
  

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 
 
 

 

Eixo II: Capacitação das organizações para a coesão social 
 
Objetivo estratégico: Fomentar a Divulgação de informação e a participação da 
comunidade em ações da rede social 
 

 

 

 

 
O Centro de dia e o SAD do Centro Social e Paroquial Santo André de Sobrado 
organizaram a atividade com o contributo dos parceiros e contando com a presença da 
Associação de Promoção Social e Cultural de Ermesinde e a Santa Casa da 
Misericórdia de Valongo.  
A Associação Passo Positivo, no âmbito do projeto Banco de fraldas, na pessoa da 
Presidente Enf.ª Isabel Ferreira dinamizou a ação informativa, com o tema de 
prevenção de riscos domésticos e um representante da empresa TENA, Enf.º Miguel 
Cunha, direcionou a sua intervenção para s incontinência urinária e promoção de 
corretos cuidados de higiene pessoal. 
 

 
Prevenção de riscos domésticos – Associação Passo Positivo 
Promoção da saúde na incontinência urinária – TENA 

Enquadramento da Atividade no Plano de Ação 

Atividade: Dicas para o cuidador 

Data de realização 15.05.2017 

N.º de participantes sexo feminino: 15 

N.º de participantes sexo masculino: 3 

N.º total de participantes: 18 

N.º total de entidades parceiras envolvidas: 9 - 6 CLAS e 3 Não CLAS 

Nome das entidades parceiras envolvidas: Centro Social e Paroquial Santo André 
de Sobrado/ Conferência São Vicente 
de Paulo – Santo André de Sobrado/ 
Município Valongo- rede social/ União 
de Freguesias Campo e Sobrado/ 
Associação de Promoção Social e 
Cultural de Ermesinde/ Santa Casa da 
Misericórdia de Valongo/ Associação 
Passo Positivo*/ Farmácia de 
Sobrado*/ Empresa TENA* 
*Não são parceiros do CLAS 

Descrição geral da atividade 

Programa (a) 



  

 
 

Aspetos positivos: 
Relevância dos temas abordados.  
Motivação dos intervenientes e a participação ativa dos presentes. 
A atividade em pequeno grupo foi facilitador de partilha de experiências. 
 
Aspetos a melhorar:  
Alteração do dia da semana e horário da atividade.  
Cumprimento da duração estabelecida para a intervenção. 
Disponibilizar o serviço de transporte aos interessados. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Balanço crítico 

Registo fotográfico 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
Elaborado em: 16/05/2017 
 

Técnica/o: Isabel Cunha 


