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INTRODUÇÃO 

 

O Centro Social de São João Baptista de Monforte da Beira., Instituição Particular de 
Solidariedade Social sem fins lucrativos, desenvolve um conjunto de serviços e 
atividades, no âmbito do apoio a pessoas idosas, ou que se encontrem numa situação de 
fragilidade/ carência, visando responder à solução de problemas das pessoas mais idosas, 
das mais isoladas e frágeis, residentes em Monforte da Beira. 

A direção aproveitando o importante momento anual de elaborar o seu plano de atividades 
e respetivo orçamento, necessariamente avalia a sua capacidade financeira, os seus 
recursos, para além, de constatar a existência de uma determinação acrescida de envolver 
todas as boas vontades, as diversas e construtivas opiniões no sentido do Centro Social 
ser cada vez mais forte, mais útil, mais necessário na elaboração e concretização de ações, 
atividades, essenciais ao bem-estar dos nossos idosos, dos mais vulneráveis da nossa 
comunidade. 

Sendo assim, procuramos adotar estratégias para alcançarmos os nossos objetivos, 
chamando a participar, a colaborar parceiros institucionais, privados, pessoas coletivas, 
empresas, pessoas a título individual, no sentido da implementação e reforço de um 
Serviço Social em Monforte da Beira, visível na ação, no trabalho do quotidiano, dando 
a mão a quem mais precisa, dando a palavra a quem dela necessita para se fazer ouvir, 
evitando-se assim o isolamento, a solidão e a tristeza dos nossos utentes.  

Tudo isto, será concretizado através de um plano de atividades, com uma ação séria e 
rigorosa, obedecendo a regras estabelecidas pelos nossos principais interlocutores, como 
são a Segurança Social, a Autarquia de Castelo Branco, bem como, no âmbito da nossa 
autonomia, ouvindo os profissionais desta instituição, bem como e sobretudo as pessoas 
e seus familiares, os destinatários afinal da nossa missão, que pretende ser generosa, 
tolerante e humana, porque, o que nos anima e motiva não é mais do que a felicidade, o 
sorriso, a satisfação de cada utente e de todos aqueles que os servem como trabalhadores. 

Estando atentos também à experiência do passado recente, designadamente com o atual 
estado do país em emergência sanitária por causa da pandemia do Covid 19,  e face às  
necessidades mais prementes e urgentes, continuaremos a centrar esforços na manutenção 
das atividades essenciais para 2021.  

Posto isto, convidamos todos os parceiros, as entidades públicas, as associações culturais, 
as pessoas em geral a colaborar connosco, tendo em vista o que cada um de nós pretende, 
a vivência numa sociedade cada vez mais fraterna, amiga dos seus idosos, atenta, eficaz 
na resolução do que estiver ao nosso alcance para procurar o bem-estar dos nossos utentes. 
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GRELHA COM ATIVIDADES 

 

As atividades a concretizar em 2021, aliás como sucedeu durante a maior 
parte do ano de 2020, visarão em primeiro lugar salvaguardar a segurança, a 
proteção dos nossos utentes e colaboradores nestes tempos de emergência 
sanitária por causa do vírus Covid-19. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE 
ATIVIDADES 

 

Recursos Humanos: 

 
• Assistente Social – 1 
• Ajudante de Ação Direta -2 
• Voluntários 
• Direção 

 

Recursos Materiais: 

• Instalações do Centro do Social São João Batista; 
• Livros, revistas, tintas, tecidos, flores; 
• Fotocopiadora; 
• Computador; 
• Viaturas. 

 
 

Recursos Financeiros: 

• Os custos financeiros serão suportados pelo Centro Social de São João Baptista 
de Monforte da Beira. 
 
 
 
Metodologia e Avaliação: 
 
A metodologia a adotar para a avaliação do plano de intervenção/ atividades a 
desenvolver nas respostas sociais do Centro Social e durante o ano 2021, passará 
pela: 
 

• Avaliação efetuada pela equipa de trabalho, através de métodos de observação 
direta, de reflexão teórica e de auscultação junto dos utentes. 

• Reunião mensal com a equipa para análise das atividades realizadas e orientação 
na resolução de problemas/ dificuldades que possam surgir. 

• Registo de adesão, participação e motivação dos utentes envolvidos na atividade. 
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• Os indicadores para avaliação das atividades serão o número de participantes na 
atividade e o grau de satisfação dos mesmos face à atividade/serviço 
desenvolvido. 
 

 

Este plano de atividades poderá ser alterado ao longo do ano de 2021, tendo 
em conta o que já foi escrito no âmbito da situação pandémica pelo vírus 
Covid-19 e ainda de acordo com outros acontecimentos não programados. 
 

 

 

 

 

 
 


