Entidade Promotora: Município de Arruda dos Vinhos
Designação do Projeto: PEPAL 5.ª Edição
Objetivo Principal: Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

OBJETIVOS
‐ Assegurar o funcionamento e dinamização do Centro de Convívio Sénior de 2.ª f a 4.ª f das
14h às 17h;
‐ Criar um projeto estrutural para a dinamização no Centro Cultural do Morgado de Arruda dos
Vinhos;
‐ Desenvolver o festival comunitário AllRuda;

Atividades no Centro de Convívio Sénior:
‐ Realização de 2 puzzles de 500 peças;
‐ Visualização de mais de 20 filmes portugueses no Auditório Municipal;
‐ Jogos de mesa variados;
‐ Jogos com instrumentos musicais;
‐ Mostra de documentários relativos à história de Portugal e de arte;
‐ Jogos que visavam a explicação de episódios da história de Portugal e da geografia mundial;
‐ Composição de um quadro com fotografias referentes à juventude dos utentes;
‐ Apoio na obtenção de receituário por parte dos utentes.

Atividades do Projeto do Centro Cultural do Morgado:
‐ Realização de um workshop interno em que se juntou as pessoas que de uma forma mais ou
menos direta trabalham no CCM;
‐ Realização de uma reflexão relativamente ao funcionamento do CCM e projeção do que
poderia ser feito para se melhorar;

‐ Aplicação de um inquérito aberto à população onde se pretendia conhecer os hábitos
culturais das pessoas e o que elas perspetivam para o CCM.

Atividades no Festival AllRuda:
‐ Animação em todos os espaços no Centro Cultural do Morgado;
‐ Integração do evento no projeto a comunidade estrangeira local;
‐ Integração do projeto aos moradores junto ao CCM;
‐ Promoção dos serviços do CCM junto da população;
‐ Animação e dinamização do comércio local das ruas Cândido dos Reis e Rua da República.

RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS:
‐ Centro de Convívio assegurado e dinamização de atividades com sucesso junto dos utentes;
‐ Realizado o Diagnóstico do Centro Cultural do Morgado para se iniciar a definição do Plano
Estratégico;
‐ Realizado o Festival Comunitário AllRuda, cumprindo todos os objetivos traçados, com
grande sucesso e adesão por parte da Comunidade.

