


Arruda dos Vinhos 

   Distrito de Lisboa 

 

   77 km2 

 

  13 391 habitantes   

(cresceu 29,4% nos últimos 10 anos) 

 

 948 total de alojamentos familiares só 

com pessoas com 65 ou mais anos 

 

 460 alojamentos com 1 pessoa com 65 

ou mais anos 

 

1447 total de indivíduos com 65 ou 

mais anos vivendo sós ou com outros  

do mesmo grupo etário                           
 

 

 



Arruda dos Vinhos 

Ao Verificar-se: 

 

   Diminuição das redes de 

solidariedade familiar; 
 

 

  Escassez de respostas sociais de 

apoio aos cidadãos dependentes e 

isolados; 

 

 

 Crescente envelhecimento 

populacional.                         
 

 

 



Responder às Necessidades: 

Inovação e Proximidade, O Que é 

Preciso? 

 

 

 

 

 

Projetos Sociais de Base Local 



Projeto IsoSaúde – pretende o 

desenvolvimento de um trabalho social de 

acompanhamento de pessoas em 

situação de isolamento ou em situação de 

vulnerabilidade/fragilidade. 

Acompanhamento de proximidade, 

privilegiando o contacto pessoal e a 

realização de visitas domiciliárias. 

 

Objetivos: 

-contribuir de forma significativa para o 

bem-estar social, mental e físico do 

grupo-alvo; 

- resolver ou minimizar factores de risco; 

- reforçar as redes de apoio familiar, de 

vizinhança ou institucional. 

 







Oficina Domiciliária – é um serviço 

que é disponibilizado aos munícipes do 

concelho de Arruda dos Vinhos, que 

visa contribuir para a melhoria da sua 

qualidade de vida, em especial dos 

grupos sociais mais vulneráveis como 

são o caso dos idosos e dos portadores 

de deficiência. É um projecto que tem 

em vista a prestação de apoio 

domiciliário gratuito na área de 

pequenas reparações de construção 

civil, em habitações situadas no 

concelho de Arruda dos Vinhos. 



Centros de Convívio Sénior do 

Concelho de Arruda dos Vinhos – 

numa lógica de promoção do 

envelhecimento ativo, foram criados 

espaços de convívio e de lazer 

dirigidos à população idosa 

residente no concelho de Arruda dos 

Vinhos.  

Espaços promotores de integração 

social cujo pilar se baseia no 

fomento de relações entre pares, 

numa ação de convívio e animação. 

 

Centros de Convívio 

Sénior do Concelho de  

Arruda dos Vinhos  



Teleassistência Domiciliária – resposta 

que pretende assegurar a permanência em 

segurança dos idosos e outros indivíduos 

dependentes por velhice, doença, 

incapacidade ou isolamento no seio e 

conforto das suas casas, garantindo no seu 

domicílio e fora dele um apoio adequado às 

suas limitações ao mesmo tempo que 

desfrutam da proximidade e interação com a 

comunidade, obtém-se uma melhoria 

significativa da sua qualidade de vida, de 

saúde, segurança e autoestima, extensível 

aos seus familiares que se sentem mais 

tranquilos e com a tarefa de cuidar e apoiar 

os seus dependentes mais facilitada. 

  



Banco Solidário de Arruda dos Vinhos - 

parceria estabelecida entre três entidades 

locais: 

• Município de Arruda dos Vinhos; 

• Santa Casa da Misericórdia de Arruda 

dos Vinhos; e 

• Conferência Vicentina Nossa Senhora da 

Salvação . 

Para o desenvolvimento de um conjunto 

de medidas de apoio social dirigidas aos 

grupos vulneráveis, rentabilizando os 

apoio concedidos em articulação com a 

administração central. 



Unidade Móvel 

de Saúde 



 Recursos Financeiros 

 

  Recursos Humanos (Assistente 

Social, Médica, Educadora Social, 

Animadora Social e Administrativo) 

 

  Recursos Materiais/logísticos 

(Viaturas, Computador, Gabinete 

Clínico,…) 
 



 Integração em processo de 

acompanhamento de 50 agregados  

 

 Integração em resposta 

institucional (lar e centro de dia)  

 

 Ações de mediação familiar 

(visitas conjuntas) 

 

  Dois Centros de Convívio Sénior 

com média de frequência de 24 

utentes 

 

 Acompanhamento de 28 

agregados - Teleassistência 
 

 



 Média de atendimento de 16 pessoas 

na  Unidade Móvel de Saúde 

Integração 

 

 Resposta de proximidade Campanha 

Vacinação Gripe Sazonal 

 

 Resposta no âmbito dos Rastreios 

 

 Adesão e Gestão do Regime 

Terapêutico  

 

 Gestão da Doença Crónica 



  Alterações do foro psíquico 

 

  Carência económica  

 

 Degradação habitacional e 

higiénica 

 

 Acessibilidade (transporte e 

serviços) 

 

 Doenças crónicas/dependentes 
 



Fundir as 
expectativas 
de todas as 
entidades 
envolvidas 

A Saber: 



 Instituto de Segurança Social, I.P 

 

 ACeS Estuário do Tejo 

 

Guarda Nacional Republicana 

   

Juntas de Freguesia de Arranhó, 

Arruda dos Vinhos, Cardosas e S. Tiago 

dos Velhos 

 

 Santa Casa da Misericórdia de Arruda 

dos Vinhos 

 

 Conferência Vicentina Nossa Senhora 

da Salvação 

 




