
 
 

1 
 

Plano de Atividades para 2016 

 

Caro(a)s Associado(a)s: 

 

Nos termos estatutários, cumpre à direção submeter para apreciação o Plano de 
Atividades e Orçamento para 2016. 

Na persecução dos objetivos da nossa associação, para além da atividade diária 
de resgate, tratamento, acompanhamento e adoção de animais abandonados e 
em risco, pretendemos organizar diversos eventos em prol da defesa dos 
animais e envolvendo a comunidade do concelho de Esposende: 

 

Janeiro: 

 Campanha de Sensibilização contra o Envenenamento de Animais 
Selvagens e de Companhia em parceria com a Associação Assobio 
(término da campanha em fins de Março); 
 
 

Fevereiro: 
 

 Concerto da Orquestra dos Meninos da Escola de Música de Esposende; 

 Assembleia Geral Ordinária (apreciação e votação do relatório e contas). 

 

Março: 

 Campanha de Angariação de Sócios “Coelhinho da Páscoa”. 

 

Abril: 

 Participação na Feira de Velharias de Esposende. 

 

Maio: 

 Campanha de Recolha de alimentos através da Animalife; 

 Participação na “Cãominhada”, organizada pela Câmara Municipal de 
Esposende em parceria com o Canil Intermunicipal de Ponte de Lima. 
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Junho: 

 Campanha ANIESP contra o abandono de Animais de Companhia 
(término da campanha a 15 de Outubro). 

 

Julho: 

 Donativo de 30 paletes ao Canil Intermunicipal de Ponte de Lima no 
âmbito da Campanha “Pequenos Gestos, Grandes Ações”. 

 

Agosto: 

 Participação na Feira do Marisco de Fão; 

 Participação na Feira Medieval de Esposende (caso não seja cobrado 
qualquer valor de participação); 

 Celebração do Dia Internacional do Animal Abandonado (dia 19 de 
Agosto). 

 

Setembro: 

 Ação de Sensibilização sobre os animais de companhia com as crianças 
do agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira; 

 “Cãominhada” realizada pela ANIESP para a comunidade do concelho de 
Esposende. 

 

Outubro: 

 Palestra com o Dr. Luís Lameira – “Os benefícios psicológicos da 
interação dos animais de companhia com o ser humano”; 

 Jantar Comemorativo do Dia Mundial dos Animais e Celebração do 
Primeiro Ano de Atividade da ANIESP (8 de Outubro); 

 

Novembro: 

 Segunda Campanha de Angariação de Sócios “Anjinhos do Natal” 
(término na 1.ª semana de Janeiro de 2017); 

 Campanha de angariação de camas e cobertores inserida na Campanha 
“Pequenos Gestos, Grandes Ações”; 

 Participação no V evento da Chila e Chocolate. 
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Dezembro: 

 Exposição cronológica da atividade da ANIESP; 

 Segundo donativo de 30 paletes ao Canil Intermunicipal de Ponte de 
Lima no âmbito da Campanha “Pequenos Gestos, Grandes Ações”. 

 Assembleia Geral Ordinária para a apreciação e votação do Plano de 
Atividades e Orçamento para 2017. 

 

 

 

Aprovado em Reunião de Direção realizada em 08/12/2015. 

 


