“ VAMOS ATÉ SI” é um
serviço que foi
implementado em
2010 e que se tem
desenvolvido e
melhorado ao
longo do tempo.
Atualmente estão criadas condições para
que este serviço funcione nas áreas que
estão previstas e regulamentadas,
algumas a partir de acordos de
cooperação e parcerias com outras
entidades, e através de visitas
previamente planeadas, cujo
atendimento será efetuado por um(a)
técnico(a) de Serviço Social e/ou outros
colaboradores da Autarquia e
eventualmente com o apoio do
voluntariado.
Pretende-se com este serviço melhorar a
qualidade dos serviços prestados pela
autarquia, contribuir para um ambiente
mais saudável e promover uma melhor
qualidade de vida para os residentes na
freguesia.
O Executivo da União das Freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos

Visitas Planeadas
Rio de Moinhos
Edifício da Junta
3ªs feiras – 14 às 17 horas
Semanalmente

Serviço

Bairro de Vale de Oca
Centro de Convívio
5ªs feiras – 10 às 12 horas
Semanalmente
Carregueiro
Antiga Escola Primária
6ªs feiras – 10 às 12 horas
Quinzenalmente
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Bairro de São João
Associação de Caçadores
6ªs feiras – 15 h às 17 horas
Quinzenalmente
Corte Vicente Anes
Centro de Recursos
5ªs feiras – 15 às 17 horas
Semanalmente

União das Freguesias de Aljustrel
e Rio de Moinhos
Av. 1º de Maio – 7600-010 Aljustrel
Telefones 284 602 404 - 284 609 673
Telemóveis 933 389 838 - 939 775 195
Fax 284 601 611
Mails: uniao.freguesias@jf-aljustrel.pt
geral@jf-aljustrel.pt
Site: www.jf-aljustrel.pt
Gráfica Mineira, Lda. - Aljustrel
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Aljustrel Solidário

Serviço
Vamos até si...
Objectivos
O projecto “Vamos até Si”, pretende garantir um
serviço de proximidade e cooperação, com a
comunidade local, entidades públicas e privadas.
A sua prioridade principal, é apoiar os habitantes
da união de freguesias ao nível social, na saúde, no
emprego, documentação, entre outros, incidindo
p r i n c i p a l m e nte , n o s B a i r ro s M i n e i ro s ,
Carregueiro, Corte Vicente Anes e Rio de Moinhos,
não descurando o acompanhamento, a
monitorização e o encaminhamento em toda a
Freguesia, intervindo sempre que necessário.
Dentro deste serviço encontram-se enquadram-se
várias medidas, tais como:
- Aljustrel Solidário
- Aljustrel Limpa e Responsável pelo Ambiente
- Secretaria Vamos até Si
- Outros Serviços e Apoios de Proximidade

Aljustrel
Solidário

Aljustrel Limpa
e Responsável
pelo Ambiente

Secretaria
Vamos até Si

Outros Serviços
e Apoios de
Proximidade

Esta acção incide sobre a ajuda aos idosos,
desempregados e mais desfavorecidos, no seu
domicílio ou na sua zona habitacional, abrangendo
diversos tipos de apoio, nomeadamente:
- Pequenas intervenções em habitações em
situação que coloque em causa as condições
mínimas de habitabilidade conforme
regulamento aprovado para o efeito.
- Apoio na organização do espaço habitacional,
deslocação de mobiliário ou outros objectos;
- Apoio na organização de medicamentos;
deslocações ao médico ou à farmácia;
- Apoio no preenchimento de documentação,
cartão social, complemento solidário para
idosos, etc.

Secretaria Vamos até Si
Permite a emissão ou apoio nas necessidades
relacionadas com documentação e burocracia,
nomeadamente:
- Emissão de atestados e certidões da
responsabilidade da Junta de freguesia
- Candidaturas ao Kit “Nascer em Aljustrel”;
- Candidaturas ao Serviço “Vamos até si”;
- Candidaturas às Melhorias Habitacionais e
incentivo à demolição de Barracões;
- Candidaturas ao Cartão Social; Complemento
solidário para idosos e por dependência, etc.
- Apoio a documentação diversa, no âmbito
social, etc.

Aljustrel Limpa e Responsável
pelo Ambiente
Esta acção pretende tornar a freguesia de Aljustrel
mais limpa e responsável pelo ambiente, através
de acções de sensibilização e de cooperação com
entidades e população em geral, intervindo em
situações da sua competência, acompanhando e
monitorizando todas as situações que visem
melhorar as condições de limpeza urbana,
salubridade e higiene, abrangendo diversos tipos
de apoio e acções, nomeadamente os seguintes:
- Incentivar a demolição de barracões, limpeza e
requalificação de quintais e pequenas hortas,
principalmente nos bairros mineiros conforme
regulamento aprovado para o efeito.
- Permitir a todos os munícipes reportar as mais
diversas situações, relativas a:
» Limpeza urbana; » Espaços públicos; » Jardins;
» Árvores; » Parques Infantis; » Viaturas
abandonadas; » Iluminação Pública; » Roturas;
» Entupimentos; » Arruamentos; » Escoamento
de águas pluviais; » Linhas de Água;» Casas
degradadas, etc...
Para se candidatar a estes apoios é necessário proceder
à candidatura dos mesmos, através do preenchimento
dos respectivos requerimentos, a solicitar:
» No Gabinete de Apoio Social da Junta de Freguesia:
» No sitio da Internet, secretaria online:
www.jf-aljustrel.pt
-»Na secretaria “vamos até si” nos locais e dias
indicados neste folheto.

