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Unidade Móvel de Pequenas Reparações

800 107 509



Objectivo da Unidade Móvel  
de Pequenas Reparações: 
A Unidade Móvel de Pequenas Reparações destina-se a 
apoiar todos os idosos, acamados, pessoas com mobilidade 
condicionada ou portadoras de deficiência física e/ou 
mental, residentes no concelho de Aljustrel que, por falta de 
meios económicos ou sociais, se vêm impedidos de aceder 
aos serviços públicos ou privados ou aos bens necessários 
para assegurar o limiar mínimo de qualidade de vida. 

Apoio Prestado pela Unidade Móvel  
de Pequenas Reparações:

O apoio é prestado pelo município e compreende pequenas intervenções nas habitações a título gratuito 
nas seguintes especialidades: 

√  Canalizador: reparação de instalações de água e saneamento – tubagens, esgotos, torneiras, louças 
sanitárias e equipamento de aquecimento de água; 

√  Electricidade/eléctrica: substituição de lâmpadas, reparação/manutenção de instalações 
eléctricas e seus componentes (tomadas, interruptores, etc.), sintonização de aparelhos de TV  
e vídeo/DVD; 

√  Serralharia: fechaduras, pequenos trabalhos de manutenção e reparação que se enquadrem neste 
âmbito; 

√  Carpintaria: colocação de fechaduras, arranjo e desempeno de portas e janelas; 
     √  Outros serviços: arranjo de estores e persianas, substituição de vidros, limpeza/desentupimento 

de tubos.

Forma de Prestação dos Serviços:  
Para prestar este serviço, o município disporá de uma unidade móvel (carrinha) equipada com diversos 
equipamentos e conduzida por um funcionário devidamente habilitado a executar a maior parte dos trabalhos 
mencionados anteriormente. 

O acesso aos benefícios acima referidos, é solicitado através da linha de apoio número: 

800 107 509
É da responsabilidade do interessado a aquisição dos materiais para a concretização das reparações.

Beneficiários da Unidade Móvel de Pequenas Reparações: 
Podem beneficiar da Unidade Móvel de Pequenas Reparações todos os cidadãos com idade igual ou 
superior a 65 anos ou portador de deficiência física e/ou mental, clinicamente comprovada ou estar 
acamado sem meios complementares de apoio, portadores de cartão social do utente dos serviços sociais 
da Câmara Municipal de Aljustrel.

Processo de Candidatura: 
A adesão à Unidade Móvel de Pequenas Reparações pode ser efectuada no Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Social (GADES) da Câmara Municipal de Aljustrel de Segunda a Sexta- 
-feira no horário normal de expediente. 


