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NEWSLETTER DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

APOIO À ECONOMIA LOCAL

Reativação do sistema de
financiamento colaborativo Autarquia implementa
cinco novas medidas de
crowdfunding
apoio social
Na sequência do novo período de
APOIO SOCIAL

estado de emergência que vivemos, com novo confinamento geral
decidido pelos órgãos de soberania
nacionais, o Município de Arruda
dos Vinhos já havia consagrado no
Orçamento Municipal e GOP para
2021 alguns programas para dinamização
e apoio à economia local, às famílias e às empresas mais
afetadas pelas leis e regras impostas nos hábitos sociais e
laborais, que se traduzem em fortes consequências económicas e sociais ainda de difícil avaliação.
A reativação do sistema de financiamento colaborativo
crowdfunding, em articulação com a Associação Empresarial dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos
Vinhos (ACIS) e com o Vale Encantado Market (VEM),
visa possibilitar apoio da sociedade civil a atividades
comerciais que se encontrem em grandes dificuldades
financeiras por força da pandemia.
O apoio financeiro será atribuído aos Sócios Gerentes
das Micro, Pequenas e Médias empresas, Empresários
em Nome Individual e Trabalhadores Independentes
do concelho de Arruda dos Vinhos que necessitem de um
apoio suplementar para manter a sua atividade. A prestação financeira a fundo perdido atribuída como “subsídio
à atividade” poderá chegar aos 2000€.
Período de entrega das candidaturas (2021):
» Até 1 de março (1.ª fase)
» A partir de 1 de abril (2.ª fase)
Forma de entrega:
» Por email para gae@cm-arruda.pt ou em papel na
Câmara Municipal, em envelope fechado, dirigido ao
GAE – Gabinete de Apoio às Empresas
Dúvidas / Esclarecimentos:
» gae@cm-arruda.pt ou telefone para 263 977 031
Aceda

ao regulamento e
ao formulário de
candidatura

A Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos tem atualmente em vigor 33 medidas de apoio social em áreas tão
diversas como família, saúde, educação, seniores, habitação, emigrantes e inclusão. As mais recentes entraram em vigor no início de 2021 e pretendem melhorar as
condições de mobilidade a um conjunto de cidadãos em
situação de maior fragilidade.

A medida Mobilidade para Tod@s, destina-se a possibilitar a acessibilidade, por parte das beneficiárias e
beneficiários com mobilidade reduzida ou condicionada,
a serviços e atividades promovidas pelo Município, tais
como, serviços da Câmara Municipal, Juntas de Freguesia
e Loja do Cidadão, Piscina Municipal, Centros de Convívio, Centro Cultural do Morgado, Universidade das Gerações, Pavilhão Multiusos, Terminal Rodoviário e Farmácias, entre outros, através de um transporte gratuito,
seguro e adaptado às suas necessidades.

O Sistema de Transportes Municipal de Apoio
Social e Saúde é uma medida de apoio económico que
se inscreve na política social municipal de apoio às populações em situação de maior fragilidade, facilitando o
acesso a transporte não urgente associado à realização
de prestações de saúde, tratamentos e ou exames complementares de diagnóstico e terapêutica.
Prevê-se que no decorrer do primeiro semestre de 2021
entrem ainda em vigor três novas medidas que foram aprovadas em reunião de Câmara de 8 de fevereiro (segue-se período de consulta pública e aprovação pela Assembleia Municipal, previsivelmente em abril de 2021): Estatuto Municipal
do Cuidador Informal, Cheque Dentista Sénior + e PALA
- Programa de Apoio Local ao Arrendamento.

O Estatuto Municipal do Cuidador Informal é um
instrumento que visa apoiar os cuidadores informais que,
no desempenho das suas funções, sentem-se muitas vezes
solitários, desvalorizados e a perder qualidade de vida.
Ao dar este passo, o Município de Arruda dos Vinhos afirma-se como dos pioneiros, a nível nacional, na consagração ao nível dos instrumentos municipais de um estatuto
municipal que visa reconhecer o importantíssimo e relevante trabalho que Mulheres e Homens desempenham,
muitas vezes no anonimato, no que diz respeito à nobre
missão de cuidar de quem precisa de cuidados, num
ambiente doméstico e não institucional, consolidando-se a posição de Autarquia “Familiarmente responsável”,
na senda das distinções que tem granjeado por parte do
respetivo Observatório.
O presente estatuto consagrará um conjunto de vantagem aos seus beneficiários. Para além de uma linha de
apoio, gabinete de apoio, formação, equipa de gestão de
altas, o cuidador informal poderá beneficiar de projetos
municipais como cheque farmácia, tarifários sociais de
água e saneamento, loja social, centro de ajudas técnicas,
teleassistência, cheque-fralda, cheque-visão, preferência
em habitação social, redução de preços/tarifas de serviços municipais, e subsídio anual.

Vacinação COVID-19 em Arruda
dos Vinhos
No início de fevereiro, nove dos onze lares e similares do
Concelho já viram os seus profissionais e utentes vacinados, assim como 23 profissionais das unidades locais de
saúde e 24 Bombeiros.
A vacinação dos cidadãos com mais de 80 anos, ou com
mais de 50 anos e com as patologias previstas nos critérios prioritários de vacinação, irá iniciar-se no final do
mês de fevereiro/início de março, sendo os utentes convocados previamente pelas unidades de saúde para o efeito,
estando preparado o Pavilhão Multiusos de Arruda dos
Vinhos como Centro de Vacinação COVID-19.

O Cheque Dentista Sénior + é uma medida que tem
como propósito, alinhar e dinamizar políticas saudáveis,
tendo em consideração que o conceito de política saudável complementa-se com o conceito de saúde pública,
contribuindo de forma articulada para a promoção da
saúde e para a prevenção e tratamento precoce da doença,
assim como, contribuir para a dinamização da economia
local através da atribuição dos apoios económicos para a
aquisição de prótese dentária, ou outras soluções similares de acordo com prescrição.

Por fim, o PALA - Programa de Apoio Local ao
Arrendamento é um instrumento complementar que
visa equilibrar a oferta e a procura habitacional no mercado, num momento particularmente difícil, em que os
efeitos da possível degradação de rendimentos dos agregados familiares, em virtude do choque exógeno originado pela pandemia de COVID-19, poderão causar distúrbios no acesso e manutenção deste direito fundamental.
Trata-se de um instrumento de apoio económico a agregados familiares em situação de comprovada carência
económica, para fazer face ao pagamento de renda no
mercado formal de arrendamento.

Inquérito - Alterações ao local de votação
na Freguesia de Arruda dos Vinhos
Devido à situação pandémica
de Covid-19 e à necessidade de
garantir a segurança e distanciamento dos cidadãos, houve
a necessidade de uma reestruturação do espaço físico para
a realização das Eleições Presidenciais de 24 de janeiro de
2021, tendo as mesas de voto
na Freguesia de Arruda dos Vinhos ficado instaladas no
Pavilhão Multiusos de Arruda dos Vinhos.
A autarquia está a promover um inquérito para avaliar o
impacto e satisfação dos munícipes em relação à alteração do local de voto. Contamos com a sua participação. Ajude-nos a melhorar!
Responda
ao inquérito
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