LINHA DE APOIO

808 200 728
24 HORAS
ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ESPOSENDE
APOIO PSICOLÓGICO
APOIO À HABITAÇÃO

8H00 ÀS 20H00
APOIO ALIMENTAR
APOIO NÃO-ALIMENTAR
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL
APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS
APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU
INCAPACIDADE E SUAS FAMÍLIAS
APOIO AOS CUIDADORES INFORMAIS
APOIO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

8H30 ÀS 16H30
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
REFEIÇÕES ESCOLARES
MANUAIS DE FICHAS DE ATIVIDADES
MATERIAL ESCOLAR
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
TRANSPORTE ESCOLAR
BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO
SUPERIOR
APOIO NAS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA

APOIO ALIMENTAR
APOIO NÃO-ALIMENTAR
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL
APOIO PSICOLÓGICO
APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS
APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU INCAPACIDADE E SUAS FAMÍLIAS
APOIO AOS CUIDADORES INFORMAIS
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR
APOIO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
APOIO AO ARRENDAMENTO
APOIO NAS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA
ESPAÇO BEM ME QUEREM - ESPAÇO ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ESPOSENDE
APOIO ALIMENTAR
Programa de apoio alimentar que se traduz na atribuição regular, ou sob a forma de
cabazes de emergência quando a situação se justifica, de bens alimentares a
pessoas/famílias em comprovada situação de carência económica e que funciona
no âmbito da Loja Social.
Se precisa de apoio alimentar por favor, preencha este formulário:
https://forms.gle/ySz2aBPRSqLQMzMy8
Contacto:
Loja Social de Esposende
Tlf.: 253 986 577 | Tlm.: 931 107 958 | 962 020 398 | 930 440 401
E-mail: accaosocial@cm-esposende.pt | loja.social@cm-esposende.pt

APOIO NÃO-ALIMENTAR
O apoio não-alimentar traduz-se na atribuição pontual, a pessoas/famílias em
comprovada situação de carência económica, de diversos bens, nomeadamente
produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e outros em estado novo ou
usado em bom estado como: vestuário, calçado, material escolar, artigos para o
lar, utensílios de cozinha, mobiliário, eletrodomésticos, artigos de puericultura e
ajudas técnicas, e que funciona no âmbito da Loja Social.
Se precisa de apoio por favor, preencha este formulário:
https://forms.gle/ySz2aBPRSqLQMzMy8
Contacto:
Loja Social de Esposende
Tlf.: 253 986 577 | Tlm.: 931 107 958 | 962 020 398 | 930 440 401
E-mail: accaosocial@cm-esposende.pt | loja.social@cm-esposende.pt
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL
Resposta de proximidade assente numa lógica de intervenção articulada e
integrada, que procura responder às dificuldades das pessoas em situação de
vulnerabilidade económica e/ou social.
Contacto:
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social
Serviço de Ação Social
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740 – 281 Esposende
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 931 107 958 | 937 630 860 | 962 020 398
E-mail: accaosocial@cm-esposende.pt
APOIO PSICOLÓGICO
Resposta de apoio psicológico, que terá como prioridades o suporte emocional
a pessoas sem retaguarda familiar e social, pessoas em situação de isolamento
face à COVID19, familiares de pessoas infetadas, pessoas que perderam familiares decorrentes da referida doença e/ou outras situações de emergência social
relevantes.
Contacto:
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social
Serviço de Intervenção Psicológica
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740 – 281 Esposende
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 925 660 667 | 926 595 093
Email: apoiopsicologico@cm-esposende.pt

Gabinete de Psicologia e Orientação Vocacional
Dirigido a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos,
o Município de Esposende disponibiliza este serviço, gratuitamente, todos os
dias da semana, com vista a apoiar necessidade de âmbito psicológico.
O atendimento é assegurado na Casa da Juventude, assim como nos Agrupamentos de Escolas, através de uma intervenção descentralizada nos estabelecimentos escolares, de forma articulada com os respetivos Serviços de Psicologia.
Consultas sujeitas a marcação:
Tlf.: 253 960 162 | Tlm.: 932 008 813
E-mail: vitor.cardoso@cm-esposende.pt
Presencialmente, na receção da Casa da Juventude: Av. Dr. Henrique Barros
Lima, n.º 123, 4740-209 Esposende
Núcleo de Intervenção com Alunos e Famílias
Inserido no RUMO AO SUCESSO - Projeto Municipal de Combate ao Insucesso
Escolar, o NIAF tem como objetivos apoiar alunos(as) identificados(as) com
fatores inibidores do sucesso escolar, através de abordagens de intervenção nas
áreas da Psicologia, Terapia da Fala e Karaté. De forma articulada com os
Agrupamentos de Escolas António Correia de Oliveira e António Rodrigues
Sampaio e a Escola Secundária com 3.º Ciclo Henrique Medina, e em interação
com as famílias, a intervenção é realizada em contexto escolar, e
complementada com outros domínios do Projeto, nomeadamente ao nível dos
Clubes de Motivação e Ativação de Competências (Tecnologias, Ciências
Experimentais, Jogos Matemáticos e Xadrez) e das oficinas de Educação pela
Arte (Música, Dança e Teatro).
Contacto:
Divisão de Educação
Edifício START Esposende
Largo Rodrigues Sampaio, 37
4740-218 ESPOSENDE
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 931 107 242
Email: rumoaosucesso@cm-esposende.pt
APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS
Resposta social aos desafios de criar proximidade e reduzir os impactos sociais,
cognitivos e psicológicos decorrentes do isolamento social provocado pela
COVID-19, junto da população idosa do concelho de Esposende, através da
intervenção de uma equipa multidisciplinar, em contexto de domicílio, com o
propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e promoção da
saúde mental.
Contacto:
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social
Serviço de Intervenção Social Gerontológica
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740 – 281 Esposende
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 937 630 860
E-mail: accaosocial@cm-esposende.pt

APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU INCAPACIDADE E SUAS FAMÍLIAS
Resposta especializada de proximidade de atendimento e acompanhamento
social de pessoas com deficiência ou incapacidade e/ou seus familiares, numa
lógica de intervenção articulada e integrada, que procura responder às dificuldades desta população e à salvaguarda dos seus direitos sociais.
Contacto:
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social
Serviço de Ação Social
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740 – 281 Esposende
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 931 107 958
E-mail: balcaodainclusao@cm-esposende.pt
APOIO AOS CUIDADORES INFORMAIS
Resposta especializada de proximidade ao apoio a cuidadores informais e familiares
de pessoas com incapacidade, no domínio da capacitação, do suporte emocional, da
orientação para respostas sociais, da salvaguarda dos direitos sociais e de saúde e do
Estatuto do Cuidador, através da criação de Grupos Psicoeducativos dirigidos a
cuidadores na comunidade e da criação do Gabinete do Cuidador.
Contacto:
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social
Serviço de Intervenção Social Gerontológica
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740 – 281 Esposende
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 937 630 860
E-mail: accaosocial@cm-esposende.pt
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
O Município de Esposende apoia as crianças matriculadas na educação pré-escolar e no
1.º ciclo do ensino básico, ao nível da ação social escolar, com vista a promover a igualdade
no acesso à Educação.
As modalidades de apoio são de âmbito diversificado, nomeadamente ao nível das
refeições escolares, da oferta de manuais de fichas de atividades e de material escolar.
Em períodos de suspensão das atividades educativas presenciais, como os
experienciados durante a pandemia da Covid-19, destacam-se os apoios ao nível do
fornecimento de refeições, em regime de take-away ou entrega domiciliária, para
as crianças e jovens abrangidos pelos Escalões A e B, desde a educação
pré-escolar até ao ensino secundário, assim como a cedência de computadores e
dispositivos de acesso à internet, para os alunos do ensino básico.
O formulário de candidatura à Ação Social Escolar e demais informações estão
disponíveis em:
www.esposende-educa.pt/acao-social-escolar
Contacto:
Divisão de Educação
Edifício START Esposende
Largo Rodrigues Sampaio, 37
4740-218 ESPOSENDE
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 961 526 704
Email: acaosocialescolar@cm-esposende.pt

TRANSPORTE ESCOLAR
O Município garante o transporte escolar para os alunos dos ensinos básico e
secundário matriculados em estabelecimentos educativos locais, residentes no
concelho de Esposende, a dois ou mais quilómetros da escola, apoio este que
ultrapassa o âmbito face ao legalmente estabelecido. O serviço é gratuito para
os alunos do ensino básico, conforme legislado, garantindo o Município, atualmente, a gratuitidade para os alunos do ensino secundário.
O formulário de candidatura para acesso ao transporte escolar e demais informações estão disponíveis em www.esposende-educa.pt/transporte-escolar.
Contacto:
Divisão de Educação
Edifício START Esposende
Largo Rodrigues Sampaio, 37
4740-218 ESPOSENDE
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 961 526 704
Email: transporte.escolar@cm-esposende.pt
BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR
O Município de Esposende atribui Bolsas de Estudo aos alunos residentes no
concelho de Esposende que pertençam a agregados familiares economicamente mais carenciados e que frequentem estabelecimentos de ensino superior.
Durante o mês de março de cada ano civil é dada publicidade à abertura das
candidaturas à atribuição de Bolsas de Estudo. O regulamento, formulário e
demais informações poderão ser consultados em:
www.esposende-educa.pt/bolsas-de-estudo.
Contacto:
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social
Serviço de Ação Social
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740 – 281 Esposende
Tlm.: 931 107 958 | 962 020 398
E-mail: bolsadeestudo@cm-esposende.pt
APOIO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Reforço da base de apoio aos medicamentos a agregados em dificuldade, atualmente com rendimento per capita inferior a 50% do IAS - REDE SOLIDÁRIA DO
MEDICAMENTO
https://www.municipio.esposende.pt/pages/1254
Condições de acesso: www.municipio.esposende.pt/pages/1254

Contacto:
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social
Serviço de Ação Social
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740-281 Esposende
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 931 107 958
E-mail: accaosocial@cm-esposende.pt
HABITA + | APOIO AO ARRENDAMENTO

Apoio ao arrendamento de habitação no Município de Esposende, mediante a atribuição de uma comparticipação financeira, a fundo perdido, a
famílias com vulnerabilidades económicas.
Condições Acesso: https://www.municipio.esposende.pt/pages/1189
www.municipio.esposende.pt/pages/1189
Contacto:
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social
Serviço de Habitação e Intervenção Social
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740-281 Esposende
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 935 010 524
E-mail: apoiohabitacao@cm-esposende.pt
APOIO NAS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA
A Esposende Ambiente disponibiliza um pacote de medidas dirigidas às famílias,
nomeadamente:

• Tarifa social;
• Tarifa para famílias numerosas;
No âmbito do estado de pandemia, enquanto vigorarem as medidas de apoio
do Município:

• Aplicação de isenção de tarifas fixas dos sistemas de abastecimento de água,
saneamento de águas residuais e de resíduos urbanos a todos os utilizadores
domésticos, a partir da fatura de fevereiro de 2021 inclusive, para agregados familiares que, neste contexto de pandemia, apresentem requerimento para o efeito e
prova de perda de rendimentos;
• Aplicação de total isenção de pagamento às famílias com regime de tarifário social;
• Flexibilização do prazo de pagamento da faturação em curso;
• Os utilizadores com dívidas acumuladas podem solicitar um plano de pagamento em prestações;
• Não aplicação de juros de mora da faturação vencida;
Para mais informações e condições de acesso:
www.esposendeambiente.pt
www.esposendeambiente.pt

Contacto:
EAmb - Esposende Ambiente, EM - Sede
Travessa Conde de Agrolongo, Nº10
4740-245 Esposende
Tlf.: 253 969 380
Email: geral@esposendeambiente.pt
ESPAÇO BEM ME QUEREM – ESPAÇO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Apoio às vítimas de violência doméstica, nomeadamente através do atendimento
e acompanhamento psicossocial das vítimas no sentido da construção de um
novo projeto de vida afastado da violência, proporcionando às vítimas de violência
doméstica respostas em situações de crise e de emergência, bem como segurança e promovendo a sua autonomia.
Contacto:
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social
Serviço de Cidadania e Igualdade
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740-281 Esposende
E-mail: espaco.bemmequerem@cm-esposende.pt
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 926 595 093 | 925 660 667
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ESPOSENDE
Se conhece alguma criança ou jovem em situação de perigo, como seja:
• Está abandonada ou vive entregue a si própria;
• Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;
• Não recebe os cuidados ou a afeição adequada à sua idade e situação pessoal;
• Estar ao cuidado de terceiros, durante período de tempo em que se observou
o estabelecimento com estes de forte relação de vinculação e em simultâneo
com o não exercício pelos pais das suas funções parentais;
• É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade,
dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento;
• Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional;
• Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem
gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento
sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de factos lhes
oponham de modo adequado a remover essa situação.

Poderá sinalizar essas mesmas situações, de forma presencial, por telefone ou
por email, utilizando, para o efeito, qualquer um dos contactos da CPCJ de
Esposende, abaixo indicados, ou através do preenchimento do formulário disponível no link www.cpcj.esposende.pt
Em qualquer das situações, poderá manter o anonimato.
Contacto:
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Esposende
Rua Narciso Ferreira, n.º 108 R/C
4740-281 Esposende
Tlf.: 253 960 160 | Tlm.: 926 268 776
E-mail: cpcj.esposende@cnpdpcj.pt

Município de Esposende
Praça do Município
4740 - 223 Esposende
Tlf.: 253 960 100 | Tlm.: 962 020 398
E-mail: accaosocial@cm-esposende.pt
www.municipio.esposende.pt

