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Apoios Sociais

Para a Junta de Freguesia de Aljustrel a acção social e o apoio aos mais desfavorecidos é uma
prioridade, para além das nossas medidas concretas integradas no serviço “Vamos até si”
nomeadamente o programa Aljustrel Solidária entre outras, o Município tem também diversos
benefícios à disposição dos cidadãos, dos quais destacamos o Cartão Social, as Bolsas de
Estudo, o Apoio Habitacional.

Cartão Social – O Cartão Social do utente é um cartão que confere aos respectivos titulares
vários benefícios como o de melhorar as condições de vida da população mais carenciada do
Concelho de Aljustrel e minimizar o isolamento, a exclusão social e promover a qualidade de
vida.

Bolsas de Estudo - A Câmara Municipal de Aljustrel decidiu aumentar substancialmente o
número de estudantes abrangidos por este subsídio camarário, como medida de apoio às
famílias mais desfavorecidas. Até então recebiam bolsa duas dezenas de jovens, a partir de
agora o número de alunos abrangidos passará a ser perto do dobro.
Para além do aumento do número de abrangidos, para minimizar esta injustiça social, a
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autarquia decidiu alterar algumas regras na atribuição das bolsas. Assim, o rendimento mínimo
per capita sobe de cem para duzentos euros.
Neste ano lectivo de 2009/10 irão receber bolsa 34 estudantes do Ensino Superior, com
mensalidades que variam entre os 60 e os 85 euros mensais

Apoio Habitacional - O Apoio Social para Melhorias Habitacionais no Concelho de Aljustrel
visa a realização de melhorias habitacionais de conservação, beneficiação e /ou adaptação, a
aquisição de equipamento doméstico básico, bem como as adaptações necessárias a
habitações de pessoas com deficiência para habitações próprias, ou cedidas, dirigido a
agregados familiares desfavorecidos residentes no concelho de Aljustrel.

REGULAMENTO HABITAÇÕES E DEMOLIÇÕES
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