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UNIDADE DE SERVIÇOS SOCIAIS

■ Integrada no Pelouro da Ação Social

inclui um conjunto de respostas

dirigidas à população, que estão

sediadas maioritariamente no

Centro de Apoio à Comunidade.
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO



1. POPULAÇÃO SÉNIOR
A preocupação crescente com os mais idosos

SOS SÉNIOR

Apoio e 
Encaminhamento para 

respostas de Apoio 
Domiciliário

GRUPO DE 
INTERVENÇÃO SÉNIOR

Grupo que intervém nas 
situações de seniores a 

viver em extrema 
vulnerabilidade

GABINETE MUNICIPAL 
DE PSICOLOGIA DO 

IDOSO

Apoio psicológico 
gratuito aos seniores em 

condições de 
vulnerabilidade social e 

económica

CARTÃO SÉNIOR 
MUNICIPAL

Cartão que dá acesso a 
descontos e facilidades, 

dirigido aos seniores 
com menos recursos 

económicos.

Equipa:
Claudia Martins

Glória Gonçalves



1. POPULAÇÃO SÉNIOR
Intervenção comunitária

ENVOLVE – REDE DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO 
COMUNITÁRIA

Projetos de intervenção comunitária direcionado para 
as comunidades rurais do concelho, que tem por 
objetivo informar e sensibilizar a população, dinamiza 
atividades em diversas áreas, como o desporto, cultura, 
saúde e bem-estar. 

CENTRO DE CONVÍVIO DE PARISES

Espaço de convívio e apoio à comunidade sénior, onde 
está centralizado todo o trabalho de apoio social e 
intervenção comunitária na área serrana do concelho

MAIS VIVER, MAIS APRENDER

Desenvolvido em parceria com a Unidade de Cuidados 
na Comunidade do Centro de Saúde.

Consiste na realização de sessões informativas 
regulares, com o objetivo de contribuir para a 
promoção do envelhecimento ativo

PROJETO BEM ME QUER

Teve início com um diagnóstico social e de saúde, 
realizado em colaboração com o Centro de Saúde

É um projeto de animação e intervenção comunitária 
dinamizado no Espaço Multiusos João Rosa Beatriz,  no 
Bairro Social.

Equipa:
Claudia Martins

Glória Gonçalves



Serviço de informação e mediação, dirigido à pessoa com 
deficiência e/ou incapacidade

Resulta de um protocolo firmado com o Instituto Nacional 
para a Reabilitação.

Grupo de Trabalho criado em 2021

Unir as entidades do concelho para promover uma 
sociedade mais inclusiva

Projeto global do Município que pretende eliminar todos os 
tipos de barreiras e promover as Acessibilidades nas mais 
diversas áreas

Técnica:
Teresa Bernardino

2. POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA E/OU INCAPACIDADE
O Desafio da Inclusão



3. POPULAÇÃO MIGRANTE
O desafio da integração intercultural

Resposta direcionada ao apoio e à promoção da integração da 
população imigrante na comunidade
Resulta de um Protocolo de colaboração com o Alto Comissariado 
para as Migrações (ACM) e a Associação IN LOCO

Um serviço de atendimento, em língua inglesa e alemã, com vista 
a informar e ajudar a resolver os problemas da população 
estrangeira residente no concelho, de forma mais eficaz e 
acessível.

Conjunto de respostas integradas e desenvolvidas em parceria 
com as diversas entidades locais e regionais, direcionadas à 

população que se encontra no concelho ao abrigo do regime de 
proteção temporária

Equipa:
Dora Ramires

Luísa Rodrigues



4. FAMÍLIA E COMUNIDADE
O desafio do combate à Pobreza e à exclusão social

LOJA SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

•A Loja Social é o núcleo centralizador da PLATAFORMA LOCAL DE AJUDA 
ALIMENTAR

•Visa melhorar a ajuda prestada à população mais carenciada, através da 
distribuição de alimentos, vestuário, livros e outros bens, contribuindo para 
potenciar o envolvimento da comunidade e a prática do voluntariado

ARMAZÉM SOCIAL

•Em complemento ao trabalho da Loja Social, a Câmara Municipal tem um 
Armazém Social, também dinamizado em parceria, para recolha e 
distribuição de mobiliário e equipamentos às famílias que acompanhadas 
pelos Serviços Sociais.

HORTA COMUNITÁRIA DO NASCIMENTO

Horta com 20 talhões.

Encontra-se em curso também uma formação, a decorrer na Horta, 
organizada pelo Projeto Raízes, em parceria com a Associação In Loco.

Técnica:
Dora Ramires



4. FAMÍLIA E COMUNIDADE
O desafio do combate à pobreza e à exclusão social

BANCO MUNICIPAL DE 
MEDICAMENTOS

Em 2015 a Câmara Municipal 
complementou o trabalho 
desenvolvido pela Loja Social 
com uma área relativa ao 
apoio com medicamentos às 
famílias que mais precisam 
de ajuda.

FUNDO SOCIAL DE 
EMERGÊNCIA

Apoio que visa dar resposta 
às situações mais 
emergentes de carência 
social e económica que 
afetam algumas famílias 
acompanhadas pelos 
diversos serviços.

FUNDO SOCIAL DE 
EMERGÊNCIA –

HABITAÇÃO

Apoio que visa dar resposta 
às situações mais 
emergentes de carência 
social, no apoio pontual ao 
pagamento de rendas 
habitacionais.

APOIO PARA A 
INTEGRAÇÃO EM 
COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS 

Apoio à reintegração de 
pessoas com dependências, 
através da concessão de 
apoio para o pagamento das 
despesas de fundo maneio, 
nos internamentos em 
comunidades terapêuticas.

Técnica:
Dora Ramires



4. FAMÍLIA E COMUNIDADE
Apoio a vítimas

Gabinete de atendimento, em parceria com a Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), integrado no
Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de
Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.

Realiza um atendimento semanal (todas as quartas-feiras
de manhã), personalizado e confidencial, dirigido a
vítimas.

As vítimas encontram neste serviço apoio psicológico e
jurídico, com recurso a técnicos especializados.

Técnica:
Glória Gonçalves



4. FAMÍLIA E COMUNIDADE
A aposta nos mais jovens

BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO 
AO ENSINO SUPERIOR

BOLSAS ARTÍSTICAS SOCIAIS 

(EM Implementação) 



4. HABITAÇÃO

HABITAÇÃO SOCIAL PROGRAMA MÃO AMIGA

PROGRAMA DE APOIO 
AO ARRENDAMENTO

PROGRAMA DE APOIO A 
ARRENDAMENTO JOVEM

ESTRATÉGIA LOCAL DE 
HABITAÇÃO

Equipa:
Dora Ramires

Teresa Bernardino



4. EMPREGO
Promoção do emprego

Equipa:
Teresa Bernardino

Glória Gonçalves



CONTACTOS

Unidade de Serviços Sociais

Centro de Apoio à Comunidade

Rua Serpa Pinto, n.º 29 

E-mail: solidariedade@cm-sbras.pt

Telefone: 289 840 020 | 911 974 693

mailto:solidariedade@cm-sbras.pt

