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Apresentação da Instituição 

 

 Designação: Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias- IPSS 

 Endereço: Largo Dr. José Real da Silva Sousa Canêdo, n.º 22, 2240-612 Ferreira do Zêzere 

 Telefone:249366800/806/807 

 Fax: 249366734 

 E-mail: geral@ambesp.pt 

 Área de Intervenção Geográfica: Concelho de Ferreira do Zêzere, de acordo com os 

Estatutos da AMBESP. 

 

O objetivo primordial da Instituição é proporcionar qualidade de vida aos idosos, crianças e 

famílias através de diferentes respostas sociais, totalizando um apoio anual a 3649 utentes. 

O presente Relatório tem por objetivo descrever e avaliar as atividades desenvolvidas pela 

Associação de Pias no ano de 2020. 

A Associação de Pias oferece várias Respostas Sociais, organizadas em três equipamentos: 

 

 Centro de Inovação Social da Frazoeira; 

 Centro Escolar das Areias 

 Centro de Coletividades em Ferreira do Zêzere 

 

 

Missão 

 

Prestar um serviço de Apoio social a famílias, idosos e crianças, trabalhando diretamente junto 

da comunidade, ou através de parcerias com outras entidades e projetos. 

Visão 

 

Ser reconhecida como uma instituição que presta apoio a idosos, crianças, famílias e comunidade 

em geral e que aposta no rigor e na qualidade dos serviços prestados, de forma a garantir a 

satisfação dos seus clientes. 

 

mailto:geral@ambesp.pt
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Princípios 

 

 Satisfazer continuamente os nossos clientes; 

 Ser uma Instituição responsável perante os clientes, famílias e comunidade, com convictas 

preocupações Sociais. 

 Transmitir aos clientes a confiança de um serviço que procura atender às suas 

necessidades; 

 Sensibilizar, motivar e valorizar os colaboradores; 

 Cumprir os requisitos legais, normativos e outros aplicáveis à instituição; 

 Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade assim como a 

qualidade dos serviços prestados. 
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Constituição dos Órgãos Sociais 

 

Assembleia Geral 

Presidente – Paulo Jorge Neves  

1º Secretário – Vera Mónica Ribeiro 

2º Secretário – Hugo Azevedo 

 

Direção 

Presidente – Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores 

Vice-presidente – António Marques Oliveira 

Secretário – Aires Ferreira da Graça 

Tesoureiro – Manuel Santos Nunes 

Vogal – Pedro Alexandre Gonçalves 

 

Conselho Fiscal 

Presidente – Carlos Miguel Nunes de Sousa 

Vogal – Hélio Duarte da Silva Ferreira Antunes 

Vogal – Manuel Conceição Veríssimo Costa 
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Programas Europeus 

Organigrama 
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1. SERVIÇOS/ RESPOSTAS SOCIAIS: 

  

1.1. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)     

É uma resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas 

que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física ou psíquica e que não 

possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas 

e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar 

para o efeito. 

 

Este equipamento tem capacidade para 33 utentes. Tem atualmente 33 vagas comparticipadas 

pela Segurança Social e teve no ano de 2020 uma frequência média mensal de 33 utentes. 

Esta resposta social, no ano de 2020, foi comparticipada pela Segurança Social no valor de 

129.799,80 € e as mensalidades a aplicar aos utentes tiveram por base a Portaria n.º 196-

A/2015 de 01 de Julho, republicada pela Portaria n.º 218-D/2019, de 15 de Julho. 

Ano de 2020: 

Média de comparticipação familiar: 283,34 € 

Média do somatório de todas as comparticipações: 7.333,48€ 

Custo médio por utente: 550,95€ 

 

Frequência de utentes 

O SAD, no ano 2020, não teve inscrições pendentes. As vagas comparticipadas pela Segurança 

Social estiveram ocupadas. 

Os motivos da saída foram maioritariamente por institucionalização, seguindo-se a morte e a 

desistência do serviço. 

Foram monitorizados todos os planos individuais e realizados e os respetivos acolhimentos 

iniciais. 

 

  



 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

 

  

AMBESP.55.00                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 11 de 55 
 

Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias  

 SAD SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 37 3  

FEVEREIRO 36  2 

MARÇO 36 5  

ABRIL 31 2 2 

MAIO 31   

JUNHO 34 2 3 

JULHO 29 1 2 

AGOSTO 31 1 2 

SETEMBRO 32   

OUTUBRO 30 2  

NOVEMBRO 30 2 2 

DEZEMBRO 31 1  

TOTAL 388   

 

 

1.2. Centro de Dia (CD)   

O Centro de Dia é uma resposta social, que consiste na prestação de serviços que contribuem 

para a manutenção do cliente no seu meio sociofamiliar, visando a promoção da sua autonomia e 

a prevenção de situações de dependência ou o seu agravamento. Os serviços prestados por esta 

Instituição aos utentes foram de alimentação, higiene pessoal, transporte e animação 

sociocultural. Para além destes serviços ainda foram prestados a alguns utentes os serviços de 

acompanhamento ao médico e de higiene habitacional. 

 

Este equipamento tem capacidade para 30 utentes. Tem atualmente 14 vagas comparticipadas 

pela Segurança Social e teve no ano de 2020 uma frequência média mensal de 14 utentes. 

Esta resposta social, no ano de 2020, foi comparticipada pela Segurança Social no valor de 

43.081,44 € €. Vimos este valor aumentar em 2020 devido à domiciliação do Serviço de Centro 

de Dia, uma vez que a partir do dia 16 de março, e devido à Pandemia de SARS COV 2, o Centro de 
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Dia foi encerrado. As mensalidades a aplicar aos utentes tiveram por base a Portaria n.º 196-

A/2015 de 01 de Julho, republicada pela Portaria n.º 218-D/2019, de 15 de Julho. 

Ano de 2020: 

Média de comparticipação familiar: 227.06€ 

Média do somatório de todas as comparticipações: 3.077.24€ 

Custo médio por utente: 506,62€ 

Frequência de utentes 

O Centro de Dia, no ano 2020, não teve inscrições pendentes. As vagas comparticipadas pela 

Segurança Social estiveram ocupadas. 

Os motivos da saída foram igualitariamente a morte e a desistência do serviço. 

Foram monitorizados todos os planos individuais e realizados e os respetivos acolhimentos 

iniciais. 

 CD SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 12  1 

FEVEREIRO 13   

MARÇO 13   

ABRIL 10 2 1 

MAIO 9  2 

JUNHO 11  1 

JULHO 12   

AGOSTO 12   

SETEMBRO 12   

OUTUBRO 12   

NOVEMBRO 12   

DEZEMBRO 14  2 

TOTAL 142   
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1.3. Centro de Convívio (CC) 

É uma resposta social desenvolvida em equipamento de apoio a atividades sociais, recreativas e 

culturais que envolvem as pessoas idosas da nossa área geográfica de atuação. 

 

Este equipamento tem capacidade para 30 utentes. Tem atualmente 30 vagas comparticipadas 

pela Segurança Social e teve no ano de 2020 uma frequência média mensal de 33 utentes.  

Esta resposta social, no ano de 2020, foi comparticipada pela Segurança Social no valor de 

21.225,60€ e as mensalidades a aplicar aos utentes foram estabelecidas em reunião de Direção 

no início do ano, com um valor fixo mensal para sócios e não sócios. 

 

Ano de 2020: 

Média Comparticipação familiar: 22,04€ 

Média do somatório de todas as comparticipações: 665,24€ 

Custo médio por utente: 39,03€ 

 

Frequência de utentes 

O Centro de Convívio, no ano 2020, não teve inscrições pendentes. As vagas comparticipadas 

pela Segurança Social estiveram ocupadas. 

Os motivos da não realização dos Convívios Sociais nos meses de Março, Abril, Maio, Junho, Julho, 

Agosto, setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, deveu-se ao Estado de Emergência, 

decretado pelo Governo a 16/03/2020 e por estarmos a trabalhar com um público-alvo de alto 

risco. Foi suspenso até 31/12/2020. 

 

 CC SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 32   

FEVEREIRO 35  3 

TOTAL 67   
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1.4. Universidade Sénior (US) 

É uma resposta socioeducativa desenvolvidas em equipamento que visa criar e dinamizar 

regularmente atividades culturais, formativas e de convívio, para e pelos maiores de 50 anos, 

num contexto de formação ao longo da vida, em regime informal. Aliado ao facto de ser 

constituída como resposta educativa e formativa, não deixa também de ser um projeto social de 

saúde, contribuindo para melhoria da qualidade de vida dos clientes. 

Este equipamento tem capacidade para 100 utentes. E teve no ano de 2020 uma frequência 

média de 23 utentes. Esta Resposta foi comparticipada pela Autarquia no ano de 2020 com um 

valor de 5.000,00€, as mensalidades a aplicar aos utentes foram estabelecidas em reunião de 

Direção no início do ano, com um valor fixo mensal de 10,00 €. 

Ano de 2020: 

Média de comparticipação do utente: 10.52€ 

Média do somatório de todas as comparticipações: 219,75€ 

Custo médio por utente: 36,83€ 

Frequência de utentes 

A Universidade Sénior, no ano 2020, não teve inscrições pendentes.  

Os motivos da não realização das aulas da Universidade Sénior nos meses Abril, Maio, Junho, 

Outubro, Novembro e Dezembro, deveu-se ao Estado de Emergência, decretado pelo Governo a 

16/03/2020, e por estarmos a trabalhar com um público-alvo de alto risco. Foi suspensa até 

31/12/2020. 

 

 U3I SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 46   

FEVEREIRO 46 2  

MARÇO 44   

TOTAL 136   
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1.5. Centro de Acolhimento Temporário (CAT) 

O Centro de Acolhimento Temporário da Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de 

Pias, acolhe crianças e jovens dos 0 aos 12 anos. A sua lotação é de 12 crianças. Sendo o seu 

principal objetivo a substituição das famílias de origem, implicando o acompanhamento das 

crianças e dos jovens a nível do seu desenvolvimento físico (alimentação, cuidados de saúde) e 

psicológico (equilíbrio emocional, desenvolvimento cognitivo e afetivo) tendo em atenção a sua 

idade, género de pertença, origens pessoais, percursos de vida e características de 

personalidade. 

Os CAT’S são equipamentos sociais que têm por finalidade o acolhimento urgente e transitório 

de crianças e jovens em situação de urgência como: 

 Abandono; 

 Maus-tratos; 

 Negligência; 

 Outros fatores. 

O acolhimento no CAT é um acolhimento de curta duração. O seu prazo não deverá ser superior a 

seis meses. Este prazo pode ser excedido, quando por razões justificadas, seja previsível o 

retorno à família ou enquanto se procede ao diagnóstico da respetiva situação e à definição do 

encaminhamento subsequente. 

O Acolhimento Temporário permite a realização dos respetivos diagnósticos ou o aguardar da 

definição do plano de vida da criança ou do jovem, num período transitório de mais ou menos 6 

meses, sendo-lhes assegurado o ambiente e as condições essenciais que os retirem do perigo em 

que se encontrem. 

 

Este equipamento tem capacidade para 14 utentes. Tem atualmente 12 vagas comparticipadas 

pela Segurança Social. 

Esta resposta social, no ano de 2020, foi comparticipada pela Segurança Social no valor de 

137.551,20 €, por ter um Acordo atípico não existem mensalidades a aplicar aos utentes. 

Ano de 2020: 

Custo médio por utente: 1141,18€ 
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Frequência de utentes 

O Centro de Acolhimento Temporário, no ano 2020, não teve encaminhamentos pendentes. As 

vagas comparticipadas pela Segurança Social estiveram maioritariamente ocupadas. 

Os motivos da saída foram igualitariamente o retorno à família biológica e a adoção. 

Foram monitorizados todos os planos socioeducativos individuais e realizados os processos de 

acolhimento. 

 

 CAT SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 12   

FEVEREIRO 10 2  

MARÇO 11  1 

ABRIL 11   

MAIO 11 1  

JUNHO 10   

JULHO 13 1 3 

AGOSTO 12   

SETEMBRO 12 1  

OUTUBRO 11   

NOVEMBRO 11   

DEZEMBRO 12  1 

TOTAL 136   

 

1.6. Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) 

O Centro de Atividades dos Tempos Livres é uma Resposta Social que promove a ocupação do 

tempo livre da criança e jovem em idade escolar (dos 6 aos 12 anos) através da realização de 

atividades originais, que incentivam a descoberta de meios e materiais novos, no período não 

letivo. No período letivo é feito ainda o acompanhamento das tarefas escolares. 
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Este equipamento tem capacidade para 70 utentes. Tem atualmente 17 vagas comparticipadas 

pela Segurança Social, e teve no ano de 2020 uma frequência média mensal de 44 utentes.  

Esta resposta social, no ano de 2020, foi comparticipada pela Segurança Social no valor de 

9.906,24 € e as mensalidades a aplicar aos utentes tiveram por base a Portaria n.º 196-A/2015 

de 01 de Julho, republicada pela Portaria n.º 218-D/2019, de 15 de Julho. 

Ano de 2020: 

Média de comparticipação familiar: 118,86€ 

Custo médio por utente: 65,36€ 

Frequência de utentes 

O Centro de Atividades de Tempos Livres, no ano 2020, não teve inscrições pendentes. As vagas 

comparticipadas pela Segurança Social estiveram ocupadas.  

Os motivos da não realização de Atividades no CATL nos meses de Abril, Maio, Junho, Julho, 

Agosto, deveu-se ao Estado de Emergência, decretado pelo Governo a 16/03/2020, assim as 

atividades foram suspensas até 15/09/2020. Foram monitorizados todos os planos de 

desenvolvimento individual e realizados os processos de acolhimento. 

 

 CATL SAÌDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 52   

FEVEREIRO 52 1  

MARÇO 51 2  

SETEMBRO 49   

OUTUBRO 50  1 

NOVEMBRO 50 1  

DEZEMBRO 49   

TOTAL 353   
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1.7. Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) 

É uma resposta social de apoio às famílias que engloba todos os tempos que fiquem para além 

das 5 horas diárias letivas, o tempo das entradas, dos almoços e das interrupções letivas. Sempre 

que os pais/encarregados de educação manifestem a necessidade, o estabelecimento de ensino 

terá de manter os seus filhos. Assim esta Associação compromete-se a garantir esta Resposta 

Social em duas freguesias do concelho (União de Freguesias de Areias e Pias e Freguesia da 

Igrejanova). 

Este equipamento tem capacidade para 75 utentes. Tem atualmente 35 vagas comparticipadas 

pela Autarquia e teve no ano de 2020 uma frequência média de 22 utentes. 

Esta resposta social, no ano de 2020, foi comparticipada pela Autarquia no valor de 10.248,00 € 

e as mensalidades a aplicar aos utentes tiveram por base uma reunião concertada de parceiros 

que dinamizam a mesma Resposta no Concelho. 

 

Ano de 2020: 

Comparticipação mensal familiar: 35,00€ 

 

Frequência de utentes 

As Atividades de Acompanhamento e Apoio à Família, no ano 2020, não teve inscrições 

pendentes. As vagas comparticipadas pela Autarquia estiveram ocupadas. 

Os motivos da saída foram maioritariamente a mudança de residência. 

Os motivos da não realização das atividades de Animação e Apoio à Família nos meses de Março, 

Abril, Maio e Agosto, deveu-se ao Estado de Emergência, decretado pelo Governo a 16/03/2020, 

que fez suspender os serviços até 31/05/2020, sendo determinado pela Direção suspender o 

mês de Agosto até início do ano Escolar. 
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 AAAF SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 32 1  

FEVEREIRO 31  1 

MARÇO 32   

JUNHO 32   

JULHO 0 9  

SETEMBRO 21  3 

OUTUBRO 24  4 

NOVEMBRO 28   

DEZEMBRO 28   

TOTAL 196   

 

1.8. Centro Comunitário (CC) 

É uma resposta social polivalente onde se desenvolvem serviços e atividades que, de uma forma 

articulada, tendem a constituir um polo de animação com vista à prevenção de problemas sociais 

e à definição de um projeto de desenvolvimento local, coletivamente assumido. 

No ano de 2020, à semelhança dos anos transatos, o Centro Comunitário desenvolveu a sua 

atividade na promoção do Banco de Produtos de Apoio que visa apoiar pessoas em situação de 

dependência cuja situação de saúde imponha a utilização de produtos de apoio, minorando as 

dificuldades de mobilidade e facultando uma melhoria de cuidados na dependência, face a 

terceiros. 

Este equipamento tem capacidade para 120 empréstimos de Produtos de Apoio. 

Esta resposta social, no ano de 2020, não foi comparticipada por nenhuma entidade. O 

empréstimo é gratuito, o utente apenas necessita de deixar uma caução para o caso do Produto 

não ser devolvido. 
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Frequência de empréstimos de Produtos de Apoio 

O Centro Comunitário, no ano 2020, não teve pedidos pendentes. 

Foram monitorizados todos Produtos de apoio emprestados através do impresso – Termo de 

Responsabilidade e realizados os processos de acompanhamento quer pelos Técnicos da 

Associação, quer pelos Técnicos do Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere, departamento da 

Reabilitação. 

 CC EMPRÉSTIMOS DEVOLUÇÕES 

JANEIRO 1 Cadeira de Rodas Cadeira de rodas 

MAIO 1 Andarilho Fixo  

JUNHO 1 Andarilho Fixo  

JULHO 1 Andarilho Fixo  

AGOSTO 2 Andarilho com Rodas  

SETEMBRO 1 Andarilho Fixo  

OUTUBRO 1 Cadeira de Rodas com 

almofada anti escaras 

Andarilho Fixo 

NOVEMBRO 1 Muletas  

TOTAL 9   

 

1.9. Cantinas Sociais (CS) 

O projeto da Cantina Social insere-se na Rede Solidária das Cantinas Sociais e constitui uma 

resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência alimentar, cujo objetivo é o de 

suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 

socioeconómica, através da disponibilização de refeições. 

 

A Cantina Social é da responsabilidade da AMBESP, decorrente de Protocolo de Colaboração 

celebrado com o Instituto da Segurança Social, IP, em parceria com os parceiros da Rede Social 

de Ferreira do Zêzere, em especial com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

Concelho. 
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Este equipamento tem capacidade para 50 utentes. Tem atualmente 18 vagas comparticipadas 

pela Segurança Social. 

Esta resposta social, no ano de 2020, foi comparticipada pela Segurança Social no valor de 

16.470.00€ e as mensalidades a aplicar aos utentes tiveram por base as orientações da 

Segurança Social e o Regulamento Interno concertado entre todos os parceiros concelhios. 

Ano de 2020: 

Custo médio por utente/refeição: 4,30€ 

Frequência de utentes 

As Cantinas Socias, no ano 2020, não teve inscrições pendentes. As vagas comparticipadas pela 

Segurança Social estiveram ocupadas. 

Os motivos da saída foram maioritariamente a reorganização familiar e imposição da Segurança 

Social, no que diz respeito à diminuição do Acordo de Cooperação. 

 

 Utentes x Dias = Refeições SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 558   

FEVEREIRO 522   

MARÇO 558   

ABRIL 540   

MAIO 558   

JUNHO 540   

JULHO 558   

AGOSTO 558   

SETEMBRO 540   

OUTUBRO 558   

NOVEMBRO 540   

DEZEMBRO 558   

TOTAL 6588   
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1.10. Refeições Escolares  

O fornecimento de refeições escolares, é um serviço prestado por esta Instituição no Centro 

Escolar das Areias. 

Este equipamento tem capacidade para 175 utentes. Tem atualmente 85 vagas comparticipadas 

pela Autarquia. 

Esta resposta social, no ano de 2020, foi comparticipada pela Autarquia no valor de 20.989,40 €, 

não foram aplicadas mensalidades. 

Ano de 2020: 

Custo médio por utente/refeição: 7,83€ 

Frequência de utentes 

O Serviço de Refeições Escolares, no ano 2020, não teve inscrições pendentes. As vagas 

comparticipadas pela Autarquia estiveram ocupadas. Os meses de prestação deste serviço foi de 

encontro às orientações de autorização de atividades letivas. 

 Utentes x Dias = Refeições SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 1515   

FEVEREIRO 1292   

MARÇO 742   

JUNHO 155   

SETEMBRO 648   

OUTUBRO 1452   

NOVEMBRO 1479   

DEZEMBRO 949   

TOTAL 8232   
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1.11.  Serviço Voluntário Europeu 

A Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, é acreditada pelo ERASMUS + para o 

Serviço Voluntário Europeu 2015-1-PT02-KA110-002345, que permite aos jovens levar a cabo 

serviço de voluntariado com uma duração de até 12 meses num país que não o seu país de 

residência. 

Este serviço promove a solidariedade entre os jovens e é um verdadeiro "serviço de 

aprendizagem". 

Para além de trazer benefícios para as comunidades locais, os voluntários adquirem novas 

competências e aprendem novas línguas, para além de descobrirem outras culturas. 

Os princípios e práticas de aprendizagem não formal devem estar presentes ao longo de todo o 

projeto. 

Um projeto do SVE pode ter incidência em áreas bastante variadas, tais como, cultura, juventude, 

desporto, serviço social, património cultural, arte, proteção civil, ambiente, cooperação para o 

desenvolvimento, etc. 

Estão excluídas intervenções de alto risco em situações de imediato pós-crise (por exemplo, 

ajuda humanitária, assistência imediata em caso de catástrofe, etc.). Este projeto foi concebido 

para implementar uma ou mais Atividades do SVE. 

No ano de 2017 a AMBESP fez a sua inscrição no European Solidarity Corps que visa contribuir 

para a construção de uma sociedade mais inclusiva, apoiar pessoas vulneráveis e dar resposta a 

desafios sociais. Para tal, reúne jovens interessados em ajudar os outros, em aprender e em 

desenvolver-se, oferecendo-lhes uma experiência inspiradora e enriquecedora. 

 

No ano de 2020 as atividades de CES estiveram suspensas, devido à pandemia de COVID 19 na 

Europa. 

 

1.12.  Multiplier Eurodesk 

A Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias é desde 14 de Setembro de 2016 

membro da Rede Europeia de Informação na área da Juventude (REDE EURODESK), contando 

com um ponto de informação e com um Multiplicador Eurodesk que são profissionais que 

trabalham com jovens. Os multiplicadores são um dos pilares mais importantes na estrutura da 

Eurodesk em termos de fazer chegar aos jovens toda a informação necessária a nível europeu 
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para nas várias dimensões, educação, formação, habitabilidade e serviços os jovens estarem 

informados e atualizados. 

No ano de 2020 foram apenas impactados 10 jovens, uma vez que as atividades programadas 

não puderam ser executadas, devido ao estado de emergência devido à situação pandémica 

vivida no país. Assim, as atividades a realizar como: sessões de informação, distribuição de flyers 

com informação diversa e apresentação direta de beneficiários do projeto tiveram de ser adiadas 

para 2021. O esclarecimento de dúvidas através do endereço de e mail que foi disponibilizado 

para o efeito, esteve sempre disponível para os jovens. 

 UTENTES SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO A DEZEMBRO 10   

TOTAL 10   

 

1.13. Projeto Erasmus + KA2 - Inclusive Senior Education through Virtual (ISEV) 

Inclusive Senior Education through Virtual (ISEV) é um projeto de 34 meses, implementado ao 

abrigo do Programa Erasmus + Programa de Parcerias Estratégicas para a Educação de Adultos. 

 O objetivo deste projeto é fazer com que a educação seja acessível aos mais velhos, retirando 

barreiras e adaptando as atividades educacionais às suas necessidades: aprender 

independentemente do local onde se viva, das suas condições de saúde, possibilidades 

financeiras/ familiares ou condição social. 

O Modelo “transformativo” de aprendizagem intergeracional, desenvolvido pela Associação de 

Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, durante a implementação de projetos anteriores, vai 

de encontro à experiência dos restantes parceiros do projeto no que diz respeito à Educação de 

Adultos. 

 

Os Parceiros: 

 University of Ostrava (OU), Czech Republic 

 Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias (AMBESP), Portugal 

 Fondazione Mondo Digitale (FMD), Italy 

 Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS), Portugal 
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Os cursos de Formação e os materiais de ensino foram desenvolvidos durante um semestre em 

colaboração com os participantes dos respetivos cursos e suportados por uma plataforma digital 

enriquecida com conteúdos multimédia. 

O projeto teve impacto no próprio público-alvo, que são os seniores/estudantes, nas 

organizações participantes, assim como no público em geral. Os Idosos adquiriram 

competências em usar tecnologias SMART, tentaram aceder aos materiais colocados na 

Internet usando o sistema LMS e a plataforma Moodle criada. Esta habilidade foi especialmente 

valorizada durante a crise do coronavírus, quando os idosos mantinham contato constante e 

podiam entrar nos cursos preparados pelo ISEV. Ao mesmo tempo, eles puderam usar todos os 

meios de comunicação porque eram capazes de usá-los de forma eficaz. Um dos aspetos 

importantes foi o benefício que os idosos do projeto experimentaram no papel do criador do 

curso eLearning/professor. Essa experiência permitirá que participem ativamente na educação 

dos seus pares no futuro. Os Alunos adquiriram conhecimentos e experiências valiosas tanto 

com a preparação dos cursos de eLearning como com a assistência que deram aos professores 

durante o projeto, onde também ensinaram. Esta experiência certamente será útil para a 

prática pedagógica. Todas as restantes organizações de ensino de adultos séniores, tiveram a 

partir deste projecto à sua disposição um estudo comparativo do ensino sénior nos países 

envolvidos no projeto, a metodologia de criação de um curso ISEV, ou seja, um curso baseado 

em quatro pilares: inclusão, uso das TIC, Tecnologias SMART, diálogo intergeracional e a 

abordagem ativa dos idosos para Educação disponível para poderem trabalhar. Além disso, 

todos têm à sua disposição os referidos 25 cursos, que se encontram disponíveis gratuitamente 

em isev.osu.cz.  

Um benefício importante deste projeto foi o estreito estabelecimento de cooperação entre outras 

instituições de Seniores fora de Portugal. Cooperação essa, que ficará a funcionar mesmo após o 

término do projeto. 

Assim podemos concluir que alcançámos os objetivos principais do projeto, que foram: 

1 - Educação inclusiva de idosos - introduzindo tecnologias SMART na educação e expandindo os 

contatos sociais; 

2 - Aumento das competências SMART de idosos; 

3 - Melhoria e aumento da disponibilidade de matérias a serem estudadas pelos idosos. 
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Este projeto teve o seu término a 31 de agosto de 2020. 

 UTENTES SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 50   

FEVEREIRO 50   

MARÇO 50   

ABRIL 50   

MAIO 50   

JUNHO 50   

JULHO 50   

AGOSTO 50   

TOTAL 600   

 

1.14 Projeto Erasmus + KA2 - Active Seniors’ Education without Barriers (ASEB) 

 Active Seniors’ Education without Barriers (ASEB) é um projeto de 34 meses, na área da Música, 

implementado ao abrigo do Programa Erasmus + Programa de Parcerias Estratégicas para a 

Educação de Adultos, que teve o seu inicio no dia 01de Setembro de 2020. 

Os parceiros neste projecto são:  

 University of Ostrava (OU), Czech Republic 

 Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias (AMBESP), Portugal 

 Katolická Univerzita, Eslováquia 

 Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS), Portugal 

O objetivo deste projeto é a criação de um documento comum com uma metodologia que pode 

ser adaptada em qualquer Universidade/Clube sénior em qualquer país da Europa, para a 

criação de um Coro Sénior. Como produto final espera-se construir um Livro com música dos 

vários países envolvidos e que possa ser tocada e cantada por qualquer elemento de qualquer 

Universidade/Clube Sénior na Europa. 
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No ano de 2020, foram realizadas as seguintes atividades, todas on-line. 

N.º Calendarização Descrição da Atividade 

1 Setembro/Outubro

/Novembro 

Criação da equipa do projeto, trabalho preliminar. Criação da 

Plataforma. Kick of meeting on-line. 

2 Dezembro Proposta e elaboração da Metodologia: Trabalho com Coros de 

Idosos (IO1), com base na troca internacional de experiências. 

 

 UTENTES SAÍDAS ADMISSÕES 

SETEMBRO 20   

OUTUBRO 20   

NOVEMBRO 20   

DEZEMBRO 20   

TOTAL 80   

 

1.15.  Projeto Erasmus + KA1 – (Zêzere + Longe) 

A Ação-Chave 1 (KA1) do Programa Erasmus+ promove a formação internacional de 

profissionais das organizações ligadas à educação e formação, quer seja ela formal ou não formal. 

A Associação de Pias, candidatou-se enquanto organização de ensino não formal a formação no 

estrangeiro, para 16 dos seus trabalhadores da Equipa Técnica e Administrativa.   

Assim, o presente projeto visou a qualificação de 16 dos seus Recursos Humanos através de duas 

missões de Job Shadwing e de dois Cursos de Formação, a executar no estrangeiro, para os anos 

de 2021 e 2022.  

Estava programado: 

Um Job Shadowing – Setembro de 2020 – Finlândia – Ver quais os instrumentos, politicas e 

metodologias adotadas no trabalho com adultos idosos. 
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 TRABALHADORES 

SETEMBRO 4 

TOTAL 4 

 

Estes projetos visam a afirmação das instituições participantes no contexto internacional da 

educação e formação, o que significa que um projeto tem de se inserir na estratégia de 

internacionalização da organização, no nosso caso o presente projeto vai de encontro ao Plano 

de Desenvolvimento Europeu da Instituição assim como de encontra ao Plano de Formação da 

Instituição. 

Esta Atividade não foi efetuada. 

 

1.16.  Programa de Capacitação para o Investimento social  

A iniciativa Geração de Valor Intergeracional promovida pela AMBESP - Associação de 

Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, tem como principal objetivo a promoção do 

relacionamento e interação entre gerações no município de Ferreira do Zêzere. A mesma surgiu 

de forma a colmatar algumas questões sociais, quer ao nível do envelhecimento, quer ao nível do 

preconceito que existe face ao mesmo. Posto isto, o teatro, sendo uma forma de expressão, 

permite uma exteriorização que faz com que sejam promovidas as relações interpessoais, 

intergeracionais, o combate ao isolamento, o aumento da socialização, entre outros fatores. 

Após a definição de indicadores de suporte à validação da mudança e dos benefícios que a IIES 

potenciou nos beneficiários diretos, procedemos à medição utilizando como suporte o inquérito. 

Assim, foram inquiridos todos os beneficiários diretos da iniciativa: 16 idosos e 20 crianças. A 

média dos idosos participantes na iniciativa e que responderam ao inquérito é de 78 anos, 

distribuídos de acordo com o gráfico II, sendo que 15 são do sexo feminino e 1 do sexo 

masculino.  
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Análise aos beneficiários - Idosos 

 

 

Gráfico I – Distribuição dos Idosos por sexo 

 

 
 

 
Gráfico II – Distribuição dos Idosos por idade 

 

 
 

 

As respostas às perguntas que serviram para medir os indicadores de validação da mudança e 

benefícios alcançados através da escala: 1 - Pouco, 2 - Nada, 3 - mais ou menos, 4 - Muito, 

situaram-se na generalidade no patamar 4 - Muito, de acordo com o gráfico seguinte. 
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Gráfico III – Respostas dos Idosos 

 

 
 

 

 

Pelos resultados obtidos da análise dos resultados dos inquéritos chegou-se à conclusão que o 

projeto provocou impacto social, ou seja mudanças no modo de vida dos idosos que se 

traduziram em benefícios interiorizados pelos mesmos. 

De seguida apresenta-se o quadro resumo das mudanças ocorridas junto dos beneficiários 

idosos, benefícios conseguidos e grau de intensidade obtido através da escala de 1 – Nada a 4 – 

Muito utilizada para valorizar os indicadores definidos de suporte à validação dos benefícios e 

mudanças. 
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Resultados 

Mudança Benefícios Indicador 
Escala 

1 2 3 4 

M
a

is
 p

a
rt

ic
ip

a
çã

o
 

d
o

s 
id

o
so

s 

Redução do 
isolamento social 

A peça de teatro proporcionou-lhe convívio 
com pessoas diferentes, nomeadamente 
crianças 

      100% 

Aumento do convívio 
intergeracional 

Considera que o convívio com as crianças 
foi positivo 

    6,2% 93,8% 

Redução da solidão 
Enquanto participou na peça de teatro 
sentia-se menos só 

      100% 

P
ro

m
o

çã
o

 d
e

 
v

a
lo

re
s 

p
o

si
ti

v
o

s 
 e

 i
n

cl
u

si
v

o
s 

Redução dos 
estereótipos sobre a 

3ª idade 

Considera que a representação de teatro 
com crianças valoriza as pessoas mais 
velhas e vice-versa 

      100% 

M
e

lh
o

ri
a

 d
o

 e
st

a
d

o
 

e
m

o
ci

o
n

a
l 

d
o

s 
id

o
so

s 

Aumento da auto-
estima 

Participar na peça de teatro com as crianças 
para si, em termos pessoais, foi importante 

      100% 

Aumento da 
felicidade 

O contato com as crianças faziam-no/a 
sentir mais feliz 

      100% 

Aumento do sentido 
de humor 

 Quando estava com as crianças sentia-se 
mais bem-disposto/a 

      100% 

F
a

v
o

re
ci

m
e

n
to

 d
o

 
e

n
v

e
lh

e
ci

m
e

n
to

 a
ti

v
o

 

Facilitação da troca 
de experiências 
intergeracionais 

Considera que durante os ensaios da peça e 
sua apresentação ensinou algo às crianças 

      100% 

Aumento da 
aprendizagem ao 

longo da vida 

Considera que, no futuro, em atividades 
semelhantes com crianças poderá aprender 
algo 

      100% 

Prevenção das 
demências 

Sentiu que a participação no teatro 
contribui para melhorar a sua memória 

      100% 

Transmissão de 
experiências e 

saberes 

A participação na peça de teatro fomentou a 
transmissão de experiências e saberes com 
as crianças 

      100% 

 

Análise aos beneficiários - Crianças 

 

Os indicadores definidos para validar os benefícios obtidos na perspetiva das crianças foram 

descritos de uma forma muito simples para que os mesmos fossem claramente entendidos. A 

escala de classificação também foi apenas de Positivo – Sim, Negativo – Não. 

Pela análise efetuada aos inquéritos realizados às 20 crianças que participaram diretamente na 

peça de teatro com os idosos verifica-se que a grande maioria considerou que a iniciativa 

“Geração de valor intergeracional” trouxe benefícios para si e para os idosos.  
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Apenas três benefícios não reuniram uma resposta consensualmente positiva: 

- Perceção do aumento da satisfação dos idosos através da partilha com as crianças: 15% das 

crianças não consideraram que os idosos se sentiam mais felizes a partilhar momentos com 

crianças; 

- Aumento da vontade de participação em outras atividades com os idosos: 10% das crianças 

não gostariam de voltar a participar noutras peças de teatro com os idosos que conheceram; 

- Valorização da sabedoria dos idosos: 10% das crianças consideraram que os idosos não 

sabiam comunicar as ideias e saberes; 

- Reconhecimento da importância da partilha de saberes com os idosos: 5% das crianças 

consideraram que os idosos não gostaram de aprender coisas com as crianças. 

 

Resultados do inquérito às crianças 

Benefícios Indicador Escala 

Positivo Negativo 

  Sim Não 

Perceção do aumento da 

satisfação dos idosos através da 

partilha com as crianças 

Grau de concordância com afirmação “Achas 

que os idosos se sentem mais felizes a 

partilhar momentos com crianças” 

15% 85% 

Satisfação das crianças pela 

partilha de experiências com 

idosos 

Grau de concordância com afirmação 

“Consideras que os idosos têm coisas úteis 

para ensinar” 

100% 0% 

Vontade das crianças 

participarem em iniciativas com 

idosos 

Grau de concordância com afirmação” 

Gostavas de estar mais vezes na companhia 

destes senhores mais velhos 

100% 0% 

Desejo que os idosos voltem a 

desenvolver atividades na escola 
Grau de concordância com afirmação “Na tua 

opinião os idosos deveriam fazer mais 

eventos como este teatro” 

100% 0% 

Aumento da vontade de 

participação em outras atividades 

com os idosos 

Grau de concordância com afirmação 

“Gostavas de participar noutras peças de 

teatro com os idosos que conheceste” 

90% 10% 

Aumento da vontade de aprender 

com os idosos 
Grau de concordância com afirmação 

“Consideras que os idosos têm coisas úteis 

para ensinar” 

100% 0% 

Valorização da sabedoria dos 

idosos 
Grau de concordância com afirmação “Os 

idosos sabem comunicar as ideias e saberes” 
90% 10% 

Reconhecimento da importância 

da partilha de saberes com os 

idosos 

Grau de concordância com afirmação “Achas 

que os idosos que participaram no teatro 

gostaram de aprender coisas com as 

crianças” 

95% 5% 
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O Projeto no ano de 2020 desenvolveu-se nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Outubro, 

Novembro e Dezembro. 

 

 UTENTES 

Idosos + Crianças 

SAÍDAS ADMISSÕES 

JANEIRO 20+16   

FEVEREIRO 20+16   

MARÇO 20+16   

TOTAL 60 + 48   

 

1.17.  Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS4G Zêzere +) 

No rigoroso cumprimento com o disposto na Portaria 229/2018 de 14 de Agosto que cria a 4.º 

Geração dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS 4G, foi estruturado um Plano de 

Ação para o triénio 2020/2024 com base no Eixo Prioritário de Intervenção – Eixo 3 – Promoção 

do Envelhecimento Ativo e Apoio à População Idosa. 

O território de Ferreira do Zêzere foi definido com o perfil de território envelhecido, tendo-lhe 

sido atribuído como Eixo de Intervenção obrigatório o Eixo 3: Promoção do envelhecimento 

ativo e apoio à população idosa. Este eixo de intervenção foi concretizado através de ações 

obrigatórias, são elas: a) Ações Socioculturais que promovem o envelhecimento ativo e a 

autonomia das pessoas idosas, b) Ações de combate à solidão e ao isolamento e c) 

Desenvolvimento de projetos de voluntariado vocacionados para o trabalho com populações 

envelhecidas, adequadas, em estreita articulação com todas as entidades parceiras do CLDS 4G, 

podendo incluir ainda outras ações consideradas relevantes e pertinentes para a prossecução 

dos objetivos.  
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Das Atividades que foram planeadas para iniciar em 2020, foram executadas/ não executadas as 

seguintes: 

ATIVIDADE N.º 1 - Todos com Música 

OBJETIVOS A provar que não há idade certa para aprender a tocar um 

instrumento musical. Pretende-se disponibilizar um serviço onde 

idosos que nunca tiveram oportunidade de aprender a tocar um 

instrumento de cordas ou sopro, mas ainda acalentam esse sonho, ou 

que deixaram de tocar há muito tempo e gostavam de retomar. 

Sessões de 2h assentes na motivação e entusiasmo, neste tipo de 

sessões será respeitado o tempo de aprendizagem de cada um, 

evoluindo ao seu ritmo, superando as dificuldades com um 

acompanhamento próximo dos professores e um forte espírito de 

entreajuda, com apresentações semestrais ao público. Pretende-se 

assim alcançar o maior n.º de destinatários que possam frequentar 

este serviço de aprendizagem musical retirando-os da solidão e 

isolamento. 

RESULTADOS ESPERADOS Proporcionar momentos de descontração e divertimento;  

Desenvolver a aptidão musical;  

Libertar o stress; 

Melhorar a coordenação;  

Ajudar a otimizar a memória; 

Promover a capacidade de expressão;  

Ajudar a estabelecer relações de confiança. 

METAS Fazer uma sessão semanal e conseguir ter nesta atividade 15 pessoas 

por ano a tocar instrumentos, no final do projeto alcançaremos 45 

destinatários 

INDICADORES N.º de Participantes nas sessões 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Registo de Presenças 

 

Foi efetuada reunião com o perito em música (conforme acta n.º 2, que se anexa) que 

desenvolverá esta atividade no passado dia 23/10/2020, ficou decidido, e após contacto 

telefónico da Dr.ª Carla Jesus, para início do projeto CLDS4G impreterivelmente no dia 01 de 

Outubro, que esta atividade iniciaria no dia 02/10/2020, e não no dia 01 de Novembro (tal como 

e-mail que se anexa), tal como tinha sido decidido em Reunião de Direção. 
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Ficou também acordado com o Prof. de Música que o valor/hora seria de 30,00€ de acordo com 

os limites fixados no n.º 2 e no n.º 3 do artº14º da Portaria n.º 60-A/2015, para 2h semanais, das 

10.00h às 12.00h às sextas-feiras, alterável conforme o desejo dos inscritos na atividade. 

Foi também entregue ao professor o Plano de Contingência a ser implementado no decorrer das 

Atividades, foram também entregues ao Professor as folhas de presença. 

Análise estatística dos beneficiários presentes no projeto nos primeiros três meses de atividade. 

32

27

21

TODOS COM MUSICA 2020

Todos com Musica Outubro

Todos com Musica Novembro

Todos com Musica Dezembro

 

 

ATIVIDADE N.º 2 - Realização de palestas ou seminários ou Workshops de informação aos 

seniores na área da saúde e nutrição 

OBJETIVOS Dar a conhecer aos destinatários de zonas rurais estratégias que 

ajudam a prevenir problemáticas características deste grupo etário 

RESULTADOS ESPERADOS Ter seniores mais informados na área da Saúde e Nutrição 

METAS Fazer 1 atividade para cada freguesia do concelho 20 idosos por 

freguesia - 140 

INDICADORES N.º de Participantes nas sessões 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Fotos 

 

Esta atividade não foi realizada. 
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ATIVIDADE N.º 3 - Apoio Sénior 

OBJETIVOS Fortalecer o conhecimento dos destinatários ao nível de práticas de 

segurança no domicílio, através da dinamização de sessões de 

Informação. 

RESULTADOS ESPERADOS Ter seniores mais capacitados de se defenderem com estratégias de 

Segurança e proteção no domicílio. 

METAS Fazer uma sessão conjunta com a GNR para 50 pessoas 

INDICADORES N.º de participantes na sessão. 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Fotos  

 

Esta atividade não foi realizada. 

ATIVIDADE N.º 4 – Envelhecer 

OBJETIVOS Fala-se correntemente do envelhecimento como se tratando de um 

estado tendencialmente classificado de “terceira idade” ou ainda 

“quarta idade”. No entanto o envelhecimento não é um estado, mas 

sim um processo de degradação progressiva e diferencial. O 

envelhecimento é um processo indutivo de várias mudanças no 

indivíduo, nomeadamente ao nível físico, mental e social. Assim 

propomos-mos realizar 3 sessões de informação na forma de 

palestras ou seminários ou workshops sobre diversos temas do 

quotidiano do envelhecimento. No 1.º ano – Aspetos fisiológicos do 

envelhecimento  

No 2.º ano – Aspetos sociais do envelhecimento  

No 3.º ano – Aspetos Psicológicos do envelhecimento. 

RESULTADOS ESPERADOS Ter idosos mais esclarecidos sobre temas do quotidiano do 

envelhecimento 

METAS Fazer uma sessão anual com 20 idosos  

INDICADORES N.º de participantes na sessão. 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Fotos  

 

Esta atividade não foi realizada. 
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ATIVIDADE N.º 5 - Cultura Portuguesa vs Culturas Estrangeiras 

OBJETIVOS Sessões de Cultura portuguesa vs Culturas estrangeiras, destinada a 

idosos estrangeiros e portugueses residentes no concelho de Ferreira 

do Zêzere. De salientar que neste concelho existem idosos Ingleses, 

Alemães, Holandeses, Escoceses, Brasileiros, Espanhóis, Franceses, 

Americanos e Marroquinos. Pretende-se que os participantes nestas 

sessões adquiram ferramentas básicas no domínio das línguas e 

culturas que se apresentem nas sessões, nomeadamente no âmbito 

das tradições e cultura, em contextos comunicativos diversos e do 

quotidiano, de modo a permitir a inclusão social e cultural no meio 

onde residem.   

Neste contexto, podemos elencar os seguintes objetivos:  

- Falar de si e da sua cultura;  

-     Principais tradições e diferenças;  

-     Promover o sentimento de inclusão social e cultural; 

-     Fomentar a partilha linguística e cultural 

RESULTADOS ESPERADOS No final do projeto, os participantes deverão ser capazes de distinguir 

as diversas tradições e aspetos culturais das diversas nacionalidades 

dos idosos participantes no projeto. 

METAS Ter 20 idosos participantes no decorrer dos 3 anos. 

INDICADORES N.º de participantes nas sessões 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Registo de presença; 

Trabalho final sobre as diferentes características culturais envolvidas. 

 

Foi efetuada reunião com a Professora (conforme acta n.º 5, que se anexa) que desenvolveu esta 

atividade no passado dia 25/09/20, ficou decidido, e após contacto telefónico da Dr.ª Carla Jesus, 

que o início do projeto CLDS4G seria impreterivelmente no dia 01 de Outubro, e que esta 

atividade iniciaria no dia 15/10/2020, e não no dia 01 de Novembro, tal como tinha sido 

decidido em Reunião de Direção. 

Ficou também acordado com a Professora que o valor/hora seria de 30,00€ de acordo com os 

limites fixados no n.º 2 e no n.º 3 do artº14º da Portaria n.º 60-A/2015, para 1h semanal, das 

10.00h às 11.00h às quintas-feiras, alterável conforme o desejo dos inscritos na atividade. 
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Foi também entregue à professora o Plano de Contingência a ser implementado no decorrer das 

Atividades e as folhas de presença. 

Análise estatística dos beneficiários presentes no projeto nos primeiros três meses de atividade. 

 

 

ATIVIDADE N.º 6 - Oficina das Artes 

OBJETIVOS A Oficina de Artes, pretende ser um espaço de liberdade de criação, 

valorizando a expressão, a invenção e a vivência de momentos 

descontraídos de experimentação artística. Fomentando a 

sensibilidade e gosto pela arte, pretende-se, ao mesmo tempo, 

desenvolver competências criativas, motoras e gráficas, estimulando 

o olhar atento e curioso sobre o mundo.  

Será um ateliê, com a duração de 3 horas por semana, que trabalhará 

várias técnicas, dando prioridade ao trabalho com materiais 

reciclados. Através de técnicas artísticas como desenho, pintura, 

modelação em barro, colagens ou construções com materiais de 

desperdício, serão também introduzidos elementos extraídos da 

natureza como matéria para a criação, para que se descubram novas 

possibilidades, individualmente e em grupo.  

Paralelamente às propostas concretas de trabalho, serão mostradas 

imagens, filmes ou livros relacionados com os materiais trabalhados, 

promovendo o conhecimento e gosto pela expressão artística, a 

reflexão e o debate, partilhando ideias e pontos de vista. 

RESULTADOS ESPERADOS Espera – se que os destinatários:  

- Desenvolvam as faculdades de se expressarem, respeitando a sua 

história pessoal; 
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– Promovam um tempo estruturado fomentando o espírito de 

iniciativa e a criatividade;  

– Desenvolvam a curiosidade natural, a capacidade de atenção, 

concentração, memorização e visualização;  

– Promovam atitudes positivas relativas à preocupação com o 

ambiente;  

– Fomentem o otimismo, os afetos e a espontaneidade, contribuindo 

para a sua estabilidade psicoemocional; 

– Desenvolvam a sua identidade e o sentido estético;  

– Desenvolvam capacidades expressivas e comunicativas; 

– Experimentem várias disciplinas artísticas, técnicas e materiais de 

expressão plástica. 

METAS Ter 20 destinatários por atividade, no decorrer dos 3 anos   

INDICADORES N.º de participantes   

FONTES DE VERIFICAÇÃO Fotos e Registo de Presenças 

 

Foi efetuada reunião com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Areias e Pias (conforme acta n.º 3, que se anexa), no passado dia 24 de Setembro de 2020, onde 

foram expostas todo o tipo de colaboração que se pretende para o desenvolvimento da 

atividades para os utentes daquela freguesia: 

• Atividade n.º 6 - Oficina de Artes Decorativas; 

Ficou decidido, que se não houvesse nada contra por parte do executivo da Junta, as Ações 

iniciariam dia 07/10/2020 com a Atividade n.º 6. 

No início de 2021, foi demonstrado interesse pelo presidente da Junta de Freguesia de N.ª Sr.ª do 

Pranto, em iniciar esta atividade também na sua freguesia uma vez que existiriam pessoas 

interessadas, porque tinham ouvido falar da realização da atividade na União de Freguesias de 

Areias e Pias. Não se veio a concretizar uma vez que a 15/01/2021, foi decretado o Estado de 

Emergência. 
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Análise estatística dos beneficiários presentes no projeto nos primeiros três meses de atividade. 

 

 

ATIVIDADE N.º 7 - Oficina do idoso (Reparações Domésticas, Pequenos arranjos e Outros 

serviços) 

OBJETIVOS Disponibilização de uma carrinha que andará, a pedido dos 

seniores/idosos ativos, pelo concelho com uma Equipa. Esta equipa é 

sempre composta pela Animadora Sociocultural e o Motorista, será 

este elemento que se disponibilizará para fazer os pequenos arranjos. 

Na ausência da Animadora estará a Coordenadora do Projecto que 

acompanhará o Motorista. Fará reparações, como mudança de 

lâmpadas, arranjos de portas, possibilidade de pagamentos de 

serviços públicos de utilidade pública sem necessidade dos 

seniores/idosos se deslocarem. Prestação de esclarecimentos no 

acesso a tarifários sociais.  

O técnico desta equipa fará a identificação de alguma necessidade dos 

idosos/seniores e o respetivo encaminhamento para os serviços 

respetivos. 

RESULTADOS ESPERADOS Pretende-se que haja um acompanhamento de proximidade aos 

idosos que estejam mais isolados 

METAS Ter mensalmente 5 solicitações 5 x 30 = 150 

INDICADORES N.º de solicitações, responder a 90% das solicitações 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Registo de atividade efetuada. 
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Foi efetuada reunião com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Areias e Pias (conforme acta n.º 3, que se anexa), no passado dia 24 de Setembro de 2020, onde 

foram expostas todo o tipo de colaboração que se pretende para o desenvolvimento da seguinte 

atividade para os utentes daquela freguesia: 

• Atividade n.º 7 - Oficina do idoso (Reparações Domésticas, Pequenos arranjos e Outros 

serviços) 

Ficou decidido, que se não houvesse nada contra por parte do executivo da Junta, a Atividade 

seria divulgada já no mês de Outubro de 2020, tal como programada no documento entregue ao 

Senhor Presidente. 

Esta atividade não foi realizada. 

ATIVIDADE N.º 9 - Voltar ao Cinema 

OBJETIVOS É uma iniciativa que pretende promover a proximidade entre os 

idosos, reduzindo o isolamento e a exclusão social, pretende-se 

passar de 3 em 3 meses um filme antigo/recente aos idosos das várias 

freguesias do concelho. 

RESULTADOS ESPERADOS Fomentar na população idosa o gosto pelo cinema. Levar a debate 

temas atuais. 

METAS Ter 25 participantes em cada iniciativa 25 x 4 = 100 x 3 = 300 

INDICADORES N.º de participantes nas sessões de cinema 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Fotos. 

 

Foi efetuada reunião com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Areias e Pias (conforme acta n.º 3, que se anexa), no passado dia 24 de Setembro de 2020, onde 

foram expostas todo o tipo de colaboração que se pretende para o desenvolvimento da seguinte 

atividade para os utentes daquela freguesia: 

• Atividade n.º 9 - Voltar ao Cinema 

Ficou decidido, que se não houvesse nada contra por parte do executivo da Junta, a Atividade 

seria realizada em Outubro de 2021, tal como programada no documento entregue ao Senhor 

Presidente. 
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O mesmo deu a ideia de podermos alugar à Associação de Cinema de Torres Novas um ecrã 

gigante insuflável para podermos fazer a projeção na rua em espaço aberto. 

Estava programada uma sessão na Freguesia da Igreja Nova, que não se chegou a realizar uma 

vez que a reunião com o Presidente da Junta não foi marcada. 

 

Esta atividade não foi realizada. 

 

ATIVIDADE N.º 10 - Memórias de Ferreira do Zêzere 

OBJETIVOS Realização de uma Exposição, com fotos antigas, memórias de outros 

tempos, e edição de um livro de memórias.  

Para tal propõe-se a realização de Sessões quinzenais de 

apresentação e recolha/escolha de documentação.  

Serão sessões de debate e discussão sobre as mais variadas histórias 

das gentes do concelho, contadas na primeira pessoa através das 

fotos trazidas pelos idosos.   

Pretende-se a preservação do património imaterial de Ferreira do 

Zêzere 

RESULTADOS ESPERADOS Espera-se que os idosos possam recordar tempos antigos e vivências, 

através da escolha de fotografias antigas para a exposição, 

promovendo o reforço da pertença e da integração dos/as mais 

velhos/as nas suas comunidades. 

METAS Recolha de 100 fotografias, entregues por 50 destinatários. 

INDICADORES N.º de visitantes da Exposição e n.º de fotografias recolhidas 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Fotos Edição de um Livro 

 

Devido à Pandemia, foi solicitado aos idosos que nos enviassem por correio fotos antigas das 

suas memórias vividas em Ferreira do Zêzere. As cartas são abertas 10 dias depois da chegada, 

para isolamento do material enviado. 

Esta atividade não foi realizada. 
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ATIVIDADE N.º 11 - Intergerações 

OBJETIVOS Estimular diversos encontros intergeracionais considerando a 

aproximação de gerações como um instrumento eficaz, promovendo a 

inclusão social e o desenvolvimento da comunidade, dando 

prioridade ao valor social da igualdade, a reflexão sobre o processo 

de envelhecimento, a análise dos aspetos positivos da longevidade, 

ajudar a eliminar o medo da velhice, ajudar no desenvolvimento de 

imagens de identificação nas crianças e na devolução de objetivos e 

planos de vida às pessoas idosas.  

As sessões poderão ser dramatizadas ou só de conto. 

RESULTADOS ESPERADOS Espera-se que seja um espaço que ofereça a oportunidade para trocas 

de experiências e aprendizagens de diferentes gerações, para 

benefícios individuais e sociais. Metodologia: Os encontros serão 

efetuados nos dois Centros escolares existentes em Ferreira do 

Zêzere, com crianças do jardim de Infância e 1.º Ciclo, onde 

chamaremos à escola os “avós” e estes contarão histórias.  

Conteúdo: serão histórias infantis, seguidas de debate e reflexão. 

METAS 2 Encontros intergeracionais por ano, 40 participantes por encontro. 

2 X 40 = 80 x 3 = 240 

INDICADORES N.º de participantes nos Encontros 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Fotos  

 

O aumento da longevidade dos indivíduos, decorrente da diminuição da taxa de mortalidade e do 

aumento da esperança média de vida, potencia uma maior relação entre as gerações, estando 

subjacente uma consciência coletiva de solidariedade (intergeracional), princípio consagrado no 

sistema da segurança social. Contudo, o caminho da solidariedade tem de ir muito para além da 

segurança social, sendo um dos atuais desafios da sociedade despertar a motivação para a 

permuta do conhecimento entre as gerações. Nesse sentido, define-se a aprendizagem 

intergeracional como uma partilha recíproca de conhecimentos entre pessoas de diferentes 

idades, em que as gerações trabalham em parceria para integrarem conhecimentos, valores e 

competências. Essa partilha visa um mútuo benefício na capacitação e desenvolvimento dos 

indivíduos em diversas esferas na sociedade (ENIL, 2012). 

O conhecimento é inesgotável e por esse motivo não está balizado cronologicamente nem se 

restringe a uma fase da vida. Assim, torna-se incerto o modelo tradicional do percurso de vida 
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em três fases “estanques”: a aprendizagem na infância e juventude; a produtividade no decurso 

da vida ativa; o descanso/lazer na reforma. A trajetória de vida deve ser perspetivada através da 

interligação das três fases, onde a aprendizagem está inerentemente presente. Por conseguinte, 

considera-se a aprendizagem intergeracional como parte integrante da aprendizagem ao longo 

da vida que é "toda a atividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objetivo 

de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspetiva 

pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego” (CCE, 2001). 

A aprendizagem intergeracional é propícia a decorrer em diversos contextos (escolas, 

universidades, empresas, centros comunitários, lares, associações e coletividades). No entanto, 

tende-se a privilegiar as atividades de índole não-formal e informal, funcionando como um 

complemento às práticas formais das instituições educativas. A educação não-formal é um 

processo de aprendizagem participativa e voluntária que, apesar de não visar formalmente a 

certificação, é estruturada com vista a atingir objetivos educativos. A educação informal está 

relacionada com o que se aprende e o que se partilha espontaneamente no dia-a-dia, não sendo 

organizado ou norteada por objetivos previamente definidos. 

A aprendizagem intergeracional resulta em benefícios para as crianças e jovens, para os idosos e 

para a comunidade. De seguida, tendo em conta os resultados de práticas e de respostas sociais 

que integram e promovem a intergeracionalidade, partilham-se os principais benefícios 

(Bressler, Henkin & Adler, 2005; MacCallum et al., 2006; Rebelo, 2015): 

 

Benefícios para as crianças e jovens: 

 O apoio dos idosos às crianças e aos jovens através do acompanhamento da vida escolar e 

nas atividades lúdicas, contribuem para mantê-los ocupados de forma saudável, evitando 

o envolvimento em situações de comportamentos antissociais; 

 A “escola da vida” (tradições, cultura, saberes e vivências) partilhada para os mais novos 

contribui para estes terem uma perceção de maior valorização do papel dos idosos e de 

compreensão do processo de envelhecimento; 

 A transmissão de conhecimentos práticos em diversas áreas (ex. Agricultura), potencia o 

aumento da capacidade de relação de conceitos e de adaptação das crianças e jovens a 

diferentes contextos da vida pessoal e profissional; 
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 A atenção e a dedicação de tempo dos idosos, que por vezes os pais não conseguem 

disponibilizar por motivos profissionais, suscitam nos mais novos o sentimento de que 

podem ter um “ombro amigo” em momentos de maior dificuldade, sobretudo pelos 

conselhos decorrentes da experiência de vida dos seniores. 

 

 Benefícios para os idosos: 

 Os seniores recordam e vivenciam uma “nova infância” pela oportunidade de usufruírem 

de mais tempo e com melhor qualidade na interação com os mais novos, situação, 

porventura, não desfrutada de igual forma no passado com os seus filhos; 

 Ao estarem ativos, os idosos evitam a solidão, melhoram a saúde e a satisfação com a vida, 

suscitando um sentimento de utilidade e de realização pessoal no seu papel de suporte 

aos mais novos; 

 Perante situações de fragilidade de saúde e de perdas relacionais dos idosos (ex. viuvez) a 

interação com as crianças e os jovens permite ajudar a recuperar o equilíbrio emocional; 

 A partilha de conhecimentos dos mais novos permite um incremento das competências 

linguísticas e digitais dos seniores, contribuindo para uma maior participação dos idosos 

na sociedade. 

 

 Benefícios para a comunidade: 

 Desenvolvimento do sentimento de comunidade, através de uma maior colaboração 

voluntária de pessoas e envolvimento de organizações na resolução de assuntos 

comunitários; 

 Construção de redes sociais e fortalecimento de laços de solidariedade; 

 Diminuição dos estereótipos e de clivagens de conhecimentos, da história e da cultura 

entre gerações; 
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 Alívio da pressão parental, permitindo um maior equilíbrio entre trabalho, família e lazer 

dos pais. Simultaneamente, contribui para um crescimento saudável das crianças e dos 

jovens e para o aumento da qualidade de vida dos seniores. 

 Para finalizar, importa referir que as transformações etárias da população vão conduzir à 

necessidade de políticas locais que promovam respostas sociais voltadas para a aprendizagem 

intergeracional. Naturalmente os CLDS’s, vieram mostrar que não existe um modelo único, pois 

depende da realidade local e da forma como se integra em rede o conhecimento produzido. Para 

além disso, tem-se assistido à reconfiguração dos perfis sociais do “reformado”, do “trabalhador” 

e do “aluno”, podendo, inclusive, o mesmo indivíduo desempenhar os três papéis em simultâneo 

(reformado que mantém uma atividade profissional e académica), motivo pelo qual os 

programas intergeracionais devem ajustar-se à evolução dos papéis sociais nas diferentes 

gerações. 

Neste sentido este CLDS tem programada uma ação para o mês de Março de 2021, caso a 

situação pandémica o permita. 

As restantes atividades não puderam ser executadas uma vez que a partir do dia 16 de Março de 

2020, foram suspensas todas e quaisquer atividades que envolvessem a população devido à 

Pandemia de SARS COV 2. 

Esta atividade não foi realizada. 

 

ATIVIDADE N.º 12 - Ao encontro do idoso 

OBJETIVOS Construir uma rede de voluntários seniores, e/ou visitadores, que 

acompanham os idosos, em situação de isolamento e ou solidão. 

Melhorar a qualidade de vida do idoso através de estratégias 

apoiadas em redes de parcerias que reduzam o isolamento social.  

Será efetuada uma sensibilização por parte da instituição junto das 

catequistas do concelho, a fim de apresentar o projeto e 

posteriormente se arranjar uma rede de visitadores que o possam 

desenvolver. Será feita uma reunião com os Presidentes de Junta a fim 

de eles fazerem a identificação de pessoas que estejam em isolamento 

assim como sozinhas. Será efetuada uma escala de visitas mensal. 

Será disponibilizado transporte para que as visitas se possam fazer.  

As visitas no início serão acompanhadas por um Técnico, pretende-se 

fomentar um trabalho que seja autónomo no futuro. 
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RESULTADOS ESPERADOS Para o Voluntário Sénior:  

1. Melhora a saúde mental e física; Cria novas amizades; É um 

passatempo; Proporciona prazer, mantém a pessoa ativa; 

2. Desenvolve as suas habilidades potenciais; Permite adquirir 

novos conhecimentos. 

METAS Fazer 90 visitas no decorrer dos 3 anos 

INDICADORES N.º de pessoas visitadas, fazer 80% das visitas. 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Registo de visita 

 

Foi efetuada reunião com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Areias e Pias (conforme acta n.º 3, que se anexa), no passado dia 24 de Setembro de 2020, onde 

foram expostas todo o tipo de colaboração que se pretende para o desenvolvimento da seguinte 

atividade para os utentes daquela freguesia: 

• Atividade n.º 12 - Ao encontro do idoso 

Ficou decidido, que se não houvesse nada contra por parte do executivo da Junta, a Atividade 

seria iniciada no mês de Outubro de 2020, tal como programada no documento entregue ao 

Senhor Presidente, ficou combinado ele junto da comunidade local fazer a indicação das pessoas 

que considera mais isoladas, vulneráveis e sós, para incluirmos nesta atividade. 

Devido à prorrogação consecutiva do estado de emergência, decidiu esta equipa não potenciar a 

propagação do vírus entre os mais idosos, população de risco, e suspender temporariamente as 

visitas aos idosos que tinham sido sinalizados como estando isolados, passando o contacto de 

presencial para telefónico. Para tal foi concebida uma listagem com todos os registos dos 

contactos efetuados. 

No dia 21 de Dezembro de 2020 a equipa do CLDS4G de Ferreira do Zêzere, decidiu ir ao 

encontro dos idosos que estavam isolados para lhes levar uma voz de esperança para um 2021 

sem restrições de afetos, para tal foi concebido um Postal de Natal que foi entregue 

pessoalmente a cada idoso. Foram registados momentos de alegria e agradecimento por parte 

dos mais velhos. 

Foram efetuadas 162 chamadas telefónicas nos primeiros 90 dias de execução do programa 

CLDS4G de Ferreira do Zêzere e 34 atendimentos presenciais. 
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No dia 18 de Janeiro, após ter sido decretado mais um tempo de confinamento geral e suspensas 

todas e quaisquer atividades socioculturais que envolvessem os mais velhos, e, devido ao 

aumento de propagação do SARS-CoV-2 entre os mais velhos, decidiu a equipa técnica deste 

CLDS imprimir num cartaz A4. Este Cartaz pretendia mostrar passo a passo a forma como 

higienizar corretamente as mãos, uma vez que a má higienização das mãos é um dos fatores que 

pode contribuir para a contração da doença. Foram expedidos via CTT para casa dos idosos. 

 

Análise estatística dos beneficiários do projeto nos primeiros três meses de atividade. 

 

 

ATIVIDADE N.º 13 - Atelier da Dança e do movimento 

OBJETIVOS De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a terceira idade 

chega a partir dos 65 anos. Com essa idade, surgem algumas 

limitações que podem colocar em risco a qualidade de vida do 

indivíduo. Se não houver adequação de hábitos físicos e alimentares, 

várias doenças podem surgir nesse período, como: hipertensão, 

obesidade e osteoporose, entre outras. Já as atividades físicas 

principalmente as praticadas em grupos, surgem como um dos 

principais benefícios à saúde física e mental, assim propomos-mos. 

Criar um atelier semanal de dança e movimento com o objetivo de 

estimular física e emocionalmente os destinatários, promovendo a 

integração de várias pessoas que, afinal, podem ter muito em comum 

e criar assim novos laços de amizade, gerando um novo ciclo de 

independência e autonomia na vida dos destinatários. 



 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

 

  

AMBESP.55.00                                                                                                                                                                                                                                                                     Página 49 de 55 
 

Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias  

RESULTADOS ESPERADOS Espera-se com este Atelier atingir um maior:  

- Bem-estar físico e emocional;   

- O Exercício de vários grupos musculares; – Ganhos de agilidade e na 

coordenação motora; – Melhorias da atividade cardiorrespiratória; – 

Estímulo à atenção e à memória;  

- Incentivo à concentração e melhora no equilíbrio; 

- Ajuda no combate à depressão e melhoria da autoestima. 

METAS Ter 20 destinatários inscritos no Atelier no decorrer dos 3 anos 

INDICADORES N.º de participantes por sessão 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Registo de Presenças e Fotos  

 

Uma vez que esta Atividade implicava contacto físico, foi decidido não efetuar a atividade. 

 

ATIVIDADE N.º 14 - Cultura e Património (O que nunca fiz, o que nunca vi, onde nunca fui) 

 

OBJETIVOS Facilitação do acesso a espetáculos culturais diferenciados, tais como 

Teatro de Revista, Ópera, Concertos de Música Clássica, espetáculos 

de dança clássica e contemporânea, exposições de arte moderna e 

contemporânea 

RESULTADOS ESPERADOS Pretende-se dar a conhecer e vivenciar experiências culturais únicas e 

diferentes aos seniores do interior. Criação de novas sensações. 

METAS Executar 3 atividades anuais (45 idosos/seniores)  

45 x 3 = 145 x 3 = 405 

INDICADORES N. de participantes na atividade. 

FONTES DE VERIFICAÇÃO Fotos e Registo de inscrições. 

 

Foi efetuada reunião com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Areias e Pias (conforme acta n.º 3, que se anexa), no passado dia 24 de Setembro de 2020, onde 
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foram expostas todo o tipo de colaboração que se pretende para o desenvolvimento da seguinte 

atividade para os utentes daquela freguesia: 

• Atividade n.º 14 - Cultura e Património (O que nunca fiz, o que nunca vi, onde nunca fui) 

Ficou decidido, que se não houvesse nada contra por parte do executivo da Junta, a Atividade 

seria programada para Dezembro de 2020, tal como programada no documento entregue ao 

Senhor Presidente, ficou combinado que aquela Junta de Freguesia colaboraria também na 

receção de inscrições para a referida atividade. 

Esta atividade não foi realizada. 

 

2. Atividades Socioculturais 

2.1.  Universidade Sénior 

2.2.  Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia 

2.3.  Convívios Sociais 

2.4.  Centro de Acolhimento Temporário 

2.5.  Centro escolar de Areias 

2.5.1. Centro de Atividades Tempos Livres 

2.5.2. Atividades de Animação e Apoio à Família 
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3. Princípios fundamentais de orientação para o trabalho desenvolvido no ano de 2020  

 
3.1. Clientes  

 
Assegurar as atividades/serviços, orientadas pelas necessidades, atuais e potenciais, com o 
objetivo de promover a qualidade de vida em todas as suas vertentes.  
 
 

3.2. Liderança  
 
Utilização eficiente dos recursos, gestão estratégica.  
Realização de 2 Assembleias-gerais Ordinárias para aprovação do Relatório de Atividades e 

Contas de 2019 (09 de março de 2020) e para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento 

para o ano de 2021 (19 de Outubro de 2020).  

 

 
3.3. Recursos Humanos  

 
Fator de sucesso da organização 
 
A AMBESP contou com a colaboração de 39 pessoas durante o ano de 2020, dos quais 13 foram 
Professores Voluntários. Participou em Congressos, Workshops, Encontros e Ações de Formação. 
 

 Participação de 1 colaborador no Webinar “Dia da Criança/ Dia da Comissão 

Nacional”, 01 de junho de 2020, on-line; 

 Participação de 1 colaborador na Sessão Geral de Monitorização Erasmus+ 2020/ 

Ação Chave 101 e Ação Chave 104, 14 de Julho de 2020, on-line; 

 Participação de 2 colaboradores no Webinar “Prevenir em contexto de Covid19”, 

14 de Agosto de 2020, on-line; 

 Participação de 1 colaborador no Encontro Eurodesk, 7 e 8 de Outubro de 2020, 

Évora; 

 Participação de 1 colaborador no Webinar “Apoio às populações em Tempos de 

Pandemia”, 04 de Novembro de 2020, on-line; 

 Participação de 1 colaborador no Encontro da Comunidade Erasmus + Já, 13 de 

Novembro de 2020, on-line; 

 Participação de 1 colaborador no Encontro Webinar projecto D’ARTE, 20 de 

Novembro de 2020, on-line; 

 
 

3.4. Sub Contratos 

 HACCP - Previmed, HSST - Previmed, Grenke, Controlo de Pragas, F3M sistemas 

Informáticos, Omnicare, Índice Consultores, Trigénius. 
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3.5. Participação na UDIPSS (União Distrital de Instituições de Solidariedade Social de 

Santarém) 

 

A Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, no ano de 2020 foi convidada para 

indicar um elemento técnico para candidatura à Direção da União Distrital de Instituições de 

Solidariedade Social de Santarém, para o triénio 2020-2023. Foi indicada a Dr.ª Vera Ribeiro, 

integrando a Lista A, que ganhou tendo a nova Direção tomado posse no dia 06/06/2020. 
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      3.6. Parcerias  

 

O trabalho em parceria rentabiliza recursos, dá visibilidade à entidade e contribui para um valor acrescentado em termo de resultados.  

As Parcerias Operacionais decorreram da execução dos programas e dos processos de trabalho, apoiando a realização dos objetivos e a consecução 

dos resultados propostos. Nas parcerias operacionais foram contabilizadas as empresas/entidades parceiras da AMBESP (10). As parcerias de 

Responsabilidade Social são facilitadoras do papel da AMBESP como agente de desenvolvimento local e de promoção da cidadania. 

PARCERIAS INDICADORES (n.º de participações em reuniões/ atividades) REALIZADAS PRESENÇAS AMBESP 

POAPMC Participação de 1 técnica na Reunião 1 1 

CIMT Participação de 1 Tecnica na Reunião 2 2 

UDIPSS Participação de 1 Técnica na Reunião 8 8 

ESES – Estágios Profissionais Participação de 1 Técnica na Reunião 2 2 

Câmara Municipal – COVID 19 Participação de 1 Técnica na Reunião 2 2 

CPCJ - Reuniões Restrita - Participação em dezasseis reuniões 19 19 

Alargada – Participação em uma reunião 5 5 

REDE SOCIAL - Reuniões Núcleo Executivo   2 2 

CLAS  2 2 
Reuniões Interinstitucionais Participação de 1 Técnica nas Reuniões Interinstituições 3 3 

Comissões Sociais de 

Freguesia  

Freguesia de N.ª Sr.ª do Pranto 2 2 

CRIFZ Participação de 2 crianças nas atividades de AAAF 2 2 

ACES MÉDIO TEJO Colaboração de três Técnicos nas nossas atividades 3 3 

FUNDAÇÃO MARIA DIAS 

FERREIRA – aulas /sessões 

Colaboração de uma Professora de Dança na U3I 5 5 

Colaboração de uma Professora de Dança nas AAAF 10 10 

Proporcionar Jogos de Tabuleiro no CAT de 15 em 15 6 6 

Câmara Municipal de Ferreira 

do Zêzere 

Participação de 1 Professor de Teatro na Universidade Sénior 11 11 

Participação de 1 Professor de Psicologia na Universidade Sénior 11 11 
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3.7. Melhoria Continua   
 
Desempenho e resultados mais favoráveis para a organização.  
 

 Implementação da gestão da qualidade norma ISO 9001:2008 
 
 
 
 

3.8. Mecanismos de Monitorização e Avaliação 
 
Mecanismo Responsável Participantes Periodicidade Executado 

Reuniões de 
Direção  

Direção Elementos da 
Direção e Diretora 

Técnica e 
Administrativa 

Mensal 11 Reuniões 

Reuniões 
Técnicas  

Diretora 
Técnica e 

Administrativa 

Todos os 
elementos das 

Equipas Técnicas 

Mensal 12 Reuniões 

Reuniões de 
Equipas  

Diretoras da 
Resposta 

Diretoras da 
Resposta, Técnicos 

e Equipas 
Operacionais 

Mensal 12 Reuniões 

Reunião Geral 
de 
colaboradores 

Direção Todos os 
trabalhadores 

 

Anual Não realizado 
COVID 19 

Relatório de 
Atividades e 
Conta de 
Gerência de 
2019 

Direção e 
Assembleia 

Diretora Técnica e 
Administrativa, 

Direção e Sócios. 

Anual Aprovado em 
Assembleia 

Geral de 09 de 
Março 2020 

Plano de Ação 
e Orçamento 
para 2021 

Direção 
Assembleia 

Diretora Técnica e 
Administrativa, 

Direção e Sócios. 

Anual Aprovado em 
Assembleia 

Geral de 19 de 
Outubro 2020 
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Notas Finais 
 
 
Consideramos que o presente Relatório de Avaliação de Atividades é um instrumento 

importante de arquivo das atividades realizadas e de avaliação. Todo o registo demonstra o 

trabalho executado com o esforço e empenho de todos os colaboradores e dirigentes da 

Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias. 

 

 

 
Aprovado em Reunião de Direção de 01/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em Reunião de Assembleia Geral de     _______/_____/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


