar o
apoto solicitado e ficarrnos corn
toda a informaçaolapoio prestado
registado de forma mats célere.

-orçamento
transporte
(gasolina,
portagens, scuts)
- Orçamento
almoço e pausa de
café
- Orçamento de
divulgação e
gráfica
-lembranças
palestrantes e
convidados locals
- Estadias
- Estadias.
-Transporte,
-refeiçoes,
-divulgação,
-Material de
informaçao a ser
distribuido.

-assisténcia;
formaçao
configuraçao

IN FORMATICA

ACOMPANHAME
NTO
HOSPITALAR NA
CONSULTA DE
NEUROLOGIA

Acompanhamento na unidade de
consulta de neurologia uma vez
por sernana pela Equipa Técnica
da ANEM em cada Hospital do
Porto.

- Centro
Hospitalar
do Porto;
-Hospital
São João;

- RefeiçOes,
- Transporte.
- Recursos
Humanos,

-Hospital
Pedro
Hispano;
-Centro
Hospitalar
V.N.G.
Espinho;

MOD ANEM AF

ci 03

Rua JUlio Dini, n 1247 4420-481 Valbom - Gdrn Tel/Fax 224631985
Mail anem(6anern OIQ Pt i Site www anern org pt I Facebook anern esclerosernultipla)grnail corn

Pag 4 de 19

A " EM

Corn u nicação

:o OfIcio n.°
nFaxn.° ______/
x Declaraçäo / Aviso
Acordo de Cooperação
Declaracao Transporte
Data: 19/10/2017

TV1OADE

EM CUIDADOR

cRIAcA0DE
BOLETIM
RETRATANDO A

DESCRCAO

POOS
DILIGENCIAS-

Disponibilizar urn cuidador urn dia
Imes aos doentes dependentes
previamente sinalizados.

Apoio no
pagarnento
mensal de
rernuneraçao do
cuidador, e nas
deslocaçOes ao
dornicilio dos
utentes e locais a
transportar.

. Criaçao de boletirn retratando a
doença de urna forma simplista
através de banda desenhada

DOENA

FOLHETOS
INFORMATIVOS

DIARIO DO
DOENTE

CONTRATAQAO
DE EMPRESA DE
CONSULTADORI
A PARA

Produçäo de novo foiheto
informativo da ANEM e ser
distribuido.

Apoio da produção
e impressao de
5.000 folhetos

Reproduzir urn Iivro corn a
finalidade de ser urn diãrio onde
consta mnformaçao pessoal do
doente e a ser distribui'do.

Apoio da produçao
e irnpressão de
1,000 diários

Contrataçao de empresa corn
serviço de consultadoria,
marketing e cornunicaçao, para
angariaçâo de fundo do projeto
de Construçao de Chnica de
Reabilitaçao e Lar Residencial.

Call to
Action

Apoio da
contratação

- Guess
What

ANGARIAAO DE
FUN DOS

MOD ANEM AF Cl 03
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...

ATMDADE
DESCR1AO
LOCAL
APOIOSI
..................................... .........
.....
- Orçamento de
CRIAAO DE
CALENDARIO

BLOG EM

A MINHA VIDA
EM LIVRO

WORKSHOP
POESIA/LITERAT
URA

MOD ANEM AF Cl 03

Criaçao e impressao de 21
calendãrio da ANEM

criação
- Orçarnento de

irnpressao

No blog na ANEM dar voz a urn
utente por mes, retratando Os
seus modos de vida. criando urn
espaco de contacto social corn
outros membros do blog.

- Pagamento de

Pretendemos corn esta atividade
criar urn Iivro de recordaçOes,
modos de vida do utente, dado
relevancia as experiencias
positivas do sujeito. Valorizando o
percurso de vida; estimulando a
rnemOria autobiogrãfica e
desenvolvendo o sentido da
própria identidade.

- Convite de
escritor;
- Orçamento de
criaçao e
impressao de livro;

honorarios ao
elemento
responsável pela
comunicação, pela
gestao do blog e
formaçao do
utente na area das
redes soclais e
consequente
acompanhamento
de gestão de blog
na inserçào de
informaçao do
utente.

Desenvolver o gosto pela leitura,
promovendo a escuta ativa,
desenvolvendo vocabulario destreza verbal e organizaçao de
pensamentos construtivos de
frases.
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ATV1DADE

-r-------

:
FORMAcAO
PARA
CUIDADORES

ESPETACULOS
DE CARIZ
SOCIAL

JANTAR
HOMENAGEAND

DESCRAO

.

LOCAL

APOOS/
D1VGENCA

-___

Consiste em promover a
preparação de todos Os que
prestam cuidados as Pessoas
com EM e doentes do Foro
Neurologico Pretende-se, assim,
contribuir para que os cuidadores
obtenham o rnáximo de eficàcia
no desempenho das suas
funçOes, minimizando o desgaste
fisico e psicológico,
proporcionando bem-estar sos
doentes

Realizaçao de variosespetáculos
corn fins de angariaçao de fundos
em vãrios locals a nivel Nacional
para a construçào da Clinica de
Reabilitaçao e Lar Residencial e
concretizaçäo de atividades corn
Os utentes corn as datas a
agendar.

Jantar corn entrega de medaihas
de honra em nome da ANEM

9w

-INR, P., realizar
candidatura so
programs de apoio

Locals a
designar.

- Càrnaras
Municipals a nivel
Nacional
- Empresas
Nacional/
Multinacional

Local a
designar.

- Refeiçao.
- Medalhas honra,
- Flores

0
MECENAS

DIA DO FADO

UMA HORTA A
PORTA

MOD ANEM AF Cl 03

Dia dedicado a urn estilo de
musics- fado, decorar o espaço
corn objetos alusivos ao estilo
musical. Convidar urn fadista e
incluir no alrnoço/lanche,
permitindo alegrar e promover a
integraçao em grupo e o
enriquecimento de cultura.

Criação de uma plantação de
horta vertical de ervas
arornáticas, promovendo o
desenvolvimento de trabalhos
bàsicos de jardinagem e a reaçâo
a estirnulos sensoriais.

Julio

- Alrnoço/lanche
-corn pra de
objetos
decorativos;
- Pagarnento ao
fadista e
guitarrista.

- Orçamento de
materials para
criaçào de horta.
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t....
ATMDADE

DESCRçAO

OBS:

LOCA
DILIGENCIAS
AMIMI

MELHOR
AMIGO DO
HOMEM COM
TERAPIA

WORKSHOP DE
PASTELARIA E
COMEMORAQAO
DO DIA MUNDIAL
DO CHOCOLATE

CRIAGAO DE
GRUPO MUSICAL
E/OU TEATRO

AcOES DE
FORMAAO I
TECNICOS/DIREC
CeAO

MOD ANEM AF 0/03

Trabalhar Os benefIcios positivos
da interação dos animals corn a
populacao de doenças
neurologcas, como o apolo ao
ndividuo no contacto corn a
realidade a focalizar a atençao e
favorecer estados de animo
positivo. descentralizar o
egocentrismo, o estirnulo a
empatia, a aceitação e confiança
rnCitua e o reforço da autoestima.

-Orcarnento de
terapia assistida
por animals.

Promover workshop de pastelaria,
estimulando a criatividade para a
arte de confeção de doces e a
motricidade fina.
Para o dia mundial do chocolate
(7 julho) desenvolver urn convivio
com a confeçao de chocolates
incrementando a participaçao
ativa e interaçao grupal.

- Orçamento de
materials para Os
workshops.

Criação de grupo musical e/ou
teatro promovendo o convivio o
bem-estar. desenvolver as
reiaçoes interpessoais e grupais e
desenvolver o con hecimento nas
areas da musica e teatro.

- Honorário de
professor de
mCisica/teatro.

Participaçao em açôes de
formação cientificas/ nao
cientificas de técnicos e membros
da direçao ao longo do ano.

-Apoio na
participação em
açoes de
formaçao ao nIvel
de pagamento de
inscriçOes,
deslocaçoes e
alojamento, se
necessãrio.

-orçamento de
materials para a
cornemoração.
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OBS.

DIUGENCIAS

PARTICIPAQAO

Participaçao nos diversos
congressos Ectrirns anuais.

Apolo no
alojarnento e
deslocaçOes para
Os congressos
para 3 elementos
da ANEM.

NOS
CONGRESSOS
DE ECTRIMS

LANAMENTO
DE MARCA
SOCIAL DA
ANEM

CRIAAO DE
NEGOCIO
SOCIAL

E
-pARTtcIpAcAo
COLOBORAAO
EM SEMINARIOS
INVESTIGAQAO

PUBLICAQAO DO
JORNAL ANEM

MOD ANEM AF C/ 03

wmP4

Op' rincipal objetivo per trãs deste
projeto e o de criar urna Marca
que ten ha a força e o intuito de
agregar, ganhar
representatividade e divulgar a
patologia e a Associaçao

No Mercado social serão
vendidos vários artigos, de tudo
urn pouco a preços muito
atrativos e bastante abaixo do
valor de rnercado. Ao comprar
estarã a contribuir para o
financiamento das atividades da
instituiçao.

ANEM

Ccaboraçao e participação em
acoes, seminarios e coloquios no
âmbito da EM, corn o objetivo de
recolher novas informaqbes sobre
a doença para transrnissao aos
associados, dando
simultaneamente a conhecer a
ANEM as entidades
organizadoras.

Edição do jornal informativo
sernestral, corn criaçao de novas
colunas de interesse, inserção de
novos anüncios publicitãrios
relacionados corn as areas Social
e da SaUde e participaçao de
personalidades convidadas. A
publicaçao deste jornal tern como
objetivo fornentar a transrnissão
de inforrnaçao sobre a EM, o
trabalho desenvolvido e Os
serviços disponiveis na ANEM.

- Produção e
lrnpressao

- Envio CTT

Rua JUlso Dims, in 247 4420481 Vatborn - 0dm ITel /Fax 224631985
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V L'L

-CONSTANTE
ATUALIZAAO
DO SITE DA
ANEM

ATUALIZAQAO
DO FACEBOOK E
BOLG DA ANEM

-CAMPANHA DE
ANGARIAAO DE
FUN DOS

CONCRETIZAA
O DE SONHOS

COLONIA DE
FERIAS- EPOCA
BALN EAR

MOD ANEM AF 0/03

Pretende-sedar continuidade ao
site da Associaçao, através do
seu desenvolvimento ao nivel da
quantidade e qualidade de
nforrnaçao disponivel, sempre
corn a ideia de facilitar a meihorar
a navegaçao do nosso site.

Site ANEM

Pretende-se atualizar o facebook
e dar continuidade ao blog da
Associaçao, meihorar e
desenvolvero nivel de qualidade
de informaçao disponivel, sernpre
corn a idela de interagir e pedir
opiniao para atividades futuras,
promovendo a interação.

Facebook e
blog da
ANEM

Realização de vãrias campanhas
de anganaçao de fundos para a
construçao da Clinica de
Reabilitação e Lar Residencial
corn as datas e locais a agendar.
Todo o ano realizada por
voluntários da ANEM consoante
autorização dos espaços cedidos.

Aguardar
confirmaça
o

Pretendernos anualmente
concretizar sonhos dos nossos
utentes. não tendo urn lirnite dos
sonhos, serão concretizados
mediante apoio/donativos
atribuidos a esta atividade.
Será feito urn levantarnento dos
sonhos dos utentes que
acornpanharrnos e anualmente
canalizaremos apoios para
desenvolver a atividades podendo
ser de caracter individual e/ou em
grupo

Local a
designar

Ws de Juiho na praia corn os
utentes do CAARPD.

Praia de
lavadores

DeslocaçOes
praia

+ KIT
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L.......... ...........

TM

..

. ,....,.. .,,......

DADE"

DESCRtQAO

.... ................ .. ......

VISITA A
AMARANTE
OU FERIRA
MEDIEVAL

El

Visitar o MunicIpio de Amarante,
e almoçar na Taberna da Bifanas
(restaurante da NI Associada D°
Zoraida).Conhecer urn espaço
diferente do que estamos
habituados e que por vezes
apenas imaginamos corn este
poderia ser, levando assim a que
possarnos quase que regressar
no tempo e conhecer prãticas e
costumes dos nossos
antepassados.

POIOSl

LOCAL
______

Municipio
de
Amarante e
Restaurant
e Taberna
das
Bifanas.

__
QB
.

- Alrnoço
- Deslocaçao

Feira
medieval
de Rio
Tinto
- Feira
Medieval
do Mosteiro
de Leca

VISITA A
MUSEUS

IDA AO CINEMA

MOD ANEM AF

ci

03

VISITA AO SEA LIFE: rnuseu dos
brinquedos de Alfena e/ou
WORLD OF DESCOVERIES. Oar
a conhecer aos nossos utente a
vida marinha em data e local a
designar. Visita ao rnuseu
interativo e parque temático de
Alfàndega, promovendo o
con hecirnento do museu e o
contacto corn novas tecnologias.

- Sea life

Em data e local a designar ir a
uma sessão de cinema de
preferência visualizar urn fume
que seja em Portugues.

Local a
designar.

- Porto

Pedir isenção de
pagamento ou
desconta do
bilhete da entrada

- Solicitar entrada

gratuita/ desconto

Rua Julio Dims, n 0 247 4420-481 Valborn - 0dm ITel IFax. 224631985
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ATIVID'AD

IDA AO TEATRO

DIA DA
CULINARIA

TARDE DE CHA

ATIVIDADES
LUDICAS NO
PARQUE DE
GRAMIDO

MOD ANEM AF Cl 03

1E

Em data e local a desgnar
visualizar uma peça de teatro.

tOC7t

Teatro Sá
da
Bandeira,
Carlos
Alberta:
São João
ou Coliseu
Porto

Em data a designar desenvolver
sessão de culinària promovendo
a aprendizagem de novas
receitas faceis de confecionar.

Espaço da
ANEM.

Proporcionar mensalmente uma
tarde do chá onde sera
apresentado pelos doentes
sugestOes de atividades/
iniciativas que gostariam de ver
desenvolvidas assim como
apresentação dos seus sonhos"
de forma a tentarmos concretizalos
Partilha de conhecimentos.

Sede da
ANEM.

Atividades a realizar durante todo
a ano, na qual se pretende
proporcionar momentos de
reabilitação fIsica ao ar livre.
diversão e interaçao entre as
participantes

Parque de
Gramido

.

APOiOT"

Pedir entrada
gratuita/desconto.

- Orçamento
águas

Rua Julio Dinis n 0 247 4420-481 Valbom - 0dm ITel /Fax 224631985
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Data: 19/10/2017

~.TIVIX4

DESCRAO

LOCt

AP3'OS

OBS

JQ

IDA AO TEATRO

DIA DA
CULINARIA

TARDE DE CHA

ATIVIDADES
LUDICAS NO
PARQUE DE
GRAMIDO

MOD ANEM AF C/ 03

Em data e local a designar
visualizar uma peça de teatro.

Teatro Sá
da
Bandeira;
Carlos
Alberto;
São João
ou Coliseu
Porto

Em data a designar desenvolver
sessão de culinária promovendo
a aprendizagem de novas
receitas faceis de confecionar.

Espaço da
ANEM.

Proporcionar mensalmente uma
tarde do chá onde sera
apresentado pelos doentes
sugestOes de atividades/
inicativas que gostariam de ver
desenvolvidas assim como
apresentaçào dos seus sonhos
de forma a tentarmos concretizalos
Partilha de conhecimentos.

Sede da
ANEM.

Atividades a realizar durante todo
o ano, na qual se pretende
proporcionar momentos de
reabilitação fisica ao ar livre,
diversão e interação entre Os
participantes

Parque de
Gramido

Pedirentrada
gratuita/desconto.

-

Orçamento

águas

Rua Julio Dinis, ri° 247 4420-481 Valborn - Gdm Tel/Fax 224631985
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AT! VIDADE

DESCRIçAO

C
'JIU(iENL'!AS

ATELIER DE
ARTES
PLASTICASATIVIDADES
MANUAlS

CLINICA DE
REABILITAQAO E
LAIR
RESIDENCIAL

NOVO ESPAQO
PARA CAARPD

MOD ANEM AF C/ 03

-

Atividades manuais que fazem
parte do novo piano semanal do
CAARPD, que tern em vista
promoverem aos doentes o
desenvolvimento da criatividade e
capacidade motora.

Sede da
ANEM corn
voiuntários
e parceiros

- Orçamento
atividades
manuals

Continuaçao do Processo para
construçao da Clinica de
Reabiiitaçao e Lar Residencial. no
terreno cedido pela Càmara
Municipal de Vila Nova de Gata.
Este projeto tern como objetivo a
criaçao da primeira vaiência no
pais corn unidade de
internamento temporário e
permanente, destinado
exciusivamente a doentes de EM
corn ausência de retaguarda
familiar ou cujos farniliares nào
disponham de condiçOes
socioecónomicas que os
permitam acolher no seu
domicilio. Por seu lado, a Clinica
de Reabilitaçao perrnitirã
desenvoiver urn serviço constante
de apoio e intervenção ao nivel
da man utenção da saüde do
individuo corn EM, promovendo
assirn a autonomia e a meihoria
da sua qualidade de vida.

Obras de remodelaçao e
adaptaçao para o
desenvolvimento da n/ valéncia
(CAARPD). Melhorar condiçOes
de espacos e acessibilidades

Espaço
cedido pela
Câmara
Municipal
de Vila
Nova de
Gaia

Rua JOho Dinis. n 0247 4420-481 Vaborn - 0dm Tel/Fax 224631985
Mail anemanem orq.p Sitei www anem org ot Facebook anern esclerosernultipla(gmail corn
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ATIVIDADES COMEMORATIVAS

FIESTA DE ANIVERSARIO IX/Mês
Evento onde se festeja o aniversário dos utentes do CAARPD e da respetiva equipa
técnica.
No caso de existir mais que urn elernento a fazer anos no mesmo rnês festeja-se em
simultãneo no final do mesmo.

FIESTA DO DIA DOS REIS
Comemoraçao do dia dos Reis. celebrado a moda antiga.

FIESTA DE CARNAVAL
Festejo do Entrudo, corn desfile de mascaras corn prérnio para a meihor mascara.

FIESTA DA PASCOA
Atmoço corn rnüsica proporcionada por urn sócio I distribuiçao do "coelhinho".

FIESTA DE SAO JOAO
Festejo de São João corn sardinhas e animação.
Parque de Merendas ou espaco da ANEM

kyj VT

IIL(á1

Festejo em local a designar corn castanhas assadas e anirnacao.

FIESTA DE NATAL
Atividade a realizar nurn restaurante a designar ou espaço da ANEM, almoço convIvio.
corn troca de prendas e animação.

MOD ANEM AF Cl 03
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ATIVIDADES DIARIAS

VISITAS DOMICILIARIAS
A ANEM tern vindo a desenvolver visitas domiciliárias corn a equipa multidisciplinar aos
portadores de EM e doentes do Foro Neurologico, visitas estas que pretende dar
continuidade e tendo em conta as necessidades da populacao aurnentá-las para o major
nUmero possivel.

TERAPIA OCUPACIONAL
Terapia Ocupacional visa a avaliaçao, tratamento e habilitacao de indivIduos corn
disfuncao fIsica, mental, social ou outras, tendo como objetivo Ihes proporcionar o major
potencial de funcionalidade, autonornia e desempenho nas suas funcOes pessoais, sociais
e profissionais. Isto é. o Terapeuta Ocupacional ajuda a melhorar. mantel ou recuperar o
seu desempenho nestas atividades de forma mais funcional, eficiente e independente
possivel utilizando técnicas e estrategias integradas em atividades terapêuticas. Estas
atividades são selecionadas de acordo corn as necessidades e interesses da pessoa,
contemplando a realidade social, cultural e económica da mesma. Assim, na ANEM

0

Terapeuta Ocupacional orienta atividades de estimulacao cognitiva, de reabilitaçao fisica,
treino de AVD'S, lCidicas entre outras. de forma a promover a saüde e o bern-estar dos
utentes

SESSAO DE FISIOTERAPIA - SessOes de fisioterapia favorecendo a mobilidade e
qualidade de vida dos nossos utentes do CAARPD.

SESSOES DE HIDROGINASTICA- Segundas e quintas-feiras nas piscinas Municipais de
Gondornar corn quern temos acordo estabelecido.

MOD ANEM AF CI 03
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SESSOES DE HIPOTERAPIA- atividade desenvoivida no Centro Hipico de Gondornar
corn quern estabelecernos protocolo.

SESSOES DE TERAPIA DA FALA- SessOes a desenvolver corn parceiro favorecendo a
meihoria de qualidade de vida dos utentes.

SESSOES DE MEDICINA TRADICIONAL CHINESA TAI CHI E QIGONG - Nas
iristalaçOes da ANEM corn Dr. Luis Madeira e Luis Carvaiho- rnarcaçoes pelo telefone.

SESSOES DE INFORMATICA- SessOes desenvoividas nas instaiacOes da ANEM as
quintas-feiras.

CONSULTAS NUTRIcAO
SessOes de Nutriçao corn urn Nutricionista que pretende fornecer todo o apoio necessário
para urn aconseiharnento nutricional personalizado.
Anamnese Alirnentar: Avaliacao Antropométrica: Avaliaçao das Necessidades Nutricionais
Definiçao de Objetivos: Definicao de Piano Alirnentar/Aconseiharnento Personalizado:
Esciarecirnento de Düvidas.

APOIO PSICOLOGICO
Consuitas de Psicoiogia, Terapia de Grupo e Técnicas de Relaxamento destinadas a
doentes, farniliares e cuidadores. Este servico tern corno objetivo proporcionar o devido
acornpanharnento psicolôgico aos associados, ajudando-os a aceitar a doenca e a criar
cornpetëncias para se adaptarem a EM e a sua realidade,
Pretende-se corn este serviço efetuar urna intervencao rnais ativa ao nivel do domiciiio.
REALIZJAçAO DE SESSOES DE TERAPIA DE GRUPO -: que tern ern vista promoverern
aos doentes urn equilibrio ernocional corn sessOes de Terapia de grupo.

MOD ANEM AF 0/03
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APOIO SOCIAL
Consultas de serviço social a todos

Os

associados, corn especial incidëncia no apoio aos

doentes de E.M.
Este servico tern como objetivo intervir nos problemas socioeconómicos apresentados
pelos sócios, através do atendimento/acom pan hamento social, da prestaçao de apoio
psicossocial, do encaminhamento de situaçOes para os servicos competentes e da
articulaçao corn entidades parceiras. Paralelamente, este servico assume urn carácter
inforrnativo relativamente a direitos sociais, deveres e norrnas processuais dos
organismos oficiais.
Pretende-se igualmente efetuar urna intervençao mais ativa ao nIvel do dornicilio,
apolando as agregados corn dificuldades de deslocaçao.

APOIO NA DISTRIBUIQAO DE BENS ALIMENTARES
Parceria estabelecida corn Banco Alimentar Porto na distribuicao de cabazes alimentares
mensais pe!as familias previamente sinalizadas e inscritas na plataforma do B.A.

LOJA SOCIAL
Desejarnos que o funcionamento diário da nossa loja social se rnantenha para
continuarrnos a disponibilizar artigos de vestuários e calcado a populacao carenciada.

SERVIO DE EMPRESTIMO DE AJUDAS TECNICAS
Este serviço está disponivel para todos

Os

associados e cornunidade em geral, através do

ernpréstirno de material ortopédico obtido pela carnpanha de recolha de Tampinhas, 0
seu principal objetivo consiste em disponibilizar o material ortopédico adequado as
lirnitaçOes que apresentarn, proporcionando assim urna melhoria da qualidade de vida dos
doentes.

APOIO JURIDICO
Este servico terá como objetivo inforrnar e orientar os associados relativarnente a
questOes gerais de ordem juridica e sobre direitos e deveres do cidadão corn deficiència.
MOO ANEM AF C/ 03
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PROTOCOLOS DE COLABORACAO
(,elebracao de Protocolos de Colaboracao corn diversas entidades püblicas e privadas,
corn o objetivo de disponibilizar novas servicos a favor da instituicao e respostas diversas
e adequadas as necessidades e interesses de todos os associados.

OBSERVACAO
Salientamos que qualquer projeto é aberto, dinâmico e passive[ de sofrer alteraçOes que
poderao alterar esta estrutura formal. Desta forma, cumpre-nos informar que todas as
alteracoes serão devidamente comunicadas aos sOcios em Assembleia Geral.

A Direcao:

Presidente

Vice-Preside nte

v)

Secretário (a)

:\

1)
1YCJtv

Tesoureiro (

Vogal
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