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DESTAQUES DO ANO 

De janeiro até meados de março a atividade corrente do centro correu na normalidade.  

A pandemia trouxe-nos tempos especialmente difíceis, agravaram-se as dificuldades financeiras, 

obrigando-nos a recorrer ao apoio, solidariedade, e cooperação com diferentes entidades e a 

alargar o leque de Associados. 

Tivemos de usar as capacidades de cada um, adaptar as equipas e as suas funções a novas 

tarefas. 

Seguindo todas as orientações da DGS e depois de todos os procedimentos de higienização, 

desinfeção do espaço, definição de novas regras de funcionamento e preparação da equipa, o 

Centro Comunitário foi reaberto para o fornecimento das habituais refeições diárias.  

Com o início do período escolar e a retoma das aulas presenciais retomamos também os almoços 

para as crianças do Jardim de Infância e da Escola Básica da Freguesia de Santiago do Escoural. 

2020 foi um ano muito, muito difícil, não só para a Associação mas para todos em geral, no 

entanto conseguimos com o empenho de todos, Direção, Colaboradores, Amigos e Entidades 

parceiras, resistir, e dar provas de que o caminho pode ser complicado, mas que este projeto 

tem condições para continuar e que é de extrema importância no apoio á nossa comunidade. 

Não sabemos prever o futuro, mas uma coisa sabemos. Não nos vai faltar a força para continuar. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Estrutura organizacional e funcional 

A Sr.ª Dona Maria Emília Risso Branco, Presidente e fundadora da Associação, pediu a demissão 

por motivos pessoais. Em sua substituição, assumiu a Presidência, a atual Vice-Presidente Sr.ª 

Dona Tereza Canivete, até final deste mandato (31 de dezembro 2021) 

Funcionamento dos serviços 

✓ Adaptadas as instalações, preparadas as equipas e elaborados planos de contingência tendo 

em conta as orientações da DGS 

✓ Em setembro foi renovado para o Ano Letivo 2020/2021, o Protocolo de Refeições, no âmbito 

do programa integrado de Apoio Social “Mor Solidário” 
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Sustentabilidade financeira / fontes de financiamento 

✓ Recebemos o apoio da Camara Municipal de Montemor-o-Novo de materiais de proteção. 

✓ Efetuamos uma campanha de angariação de novos associados (+ 32 em 2020) 

✓ Desenvolvemos um ficheiro de sócios com vista atingir eficácia da cobrança (+ 9 sócios com 

quotas em dia) 

✓ Recebemos um "Cartão Presente Pingo Doce” que pode ser utilizado para fazer compras nas 

lojas Pingo Doce 

✓ Continuamos a receber o apoio do Banco Alimentar, o qual foi um auxílio importante para 

manter o fornecimento de refeições ao longo do ano e permitiu continuar apoiar as famílias 

da comunidade  

Notoriedade da Associação / Plano de Comunicação Externo 

✓ Criação e desenvolvimento do site da AAUPE 

✓ Criação e dinamização de nova página de Facebook 

Atividades do Centro Comunitário 

✓ Implementada uma nova tipologia de serviço direcionado para o domicílio do idoso, com 

apoio na entrega das refeições, compra de medicamentos e outros apoios básicos que nos 

foram solicitados 

✓ Continuamos a fazer os transportes de utentes às consultas medicas, embora em menor 

quantidade devido à pandemia e à constante desmarcação das mesmas 

✓ Continuamos a fazer o transporte dos dois alunos com necessidades especiais para a 

Instituição João Cidade em Montemor, nos períodos em que o podemos fazer 

✓ Continuámos a fornecer refeições no nosso refeitório com as devidas regras definidas pela 

DGS, nos períodos em que o podemos fazer 

✓ Continuamos nos períodos em que as escolas estiveram abertas a fornecer as refeições ao 

abrigo do Protocolo de Refeições 

Atividades Socioculturais 

✓ Foram realizados os almoços comemorativos do carnaval e o do dia da Mulher a 8 de março 

✓ Devido à pandemia provocada pelo COVID19 todas as atividades previstas foram canceladas 

/ adiadas  

✓ Com o objetivo proporcionar às crianças o espírito de Natal, valorizar e rentabilizar os 

recursos existentes no meio, apoiar o comércio local, restauração e famílias, desenvolvemos, 

em parceria com a Escola Básica e Jardim de Infância o Projeto “O Saco de Natal” 


