
Loja Social  
do Concelho de Aljustrel

Destinatários do Banco de Ajudas Técnicas: 

O Banco de Ajudas Técnicas destina -se a todos os indivíduos com incapacidade ou 
deficiência, que necessitem de ajudas técnicas, por motivos de doença ou acidente, e 
que pertençam a agregados familiares residentes no concelho de Aljustrel, tendo em 
vista atenuar as consequências da falta de mobilidade e da deficiência, com intuito 
de proporcionar ao indivíduo a possibilidade de realizar as tarefas quotidianas, com a 
maior normalidade possível, melhorando o seu bem-estar.

Processo de Candidatura à Loja Social  
e ao Banco de Ajudas Técnicas: 

O processo de candidatura à Loja Social e ao Banco de Ajudas Técnicas pode ser 
efectuado no Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social (GADES) 
da Câmara Municipal de Aljustrel de Segunda a Sexta-feira no horário normal de 
atendimento.

Período e Horário de Funcionamento da 
Loja Social e do Banco de Ajudas Técnicas 

A Loja Social e o Banco de Ajudas Técnicas funcionam  
às Segundas, Quartas e Sextas das 9:00 horas  
às 12:30 horas.
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a)  Apresentar-se como um recurso complementar às intervenções de carácter social, 
dirigidos a agregados carenciados do concelho de Aljustrel; 

b)  Suprir as necessidades imediatas desses agregados através da distribuição 
de géneros, doados quer por particulares, quer por empresas; 

c)  Contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias em situação 
de maior vulnerabilidade; 

d)  Contribuir para atenuar os efeitos da pobreza e exclusão social; 

e)  Fomentar a rede de parceria interinstitucional concelhia, visando a identificação 
e encaminhamento de situações de carência para a Loja Social de Aljustrel. 

Tipos de bens da Loja Social:

Para a prossecução dos seus fins, a Loja Social de Aljustrel recebe bens, que devem 
obedecer a critérios de utilidade para os fins a que se destinam, nomeadamente: 

a) Bens alimentares; 

b) Brinquedos/material didáctico;

c) Mobiliário; 

d)    Equipamentos básicos para restauro da casa (azulejos, tijolos, telhas, cimento 
e equipamento de WC);

e)  Equipamentos domésticos/electrodomésticos (trens de cozinha, louça, varinha 
mágica e ferro de engomar);

 

Objectivos da Loja Social:

  Ajude-nos a ajudar!  Ajude-nos a ajudar!  Ajude-nos a ajudar!  Ajude-nos a ajudar!   

f)  Têxteis/Vestuário (atoalhados, cobertores, lençóis, edredões, colchas, roupas 
de bebé, criança e adulto);

g) Acessórios/ calçado (cintos, chapéus, bijuterias, sapatilhas, sapatos e botas).

Destinatários da Loja Social:
 

A Loja Social, visa apoiar famílias carenciadas do concelho  
de Aljustrel, cujo rendimento mensal per capita do  
agregado familiar seja igual ou inferior a 50%  
do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

Banco de Ajudas 
Técnicas do Concelho  
de Aljustrel

Objectivo do Banco de Ajudas Técnicas:

O Banco de Ajudas Técnicas é uma valência da Loja Social de Aljustrel, cujo  
objecto consiste em prestar apoio a indivíduos em situação de incapacidade ou 
dependência, através da cedência temporária de equipamento técnico, tais como: 
canadianas, andarilhos, cadeiras de rodas, etc.


