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Apresentamos aqui, de forma sintética, o Plano Integrado de Apoio Social 
da Câmara Municipal de Évora. Neste documento estão sintetizadas as res-
postas de apoio direto aos munícipes economicamente mais carenciados, no 
âmbito das competências municipais, mas também os vários programas de 
incentivo a uma vida participada, ativa e cidadã.

Conscientes de que a sociedade em que vivemos é estruturalmente injusta, 
e conhecendo a consequente existência de largas camadas da população 
eborense com graves carências económicas, procuramos desenvolver pro-
gramas que, por um lado procurem quebrar ciclos de pobreza que passam 
de geração em geração, em grande medida através de incentivos à educa-
ção para todos, mas que, por outro, permitam o desenvolvimento pessoal 
e social, através de atividades de convívio, promoção de vida saudável, in-
formação, cidadania, inclusão e tantas outras. Naturalmente, promovemos 
também programas de apoio direto, para situações de grande fragilidade, 
nas necessidades mais básicas como alimentação, habitação, organização 
familiar, tempos livres e transportes.

Estamos certos de que podemos ir mais além nestes programas, mas esta-
mos também certos de que só uma estratégia nacional, assente no aumento 
dos rendimentos das famílias, com políticas nacionais de acesso à habitação 
e ao emprego com direitos, poderá diminuir de forma significativa os proble-
mas sociais sentidos pela população.

Trabalhamos para um município mais coeso e solidário! Com todos e para 
todos!

A Vereadora da Câmara Municipal de Évora 

Sara Dimas Fernandes
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Évora - Município Solidário

A Câmara Municipal de Évora desenvolve e implementa 
um conjunto alargado de respostas sociais que visam a 
inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos 
munícipes do concelho.
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APOIO SOCIOECONÓMICO

ATENDIMENTO/
ACOMPANHAMENTO
SOCIAL
Serviço de atendimento aos munícipes e suas famílias, onde se pre-
tende promover o acompanhamento, orientação e aconselhamento 
face a problemas identificados, potenciando capacidades e rentabili-
zando recursos, em articulação com as instituições locais.

Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt

2ª feira a 6ª feira - 9h00 - 12h30 / 14h00 - 16h00
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CARTÃO SOCIAL
DO MUNÍCIPE
Resposta que pretende minimizar as dificuldades socioeconómicas 
dos pensionistas do concelho, contribuindo para o aumento da sua 
qualidade de vida, por via do seu rendimento disponível através da 
comparticipação de despesas fixas.

Condições de acesso:
» Residir no concelho;
» Rendimento per-capita igual ou inferior ao IAS.
Benefícios:
» Comparticipação em 50% nas despesas de saúde, nomeadamente me-
dicamentos, exames, tratamentos, consultas e outros, desde que prescri-
tos por médico do serviço nacional de saúde (SNS), e de acordo com o 
regulamento em vigor; 
» Permite o acesso à tarifa social no contrato de fornecimento da água;
» Comparticipação em 50% no carregamento do Passe Social.

Juntas de Freguesia
Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt
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2ª a 6ª feira das 9h30 - 12h00
2ª Quinzena de cada mês das 9h30 - 12h00 para entrega dos documen-
tos das despesas
Preenchimento de requerimento acompanhado dos seguintes do-
cumentos:
» Bilhete de identidade ou cartão de cidadão, cartão de eleitor, cartão da 
segurança social e número fiscal de contribuinte;
» Declaração de rendimentos do ano anterior (IRS), ou documento com-
provativo da sua isenção, mediante a apresentação de certidão emitida 
pela repartição de finanças, com a indicação da existência, ou inexis-
tência, de rendimentos de natureza patrimonial ou outros, referente ao 
agregado familiar;
» Declaração dos rendimentos pagos pela segurança social ou outros, 
referente ao ano anterior;
» Declaração dos bens patrimoniais dos elementos que compõem o 
agregado familiar, a emitir pela repartição de finanças;
» Atestado da junta de freguesia que comprove a residência do agregado 
familiar no concelho de Évora, há mais de dois anos, e a sua composição;
» Cópia do último recibo da renda de casa ou da prestação de emprésti-
mo à aquisição de habitação própria e permanente;
» Comprovativo das despesas regulares de saúde;
» Outros documentos solicitados pela Câmara Municipal de Évora, con-
siderados necessários a uma correta análise do pedido de atribuição do 
cartão;
» Uma fotografia atualizada, tipo passe.
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PROJETO
MUNICIPAL
“MAIS PRÓXIMO DE 
TODOS”
Projeto inserido no Programa Municipal de Envelhecimento Positivo, 
com o objetivo de combater o isolamento e a exclusão social, valo-
rizando socialmente o papel do idoso, através da partilha e troca de 
experiências entre gerações e proporcionando respostas de apoio 
no âmbito das medidas preventivas do COVID 19, extensíveis a pes-
soas em condições de vulnerabilidade, nomeadamente:

» na realização de compras e entrega no domicilio;
» no tratamento de roupas, (recolha, lavagem em lavandaria e entrega 
no domicilio);
» no acesso a medicamentos e as prescrições médicas (receção dos pe-
didos dos munícipes, contacto com os centros de saúde para prescrição 
médica/ encomenda na farmácia e  entrega no domicílio);
» na prestação de apoio  e acompanhamento psicológico.

Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19 - Évora

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt
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CARTÃO ÉVORA
SOLIDÁRIA
Resposta que pretende minimizar as dificuldades socioeconómicas 
dos munícipes que se encontram desempregados ou em situação de 
suspensão de contrato de trabalho. 

Condições de acesso:
» Residir no concelho;
» Um dos elementos do agregado familiar esteja desempegado ou em 
situação de suspensão do contrato de trabalho .
Benefícios:
» Acesso à tarifa social no contrato de fornecimento de água; 
» Comparticipação em 50% no carregamento do passe social;
» Direito a benefícios equiparados ao escalão A da Ação Social Escolar 
(pré-escolar e 1º Ciclo).

Juntas de Freguesia
Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19 - Évora

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt

2ª a 6ª feira das 9h30 - 12h00
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Preenchimento de requerimento acompanhado dos seguintes do-
cumentos:
» Bilhete de identidade, cartão de contribuinte e cartão de eleitor;
» Na situação de desemprego, declaração de inscrição no Centro de 
Emprego e/ou do direito a subsídio;
» Na situação de suspensão do contrato de trabalho por facto respeitan-
te ao empregador, declaração comprovativa da suspensão do vínculo, 
com a menção do período respetivo;
» Atestado da Junta de Freguesia que comprove a residência do agrega-
do familiar no concelho de Évora e a sua composição;
» Fotocópia do último recibo de água;
» Outros documentos solicitados pela Câmara Municipal de Évora, con-
siderados necessários a uma correta análise do pedido de atribuição do 
cartão;
» Uma fotografia atualizada, tipo passe.
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PASSES 
SOCIAIS
(Passes urbanos com apoios sociais)

Os Passes Sociais (Passes Jovem e Passe Social) permitem aos utentes 
ter descontos no acesso aos transportes públicos urbanos, mediante 
uma comparticipação da CME enquadrada num acordo de parceria 
com a empresa que fornece este serviço.

Condições de acesso do Passe Social:
» Idade igual ou superior a 65 anos e utentes do Cartão Social do Muní-
cipe e Évora Solidária.
Condições de acesso do Passe Jovem:
» Idade até aos 26 anos de idade, sendo gratuito para os alunos que 
reunam condições para usufruir do apoio de transporte escolar.
Empresa de Transportes “Trevo” ou Serviço de Ação Social Escolar (SASE) 
do respetivo agrupamento de escolas, quando usufrua do apoio de 
transporte escolar.
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VIDA ATIVA

PROGRAMA 
MUNICIPAL
DE ENVELHECIMENTO 
POSITIVO
Engloba um conjunto de atividades de promoção de vida saudá-
vel, de convívio, de animação, de cultura e bem-estar dirigidos aos 
idosos e pensionistas do Concelho, com atividades promovidas pela 
Autarquia e/ou com as instituições parceiras, que decorrem ao longo 
do ano, de forma a combater a solidão e promover um envelheci-
mento positivo e ativo. 

Ao longo de todo o ano, com destaque para as atividades “Noite de Fa-
dos”; “Baile da Amêndoa” e para o “Mês Maior- Baile Maior e Seminário 
Cuidar do Eu e do Outro”.

Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt
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CENTRO DE 
CONVÍVIO DA
CÂMARA MUNICIPAL 
DE ÉVORA
O Centro de Convívio é um espaço para idosos e pensionistas do conce-
lho, de participação gratuita, onde se realiza diariamente um conjunto de 
atividades recreativas, culturais e sociais contribuindo para o seu bem-estar 
quotidiano.

Rua do Fragoso, n.º 8, 1º andar 

(+351) 266 777 067

cconvivo@cm-evora.pt

2ª a 6ª feira das 9h30 - 18h00.
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PROGRAMA
MUNICIPAL
“SENIORES ATIVOS”
Programa de prática de atividade física e desportiva para munícipes 
com idade superior a 55 anos, que frequentem uma instituição/as-
sociação de concelho.

Aula semanal de atividade física prestada na instituição/associação onde 
está inscrito ou no programa Aquativo podendo usufruir de aula semanal 
de hidroginástica a funcionar na piscina municipal.

Divisão de Juventude e Desporto
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19

(+351) 266 777 000

cme.djd@cm-evora.pt
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BALCÃO DA
INCLUSÃO
Atendimento especializado focado nas pessoas com deficiência/incapa-
cidade, que inclui informação global e integrada sobre os seus direitos, 
benefícios e recursos existentes, designadamente: prestações e respostas 
sociais, emprego e formação profissional, produtos de apoio/ajudas técni-
cas, benefícios fiscais, acessibilidades, transportes, intervenção precoce e 
educação.

Câmara Municipal de Évora - Balcão Único
Praça do Sertório

(+351) 266 777 000

cmevora@cm-evora.pt
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HABITAÇÃO

HABÉVORA
GESTÃO
HABITACIONAL, E.M

Promoção da habitação social no concelho de Évora e a gestão social, 
patrimonial e financeira dos prédios da Empresa Municipal, podendo 
complementarmente promover os diversos tipos de arrendamento 
que prossigam o interesse geral ou a promoção do desenvolvimento 
local no concelho de Évora, podendo adquirir e vender prédios ur-
banos ou lotes para construção, promover a construção de casas de 
habitação e proceder ao seu arrendamento ou à sua venda.
Exercício de todas as atividades acessórias relacionadas com o seu 
objeto social, designadamente atividades complementares ou sub-
sidiárias da promoção da habitação social, nomeadamente elabora-
ção, desenvolvimento e implementação de projetos na área social, 
acompanhamento e intervenção social dos munícipes inscritos para 
habitação e arrendatários do seu património habitacional e ainda 
aquisição, permuta e venda de terrenos ou habitações, bem como 
administração do património habitacional do município que lhe for 
confiada.
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2ª a 6ª feira das 9h00 às 16h00

Rua Diogo Cão, N.º 19, rch.
7000 – 872 Évora

(+351) 266 777 120

(+351) 266 777 129

geral@habevora.pt
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PROGRAMA DE
MELHORAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE 
HABITABILIDADE
Apoio aos munícipes com menores rendimentos na realização de 
obras na habitação, através de uma comparticipação financeira e 
técnica para obras de adaptação e/ou de recuperação, reabilitação 
ou na cedência de materiais que melhorem as condições de segu-
rança e salubridade.

Condições de acesso
» Residentes no Concelho, quer sejam pessoas singulares, proprietários, 
usufrutuários, arrendatários ou comodatários, cujos rendimentos men-
sais per-capita não sejam superiores ao valor do Indexante dos Apoios 
Sociais em vigor. (preenchimento de formulário próprio)

Câmara Municipal de Évora - Balcão Único
Praça do Sertório

(+351) 266 777 000

cmevora@cm-evora.pt
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PROGRAMA
MUNICIPAL
“CASA CAIADA”
Apoio aos munícipes na caiação de edifícios residenciais ou com uti-
lizações mistas (habitação e comércio ou serviços) situados no Cen-
tro Histórico, através de uma comparticipação financeira.

Condições de acesso:
Podem candidatar-se proprietários, senhorios ou inquilinos, cujos ren-
dimentos mensais per-capita não excedam o triplo do salário mínimo 
nacional.

Câmara Municipal de Évora - Balcão Único
Praça do Sertório

(+351) 266 777 000

cmevora@cm-evora.pt
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PROJETO
“LAÇOS 
PARA A VIDA - CASA 
& COMPANHIA”
Promover o alojamento de estudantes da Universidade de Évora na 
casa de seniores eborenses, preferencialmente no centro histórico. O 
sénior disponibilizará um quarto a um estudante e em contrapartida 
o jovem disponibilizará companhia e apoio. A cedência do aloja-
mento é regulada através de um contrato de comodato assinado 
entre as partes.

Condições de acesso:
Para o sénior
» Residentes em Évora, preferencialmente no centro histórico;
» Idade superior a 60 anos;
» Viva só ou com cônjuge;
» Ser proprietário ou arrendatário da habitação;
» Residência possua quarto disponível, instalações sanitárias e cozinha.
Para o estudante
» Ser estudante da Universidade de Évora;
» Não resida no Concelho de Évora;
» Idade entre 18-35 anos;
» Disponibilidade para a assunção da responsabilidade no âmbito do 
acampamento sénior .
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Divisão de Juventude e Desporto “Ponto Jovem”
Rua do Menino Jesus

(+351) 266 777 000 /100

palavraj@cm-evora.pt 

Preenchimento de Ficha de Pré-inscrição
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EDUCAÇÃO

REFEIÇÕES
ESCOLARES/
PROGRAMA DE 
SUPLEMENTOS
ALIMENTARES
A Câmara Municipal de Évora proporciona a refeição escolar a todos 
os alunos que frequentam os estabelecimentos de educação pré-es-
colar e de 1º ciclo do ensino básico, da rede pública, garantindo uma 
ementa nutricionalmente equilibrada, baseada na dieta mediterrâni-
ca e respeitando a sazonalidade dos produtos.
O programa de distribuição de suplementos alimentares permite 
fornecer a alunos pequeno-almoço e lanche.

Agregados familiares com dificuldades económicas, cuja sinalização é 
efetuada pelos agrupamentos de escola ou pelos pais ou encarregados 
de educação 
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Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19 

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt
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TRANSPORTE
ESCOLAR
O apoio através do transporte escolar  pretende garantir a mobili-
dade, forma equitativa, independentemente da sua situação econó-
mica ou do seu afastamento territorial do respetivo estabelecimento 
de ensino.

Medidas identitárias do concelho de Évora:
Transporte dos alunos do 2º ciclo das freguesias rurais até ao edifício 
escolar (utilizando veículos das juntas de freguesia ou prolongamento da 
carreira urbana). Esta medida pretende contribuir para a harmonização 
da transição do meio rural para a cidade e a mudança de escola e nível 
de ensino.
Rentabilização dos circuitos de transporte escolar para apoio a crianças 
e jovens, que não preenchendo os requisitos para integrar a rede de 
transportes escolares, são sinalizados pelas escolas, juntas de freguesia, 
CPCJ, Intervenção Precoce, com necessidade de apoio e sem resposta 
alternativa a este nível, desde que a sua integração não implique custos 
adicionais.
Implementação de medidas de discriminação positiva para os alu-
nos do ensino secundário beneficiários da ação social escolar que 
comparticipam o transporte escolar:
A) No caso dos alunos que utilizam os transportes interurbanos, através 
da isenção deste pagamento para os alunos com o escalão A e redução 
de 50% do pagamento previsto para os alunos beneficiários do escalão 
B;
B) No caso dos alunos que utilizam os transportes urbanos através da 
isenção deste pagamento para os alunos com o escalão A ou B.
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Por via de aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos 
Transportes Públicos (PART), enquanto a medida se mantiver em vigor, 
será aplicada uma redução de 60% sobre o valor da comparticipação.

Serviço de Ação Social Escolar (SASE) do respetivo agrupamento de es-
colas, em formulário próprio.

CONTATOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES
Escola Manuel Ferreira Patrício - SEDE DE AGRUPAMENTO 

Avenida Eng.º Arantes de Oliveira, 7000-758 ÉVORA

(+351) 266 750 050

(+351) 266 750 059

geral@ebim.pt;

Escola Secundária GABRIEL PEREIRA- SEDE AGRUPAMENTO

Zona Urbanização 3 - Rua Dr. Domingos Rosado, 7000 – 887 ÉVORA

(+351) 266 745 600

agrupamento2evora@esgp.edu.pt

www.esec-gabriel-pereira.rcts.pt

Escola Secundária SEVERIM DE FARIA- SEDE DE AGRUPAMENTO

Estrada de Alcáçovas, 7000 – 817 ÉVORA

(+351) 266 737 770

gab.1severim@gmail.com

www.esec-severim-faria.rcts.pt
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Escola Secundária ANDRÉ DE GOUVEIA- SEDE DE AGRUPAMENTO

Bairro Senhora da Glória Praça Angra do Heroísmo, 7000-721 ÉVORA

(+351) 266 758 330

institucional@ag4evora.edu.pt

www.esag.edu.pt
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PROGRAMA
OKUP@-TE
Atividades lúdicas, pedagógicas, culturais e desportivas de ocupação 
de tempos livres a funcionar nas pausas letivas, por blocos com a 
duração de duas semanas, destinando-se a crianças e jovens entre 
os 6 e os 12 anos, residentes ou a frequentar estabelecimentos de 
ensino público do concelho.

Divisão de Juventude e Desporto
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19 – Évora

(+351) 266 777 000

cme.djd@cm-evora.pt
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PROGRAMA 
SER A BRINCAR
Atividades lúdicas, educativas e culturais destinadas a crianças que 
frequentem a educação pré-escolar da rede pública do concelho, a 
funcionar nos meses de julho e agosto, por blocos semanais.
O programa prevê uma comparticipação das famílias que têm ação 
social escolar de acordo com as normas de ação social escolar.

Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19 – Évora

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt
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LUDOTECA
DE ÉVORA
Espaço onde as crianças até aos 12 anos, podem desenvolver ativi-
dades lúdicas nas áreas dos jogos, da expressão plástica e do brincar 
livre, desde que acompanhadas por um adulto responsável.

2ª a 6ª feira das 10h00 - 12h30 / 15h30 - 19h00

Parque Infantil do Jardim Público de Évora

€ entrada livre

(+351) 266 701 789

sandra.viegas@cm-evora.pt
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PROGRAMA
DE ATIVIDADES
DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR
As atividades de enriquecimento curricular tem como objetivo fun-
damental enriquecer o desenvolvimento global dos alunos do 1º ci-
clo através de práticas essencialmente lúdicas, vivenciando experien-
cias facilitadoras do seu desenvolvimento e enriquecedoras da sua 
educação não formal.

Garantimos o funcionamento das atividades até às 17h30 como 
complemento da atividade letiva

No ato da matrícula | inscrição escolar nos agrupamento de escola.
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PROGRAMA 
DE ATIVIDADES
DE ANIMAÇÃO E 
APOIO À FAMÍLIA
Proporciona a ocupação lúdica e pedagógica de crianças que fre-
quentem os estabelecimentos públicos de educação pré-escolar du-
rante períodos não letivos e, respondendo, desta forma, às caracte-
rísticas dos modelos e horários de trabalho em vigor no país.
De frequência gratuita, a Câmara assegura a colocação de pessoal 
não docente, o material de desgaste e a manutenção das instalações.
O valor das refeições é comparticipado de acordo com as regras da 
ação social escolar.

No ato da matrícula | inscrição escolar nos agrupamentos de escola.



30

PROJETO
MUNICIPAL DE 
PROMOÇÃO DO 
SUCESSO ESCOLAR 
“EDUCARTE”
Projeto cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e Fundo So-
cial Europeu, de promoção do sucesso escolar, incidente na literacia 
emocional e tem como objetivo contribuir para o sucesso educativo 
das crianças, valorizando a escola, a família e a comunidade como 
pontos-chave para alcançar esse sucesso.
O projeto é desenvolvido em articulação com os agrupamentos de 
escolas participantes, nomeadamente Agrupamento de Escolas Ga-
briel Pereira, Severim Faria e André de Gouveia, de modo a garantir 
a necessária perspetiva de complementaridade da intervenção, com 
enfoque na educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, pers-
petivando assim uma intervenção a nível preventivo.

Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19

(+351) 266 777 000

educarte@cm-evora.pt
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CULTURA / RECREIO

APOIO AO 
ASSOCIATIVISMO
Concessão de apoios (não financeiros) a entidades de caráter social 
e juvenil do concelho, de forma a contribuir para o pleno e efetivo 
desenvolvimento de atividades para a comunidade. 
As normas da candidatura poderão ser consultadas no regulamento 
nº 367/2011, de 1 de junho.

Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt



32

PROGRAMA
MUNICIPAL
“CONHECER
MAIS”
Cedência de veículos municipais para transporte coletivo de passa-
geiros, a fim de proporcionar o conhecimento pelo território conce-
lhio e nacional e seus recursos culturais aos munícipes do concelho, 
que poderão ser requeridos pelas instituições da área educativa e 
social.

Divisão de Educação e Intervenção Social
Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt
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CONTATOS ÚTEIS
Câmara Municipal de Évora

Edifício Paços do Concelho
Praça de Sertório, 7004 - 506  ÉVORA

(+351) 266 777 000 
(+351) 965 959 000

(+351) 266 702 950

cmevora@cm-evora.pt

Proteção Civil

Aeródromo Municipal de Évora
ER 254 - Estrada de Viana do Alentejo, 7005-210 EVORA

800 206 405

Divisão de Educação e Intervenção Social
Divisão de Juventude e Desporto

Edifício de S. Pedro, Páteo do Salema, Rua Diogo Cão, nº 19
7000 - 872 ÉVORA

(+351) 266 777 000

cme.deis@cm-evora.pt

Centro de Convívio da Câmara Municipal de Évora

Rua do Fragoso, n.º 8, 1º andar

(+351) 266 777 067

cconvivio@cm-evora.pt
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