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DIREITOS SOCIAIS
— FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE ASSISTENTES E TÉCNICOS: Promover e apoiar ações de formação/cursos para
desenvolver competências específicas para habilitar
profissionais de cuidados a pessoas idosas, formando
técnicos que assegurem o acompanhamento permanente na residência (assistentes permanentes), desenvolvidas em conjunto com as IPSS de Alvalade, adotando
parcerias com instituições competentes para formar e
capacitar profissionais especializados e outros cuidadores para o acompanhamento permanente domiciliário
dos mais idosos ou dependentes - implica estabelecer
cursos de formação com entidades formadoras certificadas pela DGERT, para que a formação tenha validade em
termos de créditos, reforçar as parcerias com o IEFP, IPSS;
Escolas de Saúde (incluindo Politécnicos),Médicos e
Psicólogos especialistas em Gerontologia, Assistentes
Sociais, Protocolos com a Misericórdia, Centros de Saúde,
Lares, etc. para formar um conjunto de técnicos/especialistas que constituam a “bolsa de recrutamento” dos
profissionais necessários para dar resposta às necessidades das famílias. Elaborar dossier de candidatura a
programas europeus para financiamento dos projetos.
Esta iniciativa terá o objetivo complementar de fomentar
o emprego/inclusão e integração social da freguesia;
— REDE DE CUIDADORES E ASSISTENTES PERMANENTES: A criação da rede de cuidadores e assistentes permanentes resultará do desenvolvimento de ações de formação específicas. Serão constituídas em cooperação/parceria das IPSS. Para garantir a pertinência/eficácia destas
ações e potencial empregabilidade dos formandos, deverá
ser feito previamente um diagnóstico de necessidades
junto das entidades/agentes que intervêm nesta área;
— PROGRAMA DE COHABITAÇÃO INTERGERACIONAL
(HOME SHARE): O compartilhamento de casa permite
que duas pessoas não relacionadas compartilhem as
suas vidas para benefício mútuo. Um prestador/inquili-
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no oferece apoio e companhia à família ou ao idoso
sozinho em troca de acomodação gratuita ou de baixo
custo. O compartilhamento de casa pode beneficiar
mutuamente pessoas com necessidades de habitação
e idosos que necessitem de apoio e companhia. Este
programa implica a criação de uma interface – plataforma – entre quem tem espaços disponíveis e quem
está interessado nos mesmos. Nesta plataforma será
feita a inscrição dos potenciais inquilinos, que passarão por um processo de avaliação que é acompanhado
pelo próprio idoso ou pela sua família. Após a seleção cujo processo implica a intervenção dos serviços
sociais das instituições do ensino superior e as IPSS de
Alvalade - é assinado um contrato entre as duas partes;
— SERVIÇO DE MULTISERVIÇOS AO DOMICÍLIO +65
ANOS: Prestação de serviços domésticos de pequenas reparações e manutenção. Este serviço é disponibilizado para cidadãos idosos ou em situação de
dificuldade económica que tenham sido sinalizados
pela ação social da JF ou identificados pelas IPSS. O
valor da reparação a pagar pelo beneficiário será de
acordo com o seu escalão de rendimentos, podendo
ser completamente gratuito ou pagar a totalidade ou
parte dos materiais utilizados na intervenção/reparação. Os pedidos de intervenção poderão ser
apresentados pelas IPSS ou pelos próprios;
— SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA: serviço dirigido a
pessoas idosas e com deficiência mais vulneráveis, proporcionando uma resposta imediata em situações de urgência/emergência ou derivadas destas - 24 horas por dia, 7
dias por semana -, bem como o apoio na solidão a todas
aquelas que se encontrem em situação de vulnerabilidade
ou dependência. Instalação de um aparelho, com ligação
ao telefone fixo e fornecimento de uma pulseira ou colar
com um botão de alarme. A inscrição é feita na JF. O serviço
de atendimento e encaminhamento das urgências é
contratualizado com uma entidade externa e seu pagamento mensal dependerá do escalão de rendimentos do idoso;
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— Apoiar a manutenção e continuidade de cuidados
após a alta hospitalar;

ção de visitas domiciliárias, do transporte solidário,
tornando-o mais abrangente a toda a freguesia;

— Incrementar a domiciliação dos cuidados e da
formação de pessoal especializado para o desenvolvimento de respostas inovadoras e integradas,
nomeadamente entre a Saúde e a Segurança Social,
de compromisso de parceria entre as entidades
públicas e o sector social solidário;

— Promover um projeto de pequenas reparações
(necessidades ainda sem resposta), na medida em
que o Programa Casa Aberta está vocacionado para
obras ligadas à mobilidade e não responde a pequenos pedidos como mudar lâmpadas, arranjar
estores, etc;

— Integrar mais instituições na Comissão Social de
Freguesia, aprofundando o funcionamento de grupos
de trabalho temáticos e promovendo uma relação
mais próxima, regular e permanente entre as várias
instituições da freguesia, envolvendo os vários
pelouros, em especial cultura, educação e saúde,
nos grupos temáticos correspondentes;

— Promover projetos que visem as limpezas gerais
da habitação dirigidas a pessoas idosas e com
dificuldades de mobilidade. (O Centro Social e paroquial do Campo Grande já tentou implementar este
serviço, mas não tem tido sucesso porque as
pessoas têm dificuldade em pagar. Avaliar a disponibilidade e capacidade de associações existentes na
freguesia para gerir esta resposta, com o apoio da
Junta de Freguesia);

— Apoiar o desenvolvimento do movimento de universidades seniores;
— Estabelecer protocolos de cooperação com a Associação Nacional de Farmácias e a Associação de Farmácias
Portuguesas, onde constam todas as farmácias da
freguesia de Alvalade, com vista a estabelecer sistema
adequado a pessoas com mobilidade reduzida para a
monitorização de valências importantes, como o controlo da diabetes, da tensão arterial, acompanhamento da
saúde oral e mental, etc.;
— Reforçar o atendimento social de proximidade,
reforçando a ação do Fundo de Emergência Social e
Fundo de Emergência Social Covid, bem como rever
o fundo social de freguesia, de forma a ser mais
abrangente. Paralelamente, continuando o apoio nas
candidaturas aos programas habitacionais;
— Reforçar o acompanhamento de idosos da freguesia através dos contatos no âmbito do projeto Radar
e das ações comunitárias desse projeto, da realizaJUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

— Reforçar o apoio à atividade da CSFA, reforçando
a relação de parceria bem como atualizar o diagnóstico social da freguesia;
— Reforçar o atendimento social na área da empregabilidade e realização do mercado de Emprego,
com vista à realização de parcerias com as empresas (avaliar a criação de GIP - O IEFP dispõe de uma
rede de Gabinetes de Inserção Profissional (GIP)
promovidos por entidades públicas e privadas sem
fins lucrativos credenciadas para prestar apoio a
jovens e adultos desempregados no seu percurso de
inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Este
gabinete será uma forma de apoiar os desempregados ou jovens à procura de emprego. A criação do
GIP na freguesia pressupõe a apresentação de
candidatura da JF junto do IEFP. O IEFP fornece apoio
financeiro e técnico à entidade promotora do GIP);
— Fortalecer o banco de voluntariado;
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— Desenvolver a proposta dos serviços dos Direitos
Sociais para a criação de uma loja social que inclua
um projeto que vise a valorização/aproveitamento
dos ateliers de costura (Ciganas) existentes no
âmbito dos projetos BIP ZIP, bem como de ateliers
desenvolvidos pelos idosos do EBA;
— IDADE MAIOR: à semelhança do que já acontece,
desenvolver mais ações conjuntas para sinalização de
idosos isolados ou em risco e/ou atividades que contribuam para a diminuição do isolamento social, reforçando projetos como o “O meu vizinho”, o “Desafio Sénior”
ou “Alvalade Ativo”;
— ACESSIBILIDADES: identificar obstáculos e propor
soluções para melhorar as situações que condicionem
a vida de pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente, o tempo para passagem dos semáforos, de
forma que as pessoas de mais idade e com mobilidade
reduzida, o possam fazer em segurança. Colocação de
avisos sonoros em todos os semáforos da freguesia
para as crianças e em especial para os invisuais;
— SAÚDE: Promover a celebração de protocolo com
a Faculdade de Medicina Dentária para dar resposta
a necessidades das pessoas com menor capacidade
económica na área da saúde oral. Desenvolver o
levantamento de laboratórios e dentistas com protésicos, tendo em atenção que as maiores dificuldades
de acesso aos tratamentos encontram-se na satisfação da necessidade de próteses dentárias.
No âmbito das atribuições relativas aos cuidados
primários de saúde, a Junta de Freguesia deve
contribuir para a melhoria da saúde dos residentes
em Alvalade. Nesse sentido e respeitando as competências e atribuições das estruturas de Saúde Pública, a Junta de Freguesia de Alvalade propõe-se
desenvolver, em colaboração com as entidades de
saúde e segurança social e a CML, uma estratégia
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inovadora que, em articulação administrativa e
funcional com a ARSLVT e com o INSA, permitirá
aumentar a capacidade de resposta às necessidades de saúde em Alvalade, nomeadamente através
da criação de um serviço de saúde com as condições adequadas a promover um melhor acesso aos
cuidados de saúde, designadamente nos domínios
do controlo da diabetes, da tensão arterial e cardiopatias, da saúde oral e mental, em especial, dos
mais idosos e dos mais desfavorecidos;
— Avaliar, levando em linha de conta as informações
das instituições competentes que desenvolvem as suas
atividades na área de jurisdição da Junta de Freguesia
e em colaboração com a CML, as necessidades que a
atual oferta de creches em Alvalade não satisfaz. Com
vista a aumentar a oferta, a Junta de Freguesia apoiará
o desenvolvimento de projetos destinados a aumentar
o número de vagas e a criação de novas creches,
nomeadamente, através da atribuição de apoio ou
disponibilização de imóveis que sejam propriedade da
CML ou estejam sob a gestão da Junta de Freguesia. Os
processos de decisão deverão ser processos transparentes e fiscalizáveis;

APOIO A INSTITUIÇÕES:
Assegurar a continuidade dos apoios às entidades que
desenvolvem programas de apoio social, designadamente:
— Mussoc- Projeto Selfie: é um projeto de ocupação
de tempos livros e apoio ao estudo, desenvolvido no
Bairro Fonsecas e Calçada num espaço cedido pelas
Cooperativas. A Mussoc é uma instituição muito
disponível e tem colaborado na distribuição de
refeições e nas caminhadas com os idosos. Tem mais
dois projetos muito importantes, como o CAI – Centro
de Apoio Integrado abrange diferentes áreas da orientação e acompanhamento social e Psicológico;
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— Irmãs Teresianas: incluir o projeto com o mesmo
propósito das irmãs Teresianas;
— Associação Dom maior: é uma associação de apoio
à deficiência, com diversas atividades e terapias;
— Centro Social e Paroquial do Campo Grande;
— Refood: instituição que tem como principal objetivo a distribuição de alimentos pelas famílias que
revelam carências económicas;
— Verbum Dei: para realização do 3000 milhões de
Nós, evento dirigido a jovens com o objetivo de se
refletir sobre diversas temáticas;
— Comunidade Vida e Paz: apoio aos sem-abrigo;
— AMUCIP: protocolo com a Associação para o
Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portugueses,
em colaboração com a Gebalis, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e com o Centro Social e Paroquial
do Campo grande, com o objetivo de se trabalhar a
emancipação de um grupo de mulheres ciganas das
Murtas, bem como intervir na comunidade a diversos
níveis com os parceiros;
— ANIMALIFE: protocolo com a Associação com o
objetivo de atenderem 50 animais (25 canídeos e
25 gatos) para famílias e agregados sinalizados pelo
atendimento social, contemplando a cedência de
espaço (Higiene Urbana);
— Cooperativa de Ensino Universitário de Lisboa:
para o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma, com o objetivo de os fregueses poderem usufruir
de sessões de mediação gratuitas ou a um custo de
12.50€/por processo;
— Grupo de Teatro Terapêutico, Hospital Júlio de Matos;
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
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PROTOCOLOS NÃO FINANCEIROS
— Associação Percursos: Escola profissional técnica
psicossocial – estabelecer parcerias para a colocação
de estagiários dos 11.º e 12º anos, tanto do curso de
Técnicos Psicossociais, como Animadores socioculturais;
— Associação PSIJUS: para cedência de sala de
formação e com possibilidade de realizarem ações
de formação para técnicos da junta, na área social;
— Amplosig: Cedência de sala de reuniões e de atendimento da associação, auditório para eventos e cacifo
que funciona como morada da sede da Associação;
— Clube Lions de Alvalade: Para realização de
rastreios de saúde e possibilidade de acesso a
recursos, como p.e. óculos a um preço mais barato,
para os utentes encaminhados pelo atendimento
social de proximidade;
— Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa: para
integração de pessoas que estejam em tratamento
médico e estejam estabilizados em diversas áreas,
funcionando como medida de trabalho em contexto
real, assegurando a Junta de Freguesia de Alvalade o
seguro de acidentes pessoais;
— Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: para cedência de espaço/ distribuição alimentar;
— Clínica São João de Deus: protocolo com o objetivo de conferir descontos aos fregueses e realização
de ações conjuntas;
— Banco do bebé: Apoio não financeiro para cedência de espaço para realizarem os atendimentos às
mães com bebés. Este ano, para além de pedido de
sala de atendimento pedem um espaço para
guardar os cabazes que dão às famílias.
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