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1. A ORGANIZAÇÃO 

A Associação NOSSA TERRA, com sede na Rua Jogo da Bola 1A, em Aldeia de Palheiros, freguesia e 

concelho de Ourique, distrito de Beja, é uma associação coletiva de direito privado e sem fins lucrativos. 

A NOSSA TERRA formalmente constituída em 2009 nasceu da vontade, de um grupo de jovens, da Aldeia 

de Palheiros, de contribuir para o aumento da dinâmica local e, assim melhorar a vida das pessoas e 

aumentar a sustentabilidade deste território rural com graves fragilidades nos seus indicadores sociais e 

económicos. 

Inicialmente, a NOSSA TERRA, começou por dinamizar atividades de animação comunitária, como são 

exemplo: 

- Comemorações de datas festivas (25 de Abril “Ceifeirinhos Cantam Abril” e Dia da Mulher); 

- Coorganização das Festas Tradicionais em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem com a Liga dos 

Amigos de Aldeia de Palheiros; 

- Organização Anual do Almoço de Palheirenses e Amigos; 

- Organização Anual da Festa da Castanha e do Vinho; 

- Ensaio e dinamização do grupo coral “Os Ceifeirinhos”; 

- Caminhadas e Aulas de Yoga (duas turmas). 

Com a sua intervenção local e contacto com as pessoas começou-se a diagnosticar necessidades locais e 

constatou-se a premência de definir uma vocação para a aldeia e planificar toda uma estratégia de 

desenvolvimento, que contribua para inverter as atuais tendências sociais e económicas. 

Fruto deste trabalho a NOSSA TERRA definiu o apoio a idosos como a vocação da aldeia e definiu 

uma estratégia de desenvolvimento integrado e sustentável centrada na intervenção com idosos. 

Assumindo como princípios a qualidade da intervenção, o desenvolvimento comunitário, o trabalho em 

parceria e a inclusão social, o sucesso da intervenção é medido pela satisfação dos nossos beneficiários e 

pela sua qualidade de vida. 

 

DA VISÃO À AÇÃO 

 

VISÃO 

Um espaço rural revitalizado, solidário e sustentável. 
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MISSÃO 

Promover o desenvolvimento social com vista à melhoria da qualidade de vida nas suas múltiplas dimensões. 

 

VALORES 

- Ética: Desenvolver a nossa atividade de forma responsável, rigorosa, leal, cooperante, com práticas 

equitativas e assegurando a confidencialidade dos dados e dos processos, gerando a confiança e o respeito 

dos nossos colaboradores, beneficiários, famílias e da comunidade.  

- Solidariedade: Atender às necessidades de proteção dos beneficiários, famílias e da comunidade, 

auxiliando nos momentos difíceis, imbuídos de um espírito de partilha e disponibilidade.  

- Transparência: Administrar com rigor e honestidade as nossas atividades de modo a que as práticas, 

decisões e funcionamento sejam comunicadas de forma clara e precisa. 

- Pertença: Desenvolver a nossa atividade com base no nosso conhecimento profundo e forte ligação 

vivencial a este território e população local. 

 

QUALIDADE 

Realização da missão, enquanto organização cívica e solidária, procurando assegurar a valorização do 

território e das pessoas e aumentar a qualidade de vida e bem-estar. 

 

ESTRATÉGIA 

Protagonizar iniciativas de apoio social a idosos, desenvolvidas em parceria, numa lógica de integração e 

inovação, no quadro de um processo de investigação/ação. 
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2. ATIVIDADES REALIZADAS 

Dando resposta aos fins da organização, foram realizadas as seguintes atividades: 

 

1ª Atividade - Continuidade da Execução do Projeto CASA – Centro de Apoio à Solidão na Aldeia de 

Palheiros 

No âmbito deste projeto e no seio do CASA é desenvolvido um plano de atividades de animação. 

 

Objetivos: 

� Combater o isolamento social e solidão nos idosos; 

� Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; 

� Criar um conjunto de respostas que permitam responder à problemática biopsicossocial das pessoas 

idosas; 

� Combater a desertificação e o abandono das aldeias; 

� Potenciar a integração social. 

 

Destinatários: 

Pessoas residentes no concelho de Ourique, com idade igual ou superior a 65 anos, que se encontrem em 

situação de isolamento social (físico ou emocional) ou que apresentem necessidade de suporte social. 

 

Quadro 1 – Indicadores de Realização 

Indicador N.º 

N.º total de beneficiários (inscritos no projeto CASA à data de 31/12/2021) 287 

N.º de atividades realizadas na área do envelhecimento ativo 125 

N.º de participantes nas atividades na área do envelhecimento ativo 452 

N.º de tipologias de atividades realizadas na área do envelhecimento ativo  9 

 

 

 

O CASA é um projeto de carácter social, que surge no âmbito do conceito de envelhecimento ativo e 

pretende apoiar e animar a população idosa residente na Aldeia de Palheiros e concelho de Ourique. 

O CASA (edifício) funciona como espaço central e de apoio à realização de quaisquer atividades que 

permitam melhorar a ocupação dos tempos livres dos idosos e a sua condição biopsicossocial. 
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Quadro 2 – Atividades Realizadas, por tipologia e por número de 

inscritos e participantes 

Atividades realizadas  Periodicidade  
Total 

Inscritos 
N.º Médio de 
Participantes 

Informática e Novas Tecnologias Duas vezes por semana 8 6 

Ginástica (em parceria com o Município) Duas vezes por semana 15 12 

Cabeleireiro Solidário Duas vezes por mês 194 7 

Esteticista Solidária Duas vezes por mês 194 12 
Sessões de informação e sensibilização 
(Ex: sessão esclarecimento sobre Índice 

Massa Corporal e tensão arterial) 
Uma vez  15 10 

Atelier de Trabalhos Manuais  Duas vezes por mês  11 7 
Tardes Culturais (Cinema, Artes 

Manuais, entre outras) Uma vez 194 25 
Visitas Temáticas e Culturais  Uma vez  25 25 

Sessões de Terapia Ocupacional Duas vezes por mês 15 9 
 

2ª Atividade – Comemoração do Dia Internacional da Mulher com um jantar temático – 8 de março de 2020. 

3ª Atividade – Formação Modular para Empregados e Desempregados – POISE-01-3524-FSE-002789. 

4ª Atividade – Empreitada de Valorização da Igreja de NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM – 

PDR/FEADER. 

5ª Atividade – Linha de Apoio à População – Pandemia COVID 19. 

6ª Atividade – Disponibilização de serviços de digitalização e fotocópias aos alunos durante o período de 

confinamento – Pandemia COVID19. 

7ª Atividade – Dinamização da Universidade Sénior do Concelho de Ourique. 

A associação Nossa Terra é a entidade promotora da Universidade Sénior do Concelho de Ourique (USCO). 

A USCO tem por finalidade promover o ensino não formal, através da atualização de conhecimentos sobre 

diferentes matérias num contexto de formação ao longo da vida, bem como organizar atividades 

complementares de caráter cultural, recreativo e de convívio.  

A USCO tem as suas instalações no CASA – Centro de Apoio à Solidão na Aldeia de Palheiros e em vários 

pólos do concelho de Ourique. 

Relativamente ao funcionamento da USCO, esta funciona entre os meses de setembro a junho de cada ano, 

com interrupções no Natal, Carnaval e na Páscoa. Este ano devido à pandemia de COVID-19 as aulas 

presenciais foram suspensas em março de 2020.  

De janeiro a março de 2020 as disciplinas a ministradas foram escolhidas e conciliadas de acordo com a 

disponibilidade dos alunos e professores da USCO.   
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Para além das aulas teóricas e práticas, a USCO participou num encontro de Universidades Séniores em 

Beja e foi realizada uma sessão de esclarecimento sobre Tensão Arterial e Índice de Massa Corporal.  

 

Objetivos da USCO: 

� Promover cursos de formação e atualização de conhecimentos nas mais diversas áreas, bem como 

proporcionar atividades complementares de caráter sociocultural, recreativo e de convívio, num contexto de 

formação ao longo da vida; 

�  Constituir um polo de informação e divulgação de serviços, recursos, direitos e deveres dos (as) mais 

idosos (as); 

� Fortalecer a participação social das pessoas idosas e contribuir para reforçar o exercício pleno dos seus 

direitos e deveres; 

� Promover o envelhecimento saudável e a qualidade de vida dos (as) mais idosos (as); 

� Desenvolver e fortalecer as relações interpessoais e sociais entre as diferentes gerações; 

� Fomentar o voluntariado social; 

� Trabalhar em articulação com entidades públicas e particulares. 

�  

Destinatários: 

Adultos residentes no concelho de Ourique, com idade igual ou superior a 50 anos, independentemente do 

seu nível de escolaridade. 

 

Atividades realizadas no âmbito da USCO até 31 de dezembro de 2020: 

• Estabelecimento de Parcerias Locais: 

- No ano de 2020 mantiveram-se as parcerias estabelecidas com todas as juntas de freguesia e associações 

locais, com o objetivo da cedência de espaços físicos em cada uma das localidades para o funcionamento 

dos Pólos da Universidade Sénior do Concelho de Ourique; 

• Divulgação da USCO 

- A divulgação da USCO manteve-se com deslocações porta-a-porta, afixação de cartazes e distribuição de 

panfletos em todos os aglomerados urbanos e com uma reunião com os antigos alunos e professores para 

dar a conhecer a iniciativa e angariar professores voluntários e alunos.  A USCO foi amplamente divulgada 

junto dos meios de comunicação local e regional.  
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Implementação da USCO 

A USCO foi implementada com aulas presenciais nos meses de janeiro, fevereiro e março em todas as 

freguesias e aglomerados populacionais do concelho de Ourique, através da dinamização de 9 pólos, sendo 

estes: Santana da Serra; Aldeia de Palheiros; Aldeia Nova da Favela; Ourique; Grandaços; Garvão; Santa 

Luzia; Panóias; e Conceição.  

A Universidade Sénior do Concelho de Ourique contou no ano letivo 2020 com a inscrição de 121 alunos e 

as aulas foram asseguradas por 5 professores voluntários e pelas técnicas da Nossa Terra. Até março de 

2020 as disciplinas lecionadas foram as seguintes: informática e novas tecnologias; memória e identidade; 

artes manuais; relaxamento; estimulação cognitiva; sessões de expressão corporal e alívio de tensões e 

saúde.  

A pandemia de COVID-19 em março de 2020 veio trazes novos desafios e, na impossibilidade de serem 

realizadas atividades presenciais foi criado um grupo online onde foram colocadas aulas e tarefas diárias 

para os alunos executarem. Para além deste grupo online foram entregues aos alunos da USCO um plano de 

atividades ocupacionais para realizarem em casa com inúmeras atividades que não só permitem ocupar o 

tempo livre dos Séniores, assim como também estimular o cérebro, a motricidade, a concentração e o 

relaxamento, condições fundamentais para a saúde e bem-estar humano.  

O plano ocupacional integrou diversas atividades para realizarem ao longo do dia, como são exemplo:  

- Conjunto de jogos para estimulação cognitiva (ex: sopa de letras, palavras cruzadas, diferenças, quebra-

cabeças, contas de matemática). 

- Conjunto de textos para estimulação cognitiva (ex: poema, crónicas, textos, contos, histórias para ler). 

- Uma sugestão de trabalho manual, onde se inclui os materiais a oferecer (ex: mandalas/ desenhos para 

adultos colorir, com oferta de conjunto de lápis de cor). 

- Plano com sessões de movimento.  

- Plano com atividades para relaxamento, automassagem e alongamento. 

- Outros elementos que se considere relevante. 

Após 15 dias o plano ocupacional é renovado em função do interesse de cada um dos alunos. O contacto 

telefónico com os alunos foi sempre mantido com o intuito de tranquiliza-los sobre a pandemia de COVID-19, 

tirar dúvidas e incentiva-los a executar as atividades na sua própria habitação.   

No período de setembro a dezembro de 2020 no pólo da USCO de Aldeia de Palheiros foram 

também realizadas algumas atividades presenciais com pequeno grupo e cumprindo as indicações dadas 

pela Direção Geral de Saúde.  
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3. CORPO ASSOCIATIVO 

Em 31 de dezembro de 2020 a NOSSA TERRA regista um total de 131 sócios.  

 

4. PRÉMIOS E MENÇÕES HONROSAS 

Nada a assinalar. 

 

5. PROTOCOLOS E PARCERIAS 
 

Durante o ano de 2020 foram estabelecidos os seguintes protocolos: 

• Protocolo celebrado em janeiro de 2020, com o Município de Ourique de “Apoio às Associações”, 

com um subsídio financeiro anual de 2.000€.  

• Protocolo de Parceria para a Dinamização da Universidade Sénior do Concelho de Ourique, 

celebrado em outubro de 2020, com o Município de Ourique, com um subsídio financeiro de 

1.500€/mês durante 9 meses, ou seja, até julho de 2020. 

 

 
6. INFRAESTRUTURAS 

 

1º Prédio: 

Identificação do Prédio: Espaço Físico da Escola Primária da Aldeia de Palheiros. 

Propriedade: Cedido pelo Município de Ourique, em 14 de janeiro de 2011, pelo período temporal de 25 

anos. 

Inscrito no Serviço de Finanças de Ourique (0310), em 2007, com o artigo matricial: 4232 – Distrito de Beja, 

Concelho e Freguesia de Ourique. 

Morada: Rua da Escola, em Aldeia de Palheiros. 

 

2º Prédio: 

Identificação do Prédio: Casa Térrea de Habitação. 
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Propriedade: NOSSA TERRA. 

Data de aquisição: 24-07-2015. 

Inscrito no Serviço de Finanças de Ourique (0310), com o artigo matricial: 3057 – Distrito de Beja, Concelho e 

Freguesia de Ourique. 

Morada: Rua das Pedras, n.º 1, em Aldeia de Palheiros. 

 
 
3º Prédio: 
 
Identificação do Prédio: Igreja. 

Propriedade: Liga dos Amigos da Aldeia de Palheiros – que celebrou com a NOSSA TERRA um contrato de 

comodato em 22 de outubro de 2018, pelo prazo de 15 anos. Que vigorará enquanto não se formalizar a 

doação dos bens devidamente aprovadas pelas duas entidades. 

Morada: Rua Jogo da Bola, n.º 1A, em Aldeia de Palheiros. 

 
 

7. RECURSOS HUMANOS 
 
Na prossecução das suas atividades a associação em 2020 contou com os seguintes recursos humanos: 
 

Função N.º de Colaboradores 

Direção 5 

Terapeuta Ocupacional  1 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 

Voluntários 15 

 
 
 
8. DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO 

AÇÕES PROMOCIONAIS 

- Divulgação das atividades da associação na Revista de Atividades do Município de Ourique. 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

- Participação em debate sobre o “Envelhecimento Ativo” na Rádio Pax, no dia 20/12/2020. 
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PÁGINA DE INTERNET – WEBSITE   

A página de internet da associação está alojada em http://nossa-terra.pt. 

Complementarmente e no âmbito deste domínio estão a funcionar dois e-mails: direcao@nossa-terra.pt e 

geral@nossa-terra.pt. 

 

 

 

9. BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

A associação adquiriu em 2015 os serviços de contabilidade, com o Gabinete de Contabilidade Z&E. 

Segundo informação do TOC as demonstrações financeiras foram preparadas, em todos os seus aspetos 

materiais, em conformidade com as disposições do regime da normalização contabilística para as Entidades 

do Setor Não Lucrativo (ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março. 

A associação regista um resultado líquido negativo do período de -2.553,93€. 

Para informação detalhada sobre o balanço e demonstração de resultados consultar os documentos inscritos 

no ponto 10. 

 

 
 
 
10. ANEXOS 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

MAPAS CONTABILÍSTICOS 
 

(Ver Páginas Seguintes) 




















































