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Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), fundada a 10 de Julho de 2007.
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Temos como Missão promover
serviços de apoio à comunidade
local e reforçar o desenvolvimento
de competências e valores de
crianças e jovens



ORGANIZAÇÃO
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O QUE FAZEMOS



CATL
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Destinado aos alunos que 

frequentem o Jardim de 

Infância e a escola do 1º 

ciclo do Ensino Básico de 

Santiago do Escoural e a 

todas as crianças da 

comunidade

Espaço/tempo entre a escola e a família,

onde se procura desenvolver atividades

lúdicas, educativas, recreativas, culturais,

desportivas, entre outras, que promovam o

desenvolvimento integral da criança.



Gabinete

Comunitário

Desenvolvemos serviços e atividades com vista

à prevenção de problemas sociais, tendo como principais

objetivos:

○ suprir as necessidades identificadas na comunidade,

nomeadamente através da distribuição de bens

provenientes do Banco Alimentar Contra a Fome

○ promover a qualidade de vida, impulsionar o

voluntariado

○ desenvolver parcerias com entidades locais,

fomentando a proximidade, a flexibilidade e a co-

responsabilização
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Refeitório Social
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○ Fornecemos refeições a preços

controlados

○ Servimos as refeições Escolares para as

crianças do Jardim de Infância e da Escola

Básica da Freguesia de Santiago do

Escoural

○ Realizamos eventos e festas comemorativas



Eventos e 

Atividades Sócio 

Culturais
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○ Promovemos diversas iniciativas

socioculturais: passeios a locais de

interesse histórico e cultural.

○ Temos um Grupo Coral e Instrumental

"FLORES DO MONFURADO”

○ Celebramos dias temáticos,

atividades lúdicas e eventos

realizados no Refeitório Social e na

Sala Cultural.



Transporte a 

Pedido

○ Transportamos, 

acompanhamos e damos 

apoio na unidade de saúde 

e outras entidades

○ Aviamos  Receitas

○ Damos acompanhamento 

aos utentes em todas as 

situações

Outros Serviços

Biblioteca Comunitária

Na nossa Biblioteca 

podem ser consultados e 

requisitados, sem custos, 

os livros que nos foram 

doados
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Sala Multiusos

Dispomos de uma sala 

destinada a eventos 

culturais e outras 

atividades



“
OS NOSSOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Prestar de serviços visando a promoção do bem-estar e qualidade de vida

das pessoas, famílias e comunidades visando ao apoio à infância e

juventude, à integração social e comunitária e à dinamização sociocultural

cultural da região.
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Principais 

números
10

colaboradores e 

voluntários

36
Crianças dos 

6 aos 9 anos 

41 
Utentes com 

+ 19 anos
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313
associados 



ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

2021 



Janeiro 2021 

Como a pandemia COVID 19 obrigou a que o Centro fosse 

encerrado:

○ Fornecemos refeições ao domicilio

○ Apoiámos pessoas em isolamento
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Abril / Maio

Respeitando as normas 

emanadas pela DGS! 

○ Em abril abrimos o 

refeitório aos nossos 

Clientes habituais

○ E em maio 

reiniciamos os 

ensaios do Grupo 

Coral
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○ Festejámos o nosso 14º 

aniversário com os poucos 

utentes que podiam estar 

presentes 
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Julho 

○ E participamos no projeto musical “Da estrada 

e do tempo” uma viagem de 10 dias por 10 

aldeias serranas cruzadas pela Estrada 

Nacional nº 2 da Banda Noa Noa

https://www.facebook.com/noanoaproject?__cft__%5b0%5d=AZXr4GslKe5ljFt9DPjzX4B4IxrYgjrUiKeBzhrfWreIcwfvsUI6ZKNtCIsedSMs8ANi301AjkWeX-Hfa2DWi0ibEFaHQpy3mb1pqefK2feOJsUIWmQ-gyxYaVS5zn7m4Eo&__tn__=-%5dK-R


agosto / setembro Em Parceria com a 

Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal de 

Montemor, lançamos o 

ATL de Verão

A felicidade e a 

alegria das nossas 

crianças foram o 

melhor agradecimento 

para todo os que 

estiveram envolvidos .

As atividade foram 

muitas!

https://www.facebook.com/AAUPEscour

al/videos/172468178355760

https://www.facebook.com/AAUPEscoural/videos/172468178355760


○ O Ano Letivo iniciou na nova 

escola que tem ligação ao 

Centro comunitário 

○ Os meninos voltaram a 

almoçar na nossa cantina
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Setembro 

○ O CATL iniciou o seu funcionamento com 

horário entre as 15:30h e as 19:00h



Novembro

○ Fizemos o nosso almoço de São 

Martinho  
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Novembro

○ Recebemos no nosso refeitório  os 

meninos da Jardim de Infância 

Coopberço de Évora
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ATIVIDADES 

PREVISTAS

2022 



Objetivos / 

Ações

Dinamizar as atividades do Centro Comunitário

○ Promover a realização de estágio de um técnico de psicomotricidade

com o objetivo desenvolver diversas atividades com os nossos

clientes (crianças, jovens e seniores) no âmbito da prevenção da

saúde e bem-estar emocional

○ Participar em candidaturas de Fundos Comunitários e outras fontes

de Financiamento

○ Estabelecer protocolos de cooperação / parcerias que tragam

benefícios para a comunidade, nomeadamente:

◦ Aulas atividade física (dança /yoga/…)

◦ Diversos serviços de carácter formativo
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Melhorar a estrutura organizacional e funcional

Clarificar os níveis de autoridade e responsabilidade dos colaboradores 

Garantir e promover a sustentabilidade financeira

Efetuar campanha de angariação de sócios e desenvolver ações de 

angariação de fundos

Aplicar estratégias de controlo de despesas

Desenvolver instrumentos de redução e controlo  de custos

Objetivos / 

Ações

Promover a partilha e o conhecimento

Promover atividades e eventos intergeracionais que envolvam idosos, 

jovens e crianças 
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Eventos 
Socioculturais 
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DECNOVOCTSEPAUGJULJUNMAYAPRMARFEBJAN

ALMOÇO DE 

REIS

PIQUENIQUE 

DIA ESPIGA

ANIVERSÁRIO 

(15 ANOS)

ALMOÇO 

SOLIDÁRIO

ALMOÇO SÃO 

MARTINHO

FESTA 

CARNAVAL
PASSEIO AO 

DOURO

ATL VERÃO PASSEIO JADIM 

ZOOLOGICO

FESTA DE 

NATAL

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM

FERIAS DE VERÃO

ALMOÇO 

PÁSCOA



PROJETOS



#ONOVOCENTRO
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Descrição / atividades

• Remodelação e modernização da imagem do Centro 

Comunitário

• Instalação de equipamentos mais modernos e eficientes

Objetivos

• Tornar o Cento Comunitário mais atual

• Reduzir custos de exploração

• Garantir um maior bem-estar/conforto dos utentes



Crescer no 
Escoural
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Descrição / atividades

• Desenvolver um projeto pedagógico para o CATL

• Criar uma academia de tempos livres 

• Melhorar a imagem do CATL  

Objetivos

• Promover o desenvolvimento global das crianças

• Funcionar como espaço agradável e tranquilo, no qual a 

criança possa brincar, organizar o seu imaginário

e, desse modo, crescer saudavelmente, contribuindo 

para a sua estabilidade e segurança



+ Sustentável
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Descrição / atividades

• Instalação e implementação de um programa de 

Eficiência Energética 

• Aquisição de veículo não poluente

Objetivos

• Reabilitar e tornar o Cento Comunitário energeticamente
mais eficiente

• Reforçar a produção de energia de fontes renováveis em
regime de autoconsumo

• Reduzir custos de exploração

• Garantir um maior bem-estar/conforto dos utentes



INFO +
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Descrição / atividades

• Equipar sala de formação com computadores e impressoras

• Promoção de ações de formação para crianças jovens e idosos

• Desenvolvimento e partilha de conhecimento das novas 

tecnologias

Objetivos

• Promover a Inclusão e Literacia Digitais da comunidade

• Contribuir para uma sociedade mais inclusiva

• Desenvolver competências

• Aumentar a autoestima e contribuir para o envelhecimento Ativo 

dos mais idosos
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Contactos!
Geral: centrocomunitario@aaupescoural.pt

Direção: direcao@aaupescoural.pt

Comunicação: 

Sara Nascimento 

saranascimento@aaupescoural.pt

917578667
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