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DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA APFN 

 
 
Acreditamos que: 
 
1. A vida humana deve ser respeitada, reconhecida e protegida desde o momento da 

concepção até à morte natural; 
2. A Família é a primeira comunidade natural da sociedade, anterior ao próprio Estado, pelo 

que este deve estar ao serviço da Família; 
3. A Família é o lugar próprio e natural, onde a criança tem o direito a nascer e a crescer, a 

ser amada, protegida e educada; 
4. A Família tem direito a escolher a Educação que pretende dar aos seus filhos, cabendo ao 

Estado assegurar esse direito; 
5. A sociedade será tanto mais humana, solidária e desenvolvida quanto mais famílias 

estáveis e felizes houver; 
6. As famílias constituídas de forma estável e equilibrada são a melhor prevenção e antídoto 

natural contra a droga, violência, marginalidade e outras disfunções da sociedade; 
7. Os valores sobre os quais assentam a sociedade – respeito, tolerância, amor, solidariedade, 

justiça, verdade, liberdade e responsabilidade – aprendem-se, sobretudo, na Família, pelo 
exemplo e pela educação; 

8. O Estado deve apoiar, estimular e promover a Família, respeitando a sua identidade e 
individualidade, bem como o princípio da subsidiariedade; 

9. As famílias numerosas têm direito ao respeito e apreço de todos, pelo papel indispensável, 
real e concreto que desempenham no equilíbrio e renovação da sociedade; 

10. As famílias numerosas têm direito a viver com dignidade, competindo ao Estado garantir 
esse direito através de políticas adequadas, nomeadamente no campo da Saúde, 
Habitação e Educação. 

 
 
Pretendemos: 
 
1. Contribuir activamente para uma Cultura da Vida e dos Valores da Família; 
2. Promover uma Civilização de Vida e de Amor, defendendo os direitos e deveres da Família; 
3. Defender a Qualidade de Vida das famílias nos diversos aspectos, físicos, materiais, 

culturais e espirituais; 
4. Ajudar os casais jovens a não terem medo de assumir compromissos de fidelidade e 

responsabilidade e a manterem-se abertos à vida; 
5. Fomentar o respeito pela liberdade de os casais decidirem, com sentido de 

responsabilidade, o número de filhos que desejam ter; 
6. Ajudar as famílias a desenvolverem as suas capacidades de solidariedade intergeracional; 
7. Defender os direitos da Família, colocando-a como objecto prioritário das políticas sociais; 
8. Humanizar as relações Família-Empresa, através da organização do tempo de trabalho e 

de uma política de apoio à Família, atendendo, de modo particular, à situação e número 
dos seus membros; 

9. Garantir aos Pais o direito de livremente optarem por se dedicar, um deles, exclusivamente 
à assistência aos seus filhos, aos familiares idosos e dependentes, sobretudo no caso de 
Famílias Numerosas, salvaguardando, no entanto, também o seu direito a um mínimo de 
condições que a dignidade das famílias exige; 

10. Contribuir para que as leis e instituições do Estado respeitem, valorizem e defendam, de 
forma positiva, os direitos e deveres da Família, e, em particular, das Famílias Numerosas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos define a família como “a unidade 
base da sociedade e o meio natural para o desenvolvimento e bem-estar de todos 
os seus membros, em especial das crianças e jovens, pelo que tem que ser ajudada 
e protegida a fim de que possa assumir plenamente as suas responsabilidades na 
sociedade”. 
 
Assim, a Declaração reconhece que a família é um marco de coexistência e coesão 
social insubstituível para a vida e o bem-estar da população. 
 
A Constituição Portuguesa define a família como “elemento fundamental da 
sociedade, tendo direito à protecção da sociedade e do Estado e à efectivação de 
todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros”. Muitos 
estudos realizados apontam a família como o bem mais valorizado pelos 
Portugueses, que a situam, quanto à sua importância, muito acima de outros 
factores como o bem-estar económico, o trabalho ou as amizades. 
 
Neste contexto, importa que, reconhecendo o indispensável papel da família na 
nossa sociedade, se propicie o exercício das suas funções com maiores e melhores 
garantias, favorecendo a existência de mais famílias estáveis, saudáveis e 
equilibradas. 
 
As políticas públicas devem estar, portanto, atentas aos sinais e às necessidades 
das famílias. Assim, deverão ser identificados nas políticas vigentes os factores 
penalizadores das famílias, constritores da sua capacidade de poder responder 
adequadamente às necessidades familiares nos vários âmbitos – ter os filhos que 
desejam, capacidade financeira, conciliação trabalho/família, relação família/escola, 
etc. E deverão ainda ser identificadas nos mesmos âmbitos quais as medidas de 
política a tomar para fornecer às famílias maior capacidade de resposta na sua 
acção vital para a sociedade. 
 
Na realidade política actual, convicta da importância da descentralização, as 
autarquias e as outras instituições locais têm vindo a assumir um papel cada vez 
mais determinante e relevante em todas as áreas. As autarquias estão mais 
próximas das famílias e, portanto, dos cidadãos, e podem acompanhar e aperceber-
se melhor das suas necessidades e do interesse e relevância das políticas públicas 
para a família. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

3 

CONTEXTO ACTUAL 
 
 
Portugal atravessa há 25 anos uma enorme e crescente crise demográfica, que faz 
com que haja já um défice de 1 milhão de jovens e crianças (diferença entre o 
número de crianças que deveriam ter nascido para repor a população – indíce 
sintético de fecundidade de 2,1 - e as que efectivamente nasceram – indíce sintético 
de fecundidade de 1.32 em 2007). 
 
Esta situação está a gerar no país enormes problemas (descontrolo do sistema de 
segurança social, encerramento de escolas, desemprego de professores, fecho de 
maternidades e de escolas, despovoamento, ameaça de crise no imobiliário, etc) 
com forte tendência de agravamento, uma vez que o défice se tem acentuado e gera 
um travão que se reproduz – menos crianças e jovens, menos mulheres em idade 
reprodutiva, menos potenciais mães que, aliadas a um indice sintético de 
fecundidade baixo, faz com que cada vez haja menos crianças a nascer. 
 
Contudo, o último inquérito à Família e à Fecundidade, realizado pelo INE em 1997, 
indicava que o número de filhos desejado pelas famílias é de 2,1. Pelo que é 
possível inferir que a realidade das políticas públicas para a família possui um claro 
déficit penalizador das famílias com filhos.  
 
Este é um problema concreto que depende e influi em larga medida na capacidade 
que as famílias têm hoje em dia de ser família. A família é uma prestadora de 
serviços que incluem, entre outros, a satisfação das suas necessidades básicas e de 
socialização, a educação dos filhos, o cuidar das crianças, dos doentes e dos 
idosos, a sustentabilidade económica e financeira dos seus membros. 
 
Por outro lado, assiste-se hoje a uma crescente degradação das famílias com 
graves consequências: aumento da insegurança, da deliquência e criminalidade, da 
toxicodependência, do alcoolismo e da pobreza, do insucesso escolar, que importa 
encarar de frente. Cada vez mais cedo crianças e jovens que se encontram 
desprotegidos são apanhados em situações de delinquência e comportamentos 
aditivos. 
 
Torna-se necessário investir seriamente no fortalecimento e capacitação das 
famílias para fazer face a estas importantes ameaças. 
 
Só agindo de forma integrada, tendo presentes as várias funções que é importante 
que a família desempenhe, será possível proteger social, económica e juridicamente 
a família, criando uma envolvente que lhe permita prosseguir o seu papel, contando 
com a segurança e estabilidade necessárias para tomar as suas decisões de forma 
livre e responsável. É, portanto, fulcral a importância de serem desenvolvidos planos 
integrados amplos que, de forma transversal, articulem um conjunto de medidas 
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relacionadas com as diversas facetas da actividade familiar: protecção da 
maternidade e paternidade, formação familiar e conjugal, conciliação entre a vida 
familiar e profissional, relações familiares e resolução de conflitos, educação, 
habitação, fiscalidade, saúde, transportes, cultura, tempos livres, desporto, etc. 
 
Só criado este plano integrado e alterada a situação actual, será possível 
proporcionar às famílias a capacidade de terem os filhos que desejam, invertendo a 
preocupante situação demográfica, que coloca Portugal num dos países com maior 
indíce de envelhecimento e, consequentemente, com maiores e mais vastas 
consequências desta situação. Também só desta forma será possível proporcionar 
às famílias condições base de partida que lhes permitam desenvolver-se de forma 
estável e equilibrada, cumprindo com todas as suas funções essenciais para a 
sociedade. 
 
As autarquias possuem, a nosso ver, um papel fundamental na questão do apoio 
concreto às famílias, quer pelas medidas que criem directamente, quer agindo junto 
do Governo no sentido de dar contributos e sugestões para acções governativas. 
Elas estão mais próximas dos cidadãos, possuem uma realidade local particular, e, 
apercebendo-se dessa realidade, poderão agir com maior eficácia, dando resposta 
aos problemas identificados e prevenindo o aparecimento de outros. 
 
Há cada vez mais autarquias que, conscientes da importância do apoio à família e 
preocupadas com a evolução demográfica actual e com as consequências que ela 
aporta para o desenvolvimento dos seus municípios, iniciaram processos de tomada 
de consciência desta realidade e ensaiaram já a realização de algumas medidas 
autárquicas de apoio à família. 
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INQUÉRITO AUTÁRQUICO DE MEDIDAS DE APOIO À FAMÍLIA 
 
 
O presente inquérito tem, como principais objectivos, conhecer as medidas já 
implementadas pelas autarquias e efectuar a divulgação das boas práticas 
existentes.  
 
Este inquérito possui três vertentes essenciais: 
 

A. Apoios concedidos pelas Autarquias às Famílias Munícipes 
 
Neste ponto, são perguntados directamente às autarquias a existência, ou não, de 
algumas medidas concretas, e é deixado em aberto um item para preenchimento de 
outras eventualmente existentes que não constem do inquérito. 
 
Os dois pontos de partida para a escolha das perguntas realizadas foram: 
 

• Medidas publicamente conhecidas por já terem sido implementadas em 
algumas autarquias; 

• Medidas que foram identificadas pelas famílias como importantes e que 
dependem da iniciativa autárqica. 

 
B. Apoios concedidos pelas Autarquias enquanto Empregadoras aos seus 

Funcionários Autárquicos 
 
A Conciliação entre a vida profissional e familiar é um fundamento essencial para o 
desenvolvimento sustentável, no seu carácter económico, social e demográfico. As 
mudanças ocorridas nas últimas décadas, quer no trabalho quer na vida das 
famílias, colocam múltiplos desafios ao quotidiano da maioria das famílias 
trabalhadoras. 
 
As autarquias, como empregadoras, também deverão inserir-se nesta dinâmica de 
readequação da conciliação entre o trabalho e a família, contribuindo duplamente 
para um maior bem-estar e capacidade familiar e, por consequência, maior 
produtividade no trabalho dos seus funcionários. 
 
Não existindo referências a medidas autárquicas nesta área, julgou-se importante, 
em pergunta aberta, questionar todas as autarquias sobre se criaram algumas 
medidas neste âmbito. 
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C. Tarifa Familiar da Água 
 
Em todo o país, os tarifários da água estão construídos para, efectuada uma análise 
dos consumos de uma habitação, penalizar os consumos excessivos através de um 
aumento progressivo por escalões à medida que o consumo global da casa 
aumenta. Temos, portanto, tarifários em que quanto maior é o consumo global de 
água numa casa, maior é o custo por m3.  
 
Por não se entrar em linha de conta com a dimensão da família que ocupa uma 
habitação, sendo apenas avaliado o consumo total, ao invés de ser avaliado o 
consumo per capita, as famílias mais numerosas são largamente penalizadas, 
pagando por vezes o dobro ou o triplo do preço unitário da água. 
 
Conhecem-se já várias autarquias que, adoptando modelos diferentes, criaram 
tarifários familiares que visam repor a equidade do tratamento dos consumidores.  
 
Através deste inquérito será possível identificar todos os tarifários criados e a forma 
e alcance de que eles se revestem. 
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Do total dos 308 Municípios existentes, recebemos respostas de 181 (59%) de 
acordo com o mapa abaixo. Encontram-se a Verde as autarquias que responderam 
ao Inquérito e a Encarnado as que não responderam. 
 
 

 
 
 
 
Houve várias autarquias que interpretaram o inquérito como apenas relativo ao 
enunciar de medidas especificamente para famílias numerosas, pelo que optaram 
por informar que não dispunham de medidas de apoio às famílias numerosas, sem 
ter respondido a nenhuma questão. 
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APOIOS CONCEDIDOS PELAS AUTARQUIAS ÀS FAMÍLIAS MUNÍCIPES  
 
As respostas recebidas permitem-nos dizer que existe uma enorme apetência e uma 
enorme vontade de desenvolver trabalho nesta área. As autarquias reconhecem a 
importância de apoiar as famílias munícipes como factor de desenvolvimento 
sustentável e de coesão social e, de forma criativa, de acordo com as suas 
realidades particulares, têm trabalhado muito neste sentido. 
 
Para facilitar a análise das várias medidas já implementadas e em vigor foram 
construídos quadros síntese de acordo com os âmbitos perguntados: 
 

A. Existência de um BILHETE DE FAMÍLIA ou similar – Descontos para 
entradas em grupo em actividades culturais, desportivas ou recreativas 
dependentes, directamente ou por concessão, da autarquia 

O acesso a algumas actividades de natureza cultural e desportiva fica 
dificultado quando se trate de envolver toda a família, sobretudo quando se 
trate de família numerosa, pois quase sempre os bilhetes têm um custo 
individual, o que o torna incomportável, do ponto de vista financeiro, para uma 
família. Neste sentido, para promover o acesso de mais pessoas às 
actividades existentes e favorecer a ida das famílias completas podem ser 
criados bilhetes de família. Estes bilhetes não representam, regra geral, uma 
quebra nas receitas mas, antes, um aumento, porque famílias que não 
frequentavam as actividades passam a poder fazê-lo. 

Neste âmbito destacam-se as autarquias de Ílhavo, Miranda do Corvo, 
Montemor-o-Velho, Golegã, Mação, Vila Real e Penedono. 

No Quadro A do Anexo 1 é possível observar todos os Bilhetes de Família já 
criados pelas autarquias. 

 

B. Existência de descontos para membros de famílias numerosas nas entradas 
individuais em actividades culturais, desportivas ou recreativas dependentes, 
directamente ou por concessão, da autarquia 

Outra forma de permitir o acesso a todos os membros da família é através de 
descontos que podem assumir formas variadas: desconto para um conjunto 
de pessoas familiares directos ou, por exemplo, desconto a partir do acesso 
de um 3º elemento do agregado familiar. Vidé no Quadro B do Anexo 1 as 
várias modalidades existentes.  
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Destacam-se neste âmbito as autarquias de Aveiro, São João da Madeira, 
Póvoa de Lanhoso, Vila Nova de Poiares, Tavira, Vila Real de Sto. António, 
Aguiar da Beira, Guarda, Batalha, Azambuja, Oeiras, Porto, Santarém, Vila 
Real, Castro Daire. 

Existem ainda várias autarquias que desenvolvem actividades culturais 
gratuitas. São as que constam do Quadro B1 do mesmo Anexo. 

São aqui de destacar as autarquias das Lajes do Pico, São João da Madeira, 
Almodôvar, Oleiros, Cantanhede, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, 
Vila Viçosa, Ansião, Azambuja, Cascais, Cadaval, Vila do Conde, Alpiarça, 
Boticas e Nelas. 

 

C. Existência de um PASSE FAMILIAR ou similar para transporte público, ou 
por concessão pública, quer urbano quer suburbano 

Não existe nenhuma autarquia que tenha criado um passe familiar. Esta 
medida pode tornar-se importante sobretudo nas grandes cidades em que o 
valor dos passes mensais é bastante elevado e se torna dificil às famílias 
suportar para todos os filhos e para os próprios pais a sobrecarga financeira 
que representam. 

 

D. Existência de descontos para bilhetes ou passes individuais para membros 
de famílias numerosas para transporte público, ou por concessão pública, 
quer urbano quer suburbano 

Apenas as autarquias de Bragança, Coimbra, Tavira e Vila Real, criaram 
condições especiais de acesso aos transportes por parte das famílias 
numerosas como será possível visualisar no Quadro C do Anexo 1.  

Existem ainda algumas autarquias que possuem redes de transportes 
gratuitos como consta do Quadro C1 do Anexo 1.  

Destacam-se as autarquias de Almodôvar e Golegã onde os transportes são 
gratuitos para toda a população. 

Relativamente aos transportes, é importante referir que várias autarquias 
asseguram gratuitamente o transporte das crianças e jovens para as escolas 
(vidé apoio actividades escolares – Quadro E) e que foram criadas também, 
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em vários municipios cartões ou descontos para idosos e para jovens em 
transportes (vidé Quadros K e L). 

 

E. Existência de algum apoio específico para as actividades escolares 

Existe um número considerável de apoios neste âmbito. Muitos referem as 
actividades que desenvolvem no âmbito de determinação governamental, 
mas a maior parte não se fica por acções nesse âmbito e alargam o seu 
espectro de actuação a outras medidas de apoio.  

Tendo em conta o elevado número de respostas foram criados 3 quadros de 
análise: Quadro E- Apoio a Actividades Escolares, Quadro E1 – Apoio a 
Actividades Pré-Escolares e Quadro E2 – Apoio a Alunos Universitários, todos 
do Anexo 1. 

Relativamente às Actividades Escolares, julgamos ser de referir como 
bastante positivo o apoio dado ao nível dos transportes escolares e das 
refeições, bem como o apoio à aquisição de material escolar ou as bolsas de 
estudo para alunos do Ensino Secundário, Profissional e Superior. 

É também por muitas autarquias mencionada a aquisição e disponibilização a 
título gratuito dos manuais escolares. Embora constitua uma ajuda concreta e 
significativa às famílias, é nossa convicção que o trabalho e esforço das 
autarquias deve ir no sentido da criação de bancos de manuais reutilizáveis 
pelos alunos, à semelhança do que acontece na larga maioria dos países 
europeus. Esta medida permitiria às autarquias afectar as verbas dispendidas 
nos manuais noutros apoios às famílias. 

São muitas e muito semelhantes as medidas tomadas pelas autarquias pelo 
que se torna difícil nomeá-las todas aqui, sugerindo-se a consulta do Quadro 
E do Anexo 1. Contudo, achamos que devemos destacar os municípios de 
Miranda do Corvo e do Crato que atribuem prémios de mérito escolar. 

Quanto ao apoio a Actividades Pré-Escolares (Quadro E1) parecem-nos 
importantes a criação de creches e ATL’s de iniciativa autárquica bem como o 
assegurar em muitos casos das refeições bem como dos transportes 
escolares. A autarquia de Vila Real destaca-se pela criação de uma bolsa 
anual para cada filho até ao 1º ciclo para titulares do cartão de família 
numerosa. 

No que diz respeito ao Apoio a Alunos Universitários (Quadro E2) de referir a 
existência de várias autarquias que concedem Bolsas de Estudo. Parece-nos 
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positiva a introdução da obrigatoriedade de não reprovação no ano lectivo 
anterior. 

 

F. Existência de apoios a actividades extra-curriculares 

Muitas das autarquias referem apenas as medidas que tiveram que tomar por 
determinação governamental. 

Contudo, e mais uma vez, há autarquias que se destacam por ir mais além e 
promover outras actividades de enriquecimento cultural e desportivo das 
crianças e jovens. Estas actividades constituem também um factor de coesão 
social e comunitária pois o convívio que proporcionam e o aumento do 
conhecimento sobre a realidade cultural do seu concelho são extremamente 
enriquecedores. Julgamos ser de destacar a organização de Academias ou 
Escolas de Música, a ocupação dos tempos livres nas férias, as colónias de 
férias, as Piscinas Municipais, a Informática e o prolongamento do horário 
quando isso se torne importante para os pais, bem como o transporte para 
estas actividades. De salientar, também, a criação de espaços que podem 
acolher as crianças e jovens durante as interrupções lectivas. 

As acções neste âmbito mencionadas nos inquéritos constam do Quadro F do 
Anexo 1. 

Deveremos, ainda, referir a importância de, pelo menos algumas das 
actividades oferecidas, estarem de fora do contexto escolar, para permitir aos 
jovens aumentar a sua rede de conhecimentos. Será também importante que 
algumas delas se desenvolvam à volta das particularidades da cultura e modo 
de vida dos concelhos em que se inserem como forma de promover a ligação 
das crianças e jovens à sua terra.  

Neste âmbito destacamos as autarquias de Povoação, Ourique, Mirandela, 
Góis, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares, Borba, Celorico da Beira, 
Guarda, Pinhel, Óbidos, Chamusca, Santarém, Tomar, São João da 
Pesqueira e Vouzela. 

 

G. Existência de um CARTÃO DE FAMÍLIA NUMEROSA ou similar – Cartão 
que identifica as famílias numerosas do concelho e que tem associados um 
conjunto de beneficios 
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Como consta do Quadro G do Anexo 1, apenas três autarquias possuem 
Cartão de Família Numerosa. As autarquias de Vila Real, Coimbra e Tavira 
são municipios de vanguarda em matéria de política de família pois são as 
que mais medidas têm criado. A autarquia da Póvoa do Lanhoso tem como 
objectivo criar este cartão e está já em fase de elaboração do respectivo 
Regulamento. 

 

H. Existência de uma PRESTAÇÃO FINANCEIRA concedida às crianças que 
nasçam no concelho 

Existem várias autarquias que, conscientes da sobrecarga financeira que os 
filhos acarretam, e da insuficiência das prestações familiares que o estado 
transfere (abono de família), optaram por apoiar financeiramente os pais. 
Estas autarquias constam do Quadro H do Anexo 1.  

Também aí foram incluídas as autarquias que o planeiam fazer: Barrancos e 
Castro Verde. 

Como é sabido, para haver renovação de gerações, é necessário um índice 
sintético de fecundidade de 2.1. Só a partir do 3º filho os casais estão a 
contribuir para essa renovação de gerações e é, por isso, que se torna mais 
importante apoiar e acarinhar em especial estas famílias. Nesta linha de 
raciocínio, foram vários os municípios que criaram apoios crescentes 
consoante o número de filhos. 

Destacamos os municípios de Carrazeda de Ansiães, Penela, Mora, Vila 
Viçosa e Manteigas. 

 

I. Existência de apoios à HABITAÇÃO – IMI e IMT em função do número de m2 
per capita, ajuda para acesso à habitação de acordo com o tamanho da 
família e o rendimento per capita, ou, fixação de uma percentagem de fogos 
para famílias numerosas, nomeadamente na “habitação a preços 
controlados” 

Em matéria de habitação existem várias e diversas acções desenvolvidas.  

Parece-nos que muito trabalho poderá e deverá ainda ser desenvolvido nesta 
matéria pelas autarquias, nomeadamente através de uma ajuda no acesso à 
habitação consoante o tamanho da família ou no apoio à mudança de casa 
por motivo de nascimento de filho e outras. Também nos parece importante a 
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tomada de consciência por parte das autarquias da injustiça dos impostos IMI 
e IMT que, por não terem em conta o número de m2 por habitante, tornam-se 
em impostos de luxo para as famílias mais numerosas. Julgamos fundamental 
as autarquias diligenciaram junto do governo no sentido de incluir esta 
ponderação nas regras de cálculo do imposto, ou, em alternativa, fazerem 
reverter uma parte das verbas aí angariadas para apoio concreto a essas 
famílias. 

As medidas criadas constam do Quadro I – Medidas de Apoio à Habitação. 

Destacamos neste âmbito as seguintes medidas: 

• Apoio ao arrendamento; 
• Apoio à construção de raiz (comparticipação, atribuição de lotes, 

disponibilização de materiais de construção,..); 
• Apoio à recuperação de habitações degradadas (projectos de 

arquitectura, materiais de construção; 
• Bonificações por filho em grelhas de avaliação de condições de apoios; 
• Descontos nas taxas municipais para famílias com mais filhos; 
• Construção de casas com maiores tipologias a custos controlados para 

famílias numerosas; 
• Apoio à constituição de condomínios. 

Poderão ser referência em algumas destas medidas as autarquias de Oliveira 
de Azeméis, Vagos, Mértola, Odemira, Barcelos, Bragança, Vimioso, Góis, 
Penela, Borba, Mora, Vila Viçosa, Guarda, Batalha, Leiria, Portalegre, 
Alpiarça e Tomar. 

Muitas outras medidas foram mencionadas sobretudo no que diz respeito ao 
apoio a famílias carenciadas. 

Parece-nos importante referir que, no apoio aos jovens nesta matéria, é 
importante dar prioridade àqueles que estão a constituir família e que, por 
isso, têm muito mais encargos e necessitam de maior apoio. 

 

J. Outras medidas para além das já mencionadas – Anexo 1 – Quadros J, J1, K 
e L 

No âmbito das outras medidas criadas referidas pelas autarquias pareceu-nos 
importante referir as duas vertentes de política social: política assistencial e 
apoios individuais (Quadro J1) e política de família (Quadro J). Tratam-se de 
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duas vertentes que são complementares e que não se devem excluir 
mutuamente ou confundir. 

No Quadro J encontram-se as medidas que se destinam à família como um 
todo, e são medidas que favorecem e viabilizam a constituição de novas 
famílias ou o nascimento de mais filhos, bem como favorecem a criação de 
condições para uma melhor vivência familiar.  

Em termos de medidas de apoio à família, parece-nos importante destacar as 
seguintes: 

• Apoio à constituição de família; 
• Apoio à fixação de residência para agregados oriundos de outros 

concelhos; 
• Gabinetes de apoio à família (formação casais, formação parental, 

mediação familiar, orientação vocacional,…) 
• Unidades móveis de saúde. 

As melhores práticas neste campo vêm dos municípios Oliveira de Azeméis, 
Alfândega da Fé, Vila de Rei, Miranda do Corvo, Aljezur, Monchique, 
Manteigas, Óbidos, Amarante e Palmela. 

No Quadro J1, encontram-se desenvolvidas as medidas que visam apoiar as 
famílias dos grupos sociais mais desfavorecidos ou situações particulares 
individuais que a autarquia considerou necessitarem de apoio. Destaca-se 
neste âmbito a preocupação pelo cálculo do rendimento per capita das 
famílias na avaliação da sua real situação socio-económica. 

No Quadro K referem-se as medidas criadas para apoio específico aos idosos 
e no Quadro L as criadas para apoio aos jovens, muito embora algumas 
também se encontrem noutros quadros. 

Parece-nos, contudo, que seria útil os municípios tomarem consciência de 
que as Políticas Sociais possuem uma dupla vertente: Política de Família e 
Política Assistencial: 

• As medidas de política de família destinam-se a todas as famílias, 
visam reconhecer o seu valor e o contributo que dão para a sociedade 
e visam apoiar as famílias no serviço que prestam de apoio aos seus 
descendentes e ascendentes; 

• As medidas de política assistencial destinam-se às famílias com menos 
recursos financeiros e visam colmatar essa falta de recursos 
assegurando um nível mínimo de existência com dignidade. 
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Estas duas vertentes não se podem confundir, anular ou excluir. Elas são 
ambas essenciais e devem-se complementar na procura de uma 
sociedade com capacidade para se desenvolver de forma sustentável em 
ambos os níveis económico e social.  
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APOIOS CONCEDIDOS PELAS AUTARQUIAS ENQUANTO EMPREGADORAS 
AOS SEUS FUNCIONÁRIOS AUTÁRQUICOS 

 
A grande maioria das autarquias refere que dá aos seus trabalhadores as condições 
e os benefícios da lei geral.  
 
Existem, contudo, autarquias excepção que encontraram formas de ir mais além e 
de proporcionar aos seus trabalhadores e às suas famílias melhores condições de 
vida e de conciliação. Estas autarquias são as que se encontram mencionadas no 
Anexo 2 – Mapa Apoio aos Trabalhadores Autárquicos. 
 
É possível apontar algumas medidas que se destacam em algumas soluções 
inovadoras que, provavelmente sem grandes custos, se podem tornar em grandes 
mais-valias para as famílias dos seus trabalhadores. Julgamos ser de destacar as 
seguintes: 
 

• Flexibilidade de horário para acompanhamento de filhos menores; 
• Horário/Jornada contínua para acompanhamento de filhos menores; 
• Semana de 4 dias; 
• Créditos em horas em função da assiduidade/pontualidade; 
• ½ dia de trabalho por mês  para resolução de questões familiares; 
• Cantina camarária acessível à família; 
• Consultas de medicina familiar; 
• Transportes (dos funcionários para o trabalho / dos filhos dos trabalhadores 

para o infantário / Passes gratuitos para filhos dos trabalhadores / transporte 
para consultas médicas); 

• Colónia Balnear para filhos; 
• Dia de aniversário; 
• Apoios variados dados através dos Serviços Sociais das Autarquias ou 

através das suas Associações de Trabalhadores que são apoiadas pelos 
Municípios: 

o Concessões de subsídios ou comparticipações em propinas escolares 
(livros/ creches/ básico/ secundário/ universitário); 

o Apoio domiciliário a idosos e deficientes; 
o Descontos na utilização de equipamentos camarários ou preferência 

na admissão dos filhos; 
o Comparticipação nas despesas de saúde; 
o Actividades culturais, desportivas e recreativas. 

 
A solução mais frequente é a flexibilidade de horários como a forma encontrada de, 
sem prejudicar o trabalho a realizar, proporcionar aos trabalhores melhores 
condições de conciliação com a vida familiar.  
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Em termos de horários de trabalho e flexibilidade, parece-nos ser de realçar as 
iniciativas da Calheta (Açores), de Aveiro, Barcelos e Sintra pelo conjunto de 
soluções encontradas. 
 
Parece-nos muito interessante a possibilidade de toda a família poder fazer uso da 
cantina da Câmara em Guimarães, a existência de uma colónia balnear na 
Azambuja e as consultas de medicina familiar em Mértola. 
 
Também em termos de transportes devemos destacar o trabalho de algumas 
autarquias: Mértola, Ourique, Ourém, Portalegre e Porto. 
 
São ainda de referir os apoios dados através dos Serviços Sociais, associações de 
trabalhadores apoiadas pelo Municipio ou protocolos celebrados das autarquias de 
Ovar, Mértola, Vila Nova de Famalicão, Lagoa, Leiria, Oeiras, Sintra, Ribeira de 
Pena e Nelas. 
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TARIFA FAMILIAR DA ÁGUA 
 
Foram encontradas diferentes formas de corrigir a penalização, já explicada, que os 
tarifários da água comportam para as famílias numerosas. 
 
Genericamente podem ser agrupados em quatro tipos de tarifários: 
 
A) TARIFÁRIOS QUE VISAM A EQUIDADE 
 
Estes tarifários vão de encontro àquilo que a APFN propõe, pois têm em conta os 
consumos per capita da família. 
 
Na sua generalidade, incorporam o principio de não penalizar as famílias por um 
consumo per capita que não ultrapasse o consumo padrão - 120 litros/dia (3,6 
m3/mês) por pessoa – penalizando contudo os consumos que o ultrapassam, ou seja 
penaliza, os consumos per capita excessivos. 
 
As autarquias que dispõem destes tarifários são as que se encontram no Anexo 3 – 
Mapa Tarifários Equidade.  
 
Embora todos os tarifários entrem em linha de conta com o consumo per capita, nem 
todas possuem uma lógica de tratamento uniforme entre consumos per capita. São 
os casos das autarquias de Vila Nova de Famalicão, Torres Vedras e Vila Franca de 
Xira. 
 
Por outro lado, nem todos se aplicam a partir dos 5 elementos no agregado familiar: 
Torres Vedras e Santarém só se aplicam a mais de 6 elementos, e em Aveiro e 
Póvoa de Lanhoso os escalões apenas se expandem até aos 10 elementos.  
 
As mais equitativas e, por isso, melhores são as adoptadas pelos municípios de 
Ponta Delgada, Vila Franca do Campo, Mértola, Mirandela, Évora, Sintra, Câmara 
de Lobos, Portalegre e Porto. 
 
 
 
B) TARIFÁRIOS DESCONTO 
 
Estes tarifários reconhecem a existência de uma penalização das famílias 
numerosas e, através de soluções muito variadas, tentam compensar essa 
discriminação. A sua síntese encontra-se no Anexo 3 – Mapa Tarifários Desconto. 
 
Da forma como foram construídos, umas vezes chegam a poder constituir benefícios 
concretos para as famílias numerosas (um preço m3 per capita inferior), outras vezes 
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não chegam a compensar e o tratamento discriminatório (embora menor) mantém-se 
em certa medida.  
 
A avaliação destes tarifários versus os tarifários normais e a existência de um 
benefício real ou de uma manutenção da penalização não são uniformes pois 
dependem e variam muito em função do tamanho do agregado familiar e do 
consumo per capita de cada família. 
 
Contudo, os tarifários dos Municipios da Horta, Odemira, Fundão, Cantanhede, 
Coimbra, Lagos, Guarda, Leiria e Vila Real tendem a ser os mais vantajosos para as 
famílias numerosas do município, sobretudo se elas tiverem consumos de água 
equilibrados. 
 
 
C) TARIFÁRIOS SOCIAIS  
 
Estes tarifários reconhecem a desigualdade de tratamento mas, abandonando a 
ideia da equidade de tratamento, apenas pretendem, de formas diversas fazer uma 
correcção para as famílias numerosas com baixos recursos. Estes tarifários constam 
do Anexo 3 – Mapa Tarifários Sociais. 
 
 
D) TARIFÁRIOS EM FASE DE APROVAÇÃO 
 
Encontram-se em fase de aprovação os tarifários de Tavira, Vila Real de Santo 
António e Torres Novas. 
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CONCLUSÕES 
 

 
 
. 

A Família é a célula base da sociedade. Se a célula base prosperar, o país também 

prospera. Pelo oposto, um enfraquecimento desta célula base conduz a 

disfuncionalidades que obrigam o Estado a intervir e a mobilizar meios e recursos 

que podiam ser utilizados noutras finalidades. 

Os municípios estão mais próximos das famílias e podem acompanhar e aperceber-

se melhor das suas necessidades e do interesse e relevância das políticas públicas 

para a família. 

Os municípios foram através deste trabalho questionados sobre as medidas 

autárquicas de apoio à Família que estavam a implementar. Foi muito significativa a 

adesão verificada tendo sido recebidas respostas de 181 municípios dos 308 

existentes. 

É ainda de realçar a disponibilidade para colaborar, manifestada pela grande maioria 

dos municípios. 

O levantamento centrou-se em duas vertentes fundamentais:  

A. Medidas de equidade e de apoio às famílias munícipes – são medidas 

adoptadas que permitem eliminar algumas penalizações a que as famílias são 

sujeitas e que permitem ainda desagravar alguma da sobrecarga financeira 

que pesa sobre as mesmas quando possuem descendentes ou ascendentes 

em situação de dependência; 

B. Medidas de apoio aos trabalhadores autárquicos – são essencialmente 

medidas que favorecem a conciliação entre trabalho e família. 
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O estudo realizado permitiu-nos retirar as seguintes conclusões: 

1. Os municípios estão conscientes da falta de uma política de apoio à família, 

mas possuem já uma visão clara das consequências da inexistência dessa 

política; 

2. Conhecendo bem a sua realidade local, conseguem perspectivar com maior 

clareza as acções necessárias, e têm vindo a adoptar um conjunto de 

medidas, quase sempre adequadas, mas a sua capacidade de acção está 

limitada pelo estado central, quer ao nível das regras de utilização dos 

recursos de que dispõem, quer ao nível da sua área de competências e do 

seu poder decisório. Os municípios estão, duma maneira geral, a fazer o que 

podem nas áreas em que podem; 

3. Torna-se importante compreender que as Políticas Sociais possuem uma 

dupla vertente de Política de Família e de Política Assistencial que se devem 

complementar; 

4. A Política de Família deve ser uma política transversal que deve abranger 

diversas áreas de intervenção, tornando-se mais clara e mais consistente a 

adopção de uma política de família quando existe um instrumento que sirva 

de impulsionador. O instrumento encontrado pelos municípios que possuem 

um conjunto de medidas mais amplo foi a adopção de cartões de família ou 

cartões de família numerosa; 

5. Este trabalho não é um trabalho fechado, pois os municípios têm em estudo e 

perspectivadas outras medidas, tornando-se importante continuar a dar 

visibilidade constante e permanente a todas as medidas não só para premiar 

o esforço que está a ser realizado mas sobretudo porque a experiência obtida 

por alguns municípios poderá ser aproveitada em benefício de outros. 
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Assim a APFN propõe-se: 

 Adoptar a nomenclatura de Autarquia Familiarmente Responsável (AFR) para 

as autarquias que se destacam na adopção de boas práticas quer para com 

os seus funcionários autárquicos, quer para com as famílias munícipes; 

 Criar um Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) 

com os seguintes objectivos: 

o Dar visibilidade às autarquias que se destaquem neste âmbito; 

o Potenciar a experiência obtida por uns municípios em benefício dos 

outros; 

o Colocar ao dispor das autarquias uma equipa pluridisciplinar, 

constituída essencialmente por pessoas da área da sociologia, 

psicologia, assistência social e familiar e economia que, com 

experiência nos âmbitos da família e das autarquias possam contribuir 

positivamente para a avaliação de medidas nesta área, quer 

previamente quer a posteriori. 

 Disponibilizar através do seu site, na Internet:   

o Uma grelha que qualifique cada uma das medidas que a APFN 

recomenda; 

o Uma grelha que mostre todas as medidas existentes em cada um dos 

municípios e, como resultado, a sua classificação em termos absolutos 

e relativos; 

o Uma rápida resposta às questões colocadas sobre este assunto por 

qualquer entidade. 
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A APFN irá dando conhecimento público do trabalho do OAFR à medida que este se 

for desenvolvendo. 



Quadro A - Bilhete Família
Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Aveiro Câmara Municipal de 
Ilhavo

Actividades Desportivas Pais e filhos (pacote família) Participação de pais e filhos na modalidade 
(natação)

Coimbra Câmara Municipal de 
Miranda do Corvo

Entrada em certame ou exposição a preços 
reduzidos

Familias constituidas por dois adultos e duas 
crianças no minimo

Filhos menores

Coimbra Câmara Municipal de 
Montemor-o-Velho

Espectáculos da Feira de Ano Familias com filhos de idade igual ou inferior a 
16 anos (Pai, Mãe e Filhos)

Santarém Câmara Municipal da 
Golegã

Museus - Desconto de 50% na entrada de 1 
adulto

Casal com mais de 2 filhos Ter mais de 2 filhos

Santarém Câmara Municipal de 
Mação

Piscina Municipal Todos os membros da família 3 ou mais elementos da família a utilizar o 
equipamento

Vila Real Câmara Municipal de 
Vila Real

Teatro Municipal Titulares cartão familia numerosa Ter 3 ou mais filhos a cargo

Viseu Câmara Municipal de 
Penedono

Visita a Museus Familiares e Crianças 2 adultos mais 2 ou mais crianças até 18 
anos
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Quadro B - Descontos para Famílias (Actividades Culturais 
e Desportivas)
Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Aveiro Câmara Municipal de 
Aveiro

Teatro Municipal 3 ou mais elementos 25 % Desconto

Aveiro Câmara Municipal de 
São João da Madeira

Desconto de 10% para um bilhete familiar 
(mínimo 3 pessoas) nas Piscinas Municipais 
exteriores

Mínimo 3 pessoas 10% Desconto

Braga Câmara Municipal de 
Barcelos

Museu Olaria Famílias residentes no Concelho (apresentação 
cartão eleitor)

50% Desconto

Braga Câmara Municipal de 
Póvoa de Lanhoso

Piscinas Municipais Desconto nas inscrições e mensalidades - 
5% para o 1º familiar e 15% para 2º 
familiar; Natação Familiar - 4 familiares 
directos - pagam apenas 49 €

Bragança Câmara Municipal de 
Freixo de Espada à 
Cinta

Desconto para a totalidade do agregado 
familiar na entrada do cinema, no Auditório 
Municipal

Famílias com 1, 2 e 3 filhos

Coimbra Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares

Redução nas actividades desportivas - 
Piscinas municipais

Faro Câmara Municipal de 
Tavira

Redução de 50% no preço dos espectáculos 
culturais e desportivos ou actividades 
recreativas de produção exclusiva do 
Município. Entrada gratuita em exposições no 
Palácio da Galeria, Museu Municipal de 
Tavira, galerias municipais de arte, 
monumentos municipais e equipamentos 
equiparados e respectivas salas de 
conferências.

Agregados familiares formados por pelo menos 
5 pessoas, ligadas entre si por vínculo de 
parentesco, casamento ou outras situações 
análogas, desde que vivam em economia 

Agregados familiares com residência na 
área do Município de Tavira há pelo menos 
5 anos

Faro Câmara Municipal de 
Vila Real de Santo 
António

30 % desconto na utilização de equipamentos 
municipais (piscinas municipais, espectáculos 
culturais, desportivos, de recreio e lazer)
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Guarda Câmara Municipal de 
Aguiar da Beira

Todas as actividades desportivas do complexo Membros do agregado familiar 3º membro do agregado familiiar que se 
inscreva tem 10 % desconto

Guarda Câmara Municipal de 
Guarda

20 % desconto nos espectáculos no Teatro 
Municipal

Famílias - Pais e filhos (3 ou mais pessoas) Minimo 3 pessoas (casal e filhos)

Leiria Câmara Municipal da 
Batalha

Descontos para famílias com 3 ou mais 
filhos - acesso gratuito a iniciativas culturais e 
recreativas promovidas pela autarquia; 30 % 
nas actividades desportivas promovidas pela 
Câmara

Lisboa Câmara Municipal de 
Azambuja

Descontos em equipamentos desportivos 
municipais e privados

Elementos de uma mesma família Comprovativo de parentesco directo

Lisboa Câmara Municipal de 
Odivelas

Teatro Mala Posta, cinemas Odivelas Parque, 
Livraria Bulhosa e Irmão no Odivelas Parque

Todos Cartão leitor da biblioteca D. Diniz

Lisboa Câmara Municipal de 
Oeiras

Preços de bilhetes em geral mais reduzidos 
que em outras salas de espectáculos. Em 
situações analisadas especificamente, 
descontos de 20% a menores de 25 anos e 
maiores de 65 - Utentes de piscinas 
municipais: desconto de 20% para o 2º 
familiar utilizador (pais, filhos e irmãos) e de 
15% para o 3º familiar (pais, filhos e irmãos)

Porto Câmara Municipal do 
Porto

20 % desconto nas mensalidades (aulas) nas 
instalações Monte Aventino e Rede Municipal 
de Piscinas

Familiares directos A partir do 3º elemento para aderentes em 
aulas

Santarém Câmara Municipal de 
Santarém

20% desconto para entradas em grupo (10 ou 
mais pessoas) no Teatro Sá da Bandeira e 
5% para elementos do mesmo agregado na 
Escola Municipal de Natação. Existe uma 
caderneta com 10 bilhetes (a preço reduzido) 
para o Festival Nacional de Gastronomia para 
toda a população

Viana do Castelo Câmara Municipal de 
Arcos de Valdevez

Piscinas municipais - em estudo o desconto a 
aplicar às famílias
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Vila Real Câmara Municipal de 
Vila Real

Piscina Municipal e outras actividades 
recreativas

Titulares cartão familia numerosa Ter 3 ou mais filhos a cargo

Viseu Câmara Municipal de 
Castro Daire

Desconto nas entradas das Piscinas 
Municipais e dos tratamentos das termas do 
Carvalhal

Agregados familiares Desconto crescente a partir do 2º membro 
do agregado familiar
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Quadro B1 - Actividades Culturais Gratuitas
Distrito Autarquia Actividades Culturais Gratuitas 

Açores Câmara Municipal de Lajes do Pico Actividades Culturais gratuitas

Aveiro Câmara Municipal de São João da 
Madeira

Visitas e actividades gratuitas no Museu da Chapelaria entre elas Programa Famílias (inclui visita museu e 
realização actividades relacionadas com a chapelaria e/ou exposições temporárias na sala de Serviço Educativo 
do Museu)

Beja Câmara Municipal de Almodôvar Actividades Culturais promovidas pela Câmara são gratuitas

Castelo Branco Câmara Municipal de Oleiros Visualização gratuita de filmes para população em geral

Coimbra Câmara Municipal de Cantanhede Entrada nos museus e actividades culturais e desportivas promovidas pela Câmara são gratuitas

Coimbra Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo

Actividades sócio culturais, recreativas e desportivas promovidas pela Câmara são maioritariamente gratuitas.
Viagens culturais gratuitas para grupos específicos, nomeadamente mulheres e população idosa. Essas viagens 
contemplam visitas a Museus, Centros de Espectáculos, Centros Históricos e outros centros de lazer.

Coimbra Câmara Municipal de Pampilhosa da 
Serra

Entrada gratuita nas actividades sócio-culturais e desportivas promovidas pela autarquia

Évora Câmara Municipal de Vila Viçosa Tardes de Cinema à Portuguesa

Leiria Câmara Municipal de Ansião Actividades culturais gratuitas para todos

Lisboa Câmara Municipal de Azambuja Actividades culturais gratuitas

Lisboa Câmara Municipal de Cascais Actividades culturais gratuitas desde que marcadas antecipadamente para qualquer grupo

Lisboa Câmara Municipal do Cadaval As actividades culturais da Câmara são gratuitas.
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Distrito Autarquia Actividades Culturais Gratuitas 

Porto Câmara Municipal de Vila do Conde Actividades culturais gratuitas para toda população

Santarém Câmara Municipal de Alpiarça Actividades promovidas pela Câmara são gratuitas

Vila Real Câmara Municipal de Boticas Exposições, Concertos, Feira do livro, Teatro, Cantar dos Reis, Conferências, Congressos, Seminários, Festival 
da Juventude, Música Popular e Etnográfica, Festival Internacional de Folclore, Comemoração do Dia da 
Criança, Comemoração do Dia do Idoso, Quintas-feiras culturais, entre outros.

Viseu Câmara Municipal de Nelas Actividades culturais gratuitas promovidas pela Câmara Municipal de Nelas: Semana da Primavera, Semana do 
Município e Festa/Feira do Vinho; Cine – Teatro: actividades culturais gratuitas;Biblioteca Municipal António Lobo 
Antunes, organiza as seguintes actividades culturais gratuitas: - * Clube do Ideias – aberto a toda a população 
jovem a partir dos 10 anos de idade (Mediante inscrição (lotação máxima 16 jovens)); - * Oficinas Múltiplas 
(Clube de Teatro, Ateliers de Dança em Movimento e Ateliers de Teatro) – aberto a todas as crianças e jovens e 
Escolas do Concelho (Mediante inscrição: dos 3 aos 14 anos de idade)); - * Animações de Peças de Teatro – 
espaços culturais e bibliotecas (Mediante inscrição: Jardins de Infância e 1.º Ciclo); Serviço de Desporto - 
Eventos “Crianças em movimento...” com participação gratuita para todas as crianças do Pré-Escolar; Serviço de 
Desporto – Eventos “Jogos Desportivos”
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Quadro D - Descontos Transportes para membros de 
Famílias Numerosas
Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Bragança Câmara Municipal de 
Bragança

Preço passe (escalões de redução/isenção) Para toda a população Necessário entrega de documentação 
comprovativa do número de elementos do 
agregado familiar

Coimbra Câmara Municipal de 
Coimbra

Redução do custo dos títulos de transporte na 
utilização dos serviços municipalizados de 
transportes urbanos de coimbra

Familia Numerosa com cartão social - Familia 
Numerosa é aquela que é constituida por 
conjuge ou pessoa que viva em união de facto 
há mais de 1 ano e respectivos filhos, 
parentes com idade igual ou inferior a 25 anos 
de idade, afins com idade igual ou inferior a 
25 anos, tutelados menores e confiados por 
decisão judicial ou de uma CPCJ. Em 
qualquer um dos casos, o núcleo familiar tem 
que abranger, pelo menos 3 menores de 25 
anos de idade

Prova dos factos que constam do 
documento de candidatura ao cartão social

Faro Câmara Municipal de 
Tavira

Redução de 50% no preço dos bilhetes, em 
qualquer carreira assegurada pelos 
transportes urbanos de Tavira

Agregados familiares formados por pelo 
menos 5 pessoas, ligadas entre si por vínculo 
de parentesco, casamento ou outras 
situações análogas, desde que vivam em 
economia comum

Agregados familiares com residência na 
área do Município de Tavira há pelo menos 
5 anos

Vila Real Câmara Municipal de 
Vila Real

50% desconto em passe mensal titulares cartão familia numerosa ter 3 ou mais filhos a cargo
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Quadro D1 - Transportes Gratuitos
Distrito Autarquia Transportes Gratuitos

Beja Câmara Municipal de Almodôvar Transportes gratuitos

Coimbra Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo

Transportes gratuitos para a zona do Calvário que inclui cemitério e Igreja.
Transportes gratuitos para alguns grupos específicos que inclui a visitas a Museus, Centros Históricos, a 
espectáculos culturais de elevada qualidade e outros centros de lazer.

Faro Câmara Municipal de Aljezur O município de Aljezur faculta às associações, aos grupos desportivos, transporte gratuito, sempre que solicitado 
e que esteja disponível. 
O município disponibiliza três vezes por semana viaturas para fazer o transporte de munícipes que habitem em 
locais isolados, para que assim consigam aceder regularmente a instituições bancárias, correios, segurança 
social, centro de saúde, entre outras.
Efectuamos o transporte dos adultos a beneficiar do RSI a frequentar o Ensino recorrente.

Santarém Câmara Municipal da Golegã Transportes suburbanos são gratuitos para toda a população

Santarém Câmara Municipal de Alpiarça Transporte de Idosos para o cemitério gratuito
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Quadro E - Actividades Escolares
Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Aveiro Câmara Municipal 
de Estarreja

1º Ciclo Famílias Carenciadas Rendimento apresentado

Aveiro Câmara Municipal 
de Oliveira de 
Azeméis

Refeições Escolares - 40 € (1º e 2º ano - crianças carenciadas 
escalão A e 50 % escalão B) e 50 € (3º e 4º ano - crianças 
carenciadas escalão A e 50 % escalão B); Material escolar e Livros; 
Passes Escolares - Passe gratuito no 1º ciclo e no ensino básico até 
aos 15 anos, 50 % do passe no ensino secundário ou se maior de 15 
anos

Refeições gratuitas para crianças 
carenciadas Escalão A e 50 % Escalão B

Aveiro Câmara Municipal 
de São João da 
Madeira

Atribuição subsídios escolares - material e manuais escolares e 
refeições escolares (1º ciclo)

Alunos 1º, 2º e 3º CEB 1º ciclo - montante máximo de 
75€ (com 3 escalões 
bonificação: A - 100%; B - 80%; 
C - 50% do valor máximo); 2º e 

Aveiro Câmara Municipal 
de Vale de Cambra

Alunos carenciados As previstas em Portaria anual 
do SEAD

Beja Câmara Municipal 
de Almodôvar

Apoio Financeiro às escolas de modo a adquirirem material e 
consumíveis. Transportes escolares gratuitos para todos os alunos; 
Comparticipação das refeições dos alunos.

Beja Câmara Municipal 
de Castro Verde

Transporte escolar urbano gratuito; Acção Social Escolar - subsídios 
para alimentação, livros e material escolar, equipamento contra chuva 
e vento e alojamento em agregado familiar - caso os pais não 
possam fazer o transporte escolar, as crianças são colocadas noutro 
agregado familiar - comparticipação mensal na importância de 30 % 
do salário mínimo nacional

Todos os alunos Apresentação de candidatura 
para acção social escolar

Beja Câmara Municipal 
de Cuba

Acção Social Escolar - refeições, livros e material escolar 1º Ciclo e Pré-Escolar Rendimento Mensal per capita 
igual ou inferior a 204,00 €

Beja Câmara Municipal 
de Mértola

Apoio financeiro ao agrupamento de escolas de modo a adquirirem 
material e consumíveis; Transportes escolares gratuitos para todos 
os alunos; Comparticipação nas refeições dos alunos do pré-escolar 
e 1º ciclo

Alunos do pré – escolar e 1º ciclo Residir no concelho

Beja Câmara Municipal 
de Ourique

Atribuição de um valor para o passe escolar para alunos carenciados 
do 2º, 3º Ciclo e Secundário; Acção Social Escolar - comparticipação 
em Livros e refeições escolares para alunos do 1º ciclo do ensino 
público; Realização de actividades culturais, desportivas e lúdico 
pedagógicas (dia mundial água, dia mundial árvore, carnaval, etc) 
para alunos do 1º ciclo
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Beja Câmara Municipal 
de Serpa

Cedência materiais escolares 1º Ciclo Crianças integradas 1º Ciclo no Concelho A partir de 2008

Braga Câmara Municipal 
de Barcelos

Atribuição de subsidio para compra livros no valor de 15 € para o 
escalão B e 30 € para escalão A; atribuição de subsidio para refeição: 
100 % para escalão A e 50 % para escalão B - agregados familiares 
com rendimento per capita até 250 € para escalão B; Transporte 
escolar (táxi e/ou ambulância) para deficientes; atribuição de passe 
escolar com 50 % redução para todos os alunos e 100 % para 
situações de carência extrema.

Braga Câmara Municipal 
de Celorico de Basto

Apoio escolar para todos em geral de acordo com o escalão de 
rendimentos.

Braga Câmara Municipal 
de Guimarães

Acção Social Escolar Alunos do pré-escolar e 1º CEB

Braga Câmara Municipal 
de Vila Nova de 
Famalicão

Disponibilização a título gratuito dos manuais de 1º ciclo do ensino 
básico

Todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico

Braga Câmara Municipal 
de Vizela

Prologamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos 
do 1º ciclo do ensino básico. Garantir o fornecimento de refeições na 
totalidade das escolas do 1º ciclo.

Bragança Câmara Municipal 
de Alfândega da Fé

Manuais Escolares gratuitos para alunos do 1º ao 9º ano, Transportes 
Escolares e Alimentação gratuitos para alunos 1º ciclo

Bragança Câmara Municipal 
de Bragança

Atribuição de livros, material escolar, refeição Alunos das escolas EB1 e Pré-Escolar Entrega de documentação 
comprovativa de carência sócio-
económica

Bragança Câmara Municipal 
de Carrazeda de 
Ansiães

Manuais escolares e material no âmbito do fornecimento de refeições 
escolares

Todos os alunos do 1º Ciclo do ensino básico 
e pré-escolar

Bragança Câmara Municipal 
de Freixo de Espada 
à Cinta

Concessão gratuita de todos os manuais escolares para a totalidade 
de crianças do 1º CEB

Crianças do 1º CEB
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Bragança Câmara Municipal 
de Miranda do Douro

Manuais escolares; Alimentação (sempre que se justifique); 
transportes escolares para toda a comunidade escolar

Alunos do 1º ciclo excepto transporte que é 
para toda a comunidade escolar

Castelo Branco Câmara Municipal 
de Castelo Branco

Atribuição de livros escolares e subsídio de alimentação Crianças do 1ºciclo Rendimento mensal inferior a 
175 €

Castelo Branco Câmara Municipal 
de Idanha-a-Nova

Aquisição de Livros Escolares Os pais que tenham rendimentos per capita 
até 385 €

Alunos estejam matriculados no 
1º Ciclo; apresentação de IRS

Castelo Branco Câmara Municipal 
de Oleiros

Transportes escolares gratuitos; almoço gratuito População estudantil em geral

Castelo Branco Câmara Municipal 
de Proença-a-Nova

Acção Social Escolar - Apoio monetário para manuais escolares e 
refeições. Passe escolar gratuito até 9º Ano

Alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos, Secundário e Alunos carenciados

Castelo Branco Câmara Municipal 
de Vila de Rei

Explicações, viagens de estudo, apoio aquisição de livros Alunos do agrupamento escolar do Concelho Notas

Castelo Branco Câmara Municipal 
do Fundão

Auxilios Económicos Alunos que frequentem o 1º Ciclo do Ensino 
Básico

Familias carenciadas na área 
do Município do Fundão

Coimbra Câmara Municipal 
da Lousã

Acção Social Escolar Familias cujo rendimento per capita é inferior 
a 201,50 €

Preenchimento de boletim 
próprio com apresentação de 
documentos comprovativos de 
despesas e receitas

Coimbra Câmara Municipal 
de Góis

Manuais escolares e material escolar todas as crianças do 1º CEB Apresentação IRS
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Coimbra Câmara Municipal 
de Miranda do Corvo

Refeições escolares gratuitas aos alunos do 1º CEB - Acção Social 
Escolar – Apoio para refeições escolares aos alunos do 1ºCEB ( 
refeições gratuitas ou comparticipadas de acordo com o rendimentos 
do agregado familiar)
Transportes gratuitos para os alunos alonos que frequentam o ensino 
obrigatorio.
Apoio monetário para aquisição de material escolar.
Apoio às escolas com a aquisição de materiais de desgaste e 
didácticos.
Transportes gratuitos para algumas visitas de estudos.
Prémios aos melhores alunos que incluem campos de ferias, 
espectáculos de cinema e outros.
Assegurado serviço de refeições e prolongamento de horário  da 
componente de Apoio à Família do ensino pré escolar.
Actividades de Inglês , expressão físico motora , Musica e outras no 
Prolongamento de Horário do pré escolar.

Para famílias com rendimento per capita 
igual ou inferior a 171,60 €. Famílias com 
rendimento per capita entre 171,60€ e 
214,00€ pagam apenas 50% do valor da 
refeição

Coimbra Câmara Municipal 
de Montemor-o-Velho

Apoio na aquisição de manuais escolares e material didáctico para 
Alunos 1º CEB; refeições escolares para 1º CEB; Bolsas estudo para 
ensino secundário e profissional conforme regulamento para 
atribuição de Bolsas de Estudo

Alunos 1º CEB Despacho nº 19165/07 de 24 de 
Agosto

Coimbra Câmara Municipal 
de Oliveira do 
Hospital

Transporte gratuito para todos os alunos do 1º ciclo até ao 12º ano

Coimbra Câmara Municipal 
de Penela

Transporte gratuito para visitas estudo crianças que frequentem 1º CEB frequência em 
estabelecimentos escolares do 
Concelho

Coimbra Câmara Municipal 
de Vila Nova de 
Poiares

Transporte Escolar - redução ou isenção pagamento para famílias 
com fracos recursos económicos; susídio de acção social escolar - 
apoio para material escolar, livros e alimentação para famílias com 
fracos recursos económicos.

Évora Câmara Municipal 
de Borba

Acção Social Escolar – subsidio para refeições, livros e material 
escolar, para os agregados familiares com situação económica 
desfavorecida  

Transportes escolares gratuitos, entre as freguesias e lugares e a 
sede de concelho, até ao 9º ano de escolaridade. Comparticipação de 
50% do transporte escolar no ensino secundário.

Évora Câmara Municipal 
de Évora

Componente de apoio à família - apoio a famílias com filhos a 
frequentar os jardins infância da rede pública do Concelho; 
prolongamento de horário e apoio nas refeições. Acção Social 
Escolar - subsidio para refeições, livros e material escolar, alojamento 
em residência familiar e equipamento contra a chuva e vento para 
alunos do pré-escolar e 1º CEB da rede pública inseridos em 
agregados familiares com situação económica desfavorecida.
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Évora Câmara Municipal 
de Portel

Atribuição subsidio de acção social escolar de acordo com 
rendimentos do agregado familiar que abrange livros, material escolar 
e refeições; comparticipação nas refeições às crianças do 1º CEB

Évora Câmara Municipal 
de Vila Viçosa

- Refeições escolares aos alunos do 1.º Ciclo e Pré-Escolar, livros e 
material escolar
- Transporte de crianças com necessidades educativas especiais e 
crianças residentes em zonas isoladas

Alunos carenciados (do 1.º Ciclo e Pré-
Escolar)

Famílias com baixos 
rendimentos

Faro Câmara Municipal 
de Aljezur

- Transporte escolar – Gratuito para todos os alunos a frequentar as 
escolas do município de Aljezur. 
- Subsídio de Transporte e de Alojamento para os alunos do ensino 
Secundário;
- Oferta dos livros a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e 
material escolar;
- Existem os apoios previstos no que se refere aos deveres das 
autarquias no âmbito da Acção Social sendo assegurado o serviço de 
refeições a todos os alunos do Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do 
Ensino Básico.

Faro Câmara Municipal 
de Lagos

Subsídio de transporte escolar - 100 % para alunos em escolaridade 
obrigatória e 50 % para alunos fora da escolaridade obrigatória; Apoio 
em livros, material escolar e refeições

conforme escalão de rendimentos

Faro Câmara Municipal 
de Monchique

Exitem os apoios previstos no que se refere aos deveres das 
autarquias no âmbito da Acção Social e Transportes e é assegurado 
o serviço de refeições a todos os alunos do Ensino Pré-escolar e 1º 
Ciclo do EB

Faro Câmara Municipal 
de Tavira

Redução na taxa devida pelas fotocópias (em todo o formato e cor) 
solicitadas na Biblioteca Municipal de Tavira - Álvaro de Campos, até 
ao limite máximo de 50 exemplares por mês

Agregados familiares formados por pelo 
menos 5 pessoas, ligadas entre si por vínculo 
de parentesco, casamento ou outras 
situações análogas, desde que vivam em 
economia comum

Agregados familiares com 
residência na área do Município 
de Tavira há pelo menos 5 anos

Faro Câmara Municipal 
de Vila Real de 
Santo António

Apoio Social Escolar  - subsidio de 85 € para aquisição de material 
escolar/livros  para crianças e jovens a frequentar o 1º,2º 3º Ciclos e 
secundário

Guarda Câmara Municipal 
de Celorico da Beira

Acção Social Escolar (livros e transporte escolar) Alunos do 1º ciclo Agregados familiares com 
carências económmicas

Guarda Câmara Municipal 
de Figueira de 
Castelo Rodrigo

Acção Social Escolar - apoio livros e alimentação Agregados com baixos rendimentos Capitação inferior a 214 €

Guarda Câmara Municipal 
de Guarda

Transporte, refeições, equipamentos Escolas Marcação prévia e 
disponibilidade equipamento
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Guarda Câmara Municipal 
de Manteigas

Apoio à aquisição de manuais escolares para alunos do 1º CEB do 
escalão A e B

Regulamento de Apoio Social e 
Incentivo à Fixação de Pessoas 
e Famílias

Guarda Câmara Municipal 
de Pinhel

Isenção pagamento refeições e livros Alunos do 1º ciclo Agregados familiares 
carenciados

Leiria Câmara Municipal 
de Alcobaça

Serviço de apoio à família Famílias com 2 ou mais filhos a frequentar o 
mesmo estabelecimento ensino

Mesmo nível ensino

Leiria Câmara Municipal 
de Alvaiázere

Subsídio de almoço e livros Carenciados (rendimento per capita)

Leiria Câmara Municipal 
de Ansião

Desenvolvimento actividades nas áreas de Expressão fisico-motora, 
Expressão artística, Bibliotecas e formação de leitores, conhecimento 
e defesa do património, educação cívica e exercício da cidadania. 
Acção Social Escolar - auxílios económicos para livros e material 
escolar - alunos carenciados 1º CEB; Refeições escolares gratuitas - 
alunos carenciados JI e 1º CEB. Apoio Transporte Escolar.

Leiria Câmara Municipal 
de Óbidos

Subsidios escolares para 1º CEB, bolsas de ensino secundário Famílias carenciadas Candidatura, calculado segundo 
os rendimentos per capita do 
Agregado Familiar

Lisboa Câmara Municipal 
de Alenquer

Concessão de manuais escolares e refeições para alunos 
carenciados do 1º CEB

Lisboa Câmara Municipal 
de Azambuja

Apoio aquisição de manuais escolares e pagamento refeições Crianças integradas no  1º CEB Apresentação IRS e/ou 
documentos que justifiquem 
situação carência económica do 
agregado

Lisboa Câmara Municipal 
de Mafra

Apoio à família, transportes escolares e acção social escolar

Lisboa Câmara Municipal 
de Oeiras

Subsidios para livros, material escolar, refeições e transporte 
consoante escalões de rendimento

alunos 1º CEB
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Lisboa Câmara Municipal 
do Cadaval

Isenção do pagamento de transportes escolares a alunos fora de 
escolaridade obrigatória, Atribuição de Acção Social Escolar 
(atribuição de um subsídio para aquisição de manuais escolares e 
material escolar a crianças do 1º C.E.B. inseridas em agregados 
familiares carenciados);

Concessão de refeições para alunos carenciados do 1º C.E.B. e 
Jardim-de-Infância.

Famílias carenciadas e aproveitamento 
escolar satisfatório

Madeira Câmara Municipal 
de Porto Moniz

Transporte escolar e oferta livros escolares Alunos do 1º CEB

Madeira Câmara Municipal 
de São Vicente

Manuais Escolares Alunos do 1º ano do 1º ciclo de todas as 
escolas do municipio

Portalegre Câmara Municipal 
de Alter do Chão

Aquisição de material escolar Alunos 1º CEB Legislação em vigor e 
regulamentação autárquica

Portalegre Câmara Municipal 
de Nisa

Ludoteca Crianças dos 3 aos 10 anos Inscrição

Portalegre Câmara Municipal 
de Portalegre

Acção Social Escolar – subsidio para livros e material escolar; 
subsidio de refeição

Alunos matriculados no 1.º ciclo do Ensino 
Básico

Situação de carência 
económica – subsidio para 
livros e material escolar
 Subsidio de refeição – para 

Portalegre Câmara Municipal 
do Crato

- Acção Social Escolar: forma de subsidiar famílias carenciadas, 
apoiando na compra de materiais e livros e nas refeições. Os pais 
dos alunos interessados apresentam a sua candidatura e os 
documentos necessários (atestado de composição do agregado 
familiar e IRS) para que se calcule a capitação e se perceba se a 
família está em condições de beneficiar do apoio; Transportes: a 
autarquia fornece o autocarro e o motorista para fazer o transporte 
das crianças que estudam na escola sede e são residentes nas 
freguesias do Município; Prémios de Mérito Escolar: são uma 
iniciativa da autarquia que, conjuntamente com a EBI/JI, atribuem 
prémios aos alunos que se destacaram por mérito, valor e excelência. 
São distribuídos computadores portáteis com acesso à Internet e Play 
Station’s aos alunos que se destacaram.

Porto Câmara Municipal 
de Amarante

Fornecimento refeições escolares; Acção Social Escolar - Transporte 
e Refeições para 1º Ciclo e Transporte para Secundário

Crianças e jovens do concelho Frequentarem a escola
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Porto Câmara Municipal 
de Baião

Pagamento integral ou comparticipação nas refeições escolares Famílias com filhos 1º ciclo Rendimento per capita 
enquadrável nos escalões de 
rendimento previstos na lei

Porto Câmara Municipal 
de Lousada

Material escolar, livros, transporte e alimentação Todas as famílias com carências económicas

Porto Câmara Municipal 
de Penafiel

Acção Social Escolar - refeições nas escolas EB1, atribuição 
subsidios para manuais escolares e transportes escolares; Projecto 
Penafiel Mat para alunos 3º e 4º ano do 1º CEB

Porto Câmara Municipal 
de Vila do Conde

livros, material escolar e refeições para alunos 1º CEB todas as crianças tendo em conta os 3 
escalões em função do rendimento per capita 
das famílias

Porto Câmara Municipal 
do Porto

Acção Social Escolar Alunos 1º CEB rendimentos familiares

Santarém Câmara Municipal 
de Alpiarça

Passe e vinheta gratuita para alunos do PETI; atribuição subsídio 
para aquisição de livros escolares para crianças carenciadas

Santarém Câmara Municipal 
de Coruche

Subsídios de Acção Social Escolar - Refeições e Transporte Alunos 1º CEB Lei 47/2006 de 28 Agosto e DL 
35/90 de 25 Janeiro

Santarém Câmara Municipal 
de Mação

Refeições, Transportes Todas as crianças do Município Solicitar o serviço

Santarém Câmara Municipal 
de Ourém

Subsidios escolares para 1º CEB; refeições para pré-escolar e 1º 
CEB; prolongamento horário - para pré-escolar. A autarquia efectua 
os transportes escolares dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico

Todas as famílias. Benefícios 
acrescidos para os que têm 
escalão A ou B

Santarém Câmara Municipal 
de Santarém

Transporte escolar -  alunos 1º ciclo que tenham residência a mais de 
3km da Escola ou mais de 4km quando a Escola tem refeitório; 
refeições; visitas de estudo; subsídios para livros escolares a alunos 
carenciados e para outros alunos para situações específicas

Alunos que frequentem escolaridade 
obrigatória e em casos excepcionais que 
frequentem outro tipo de ensino

Frequentar Ensino Escolar

Santarém Câmara Municipal 
de Sardoal

Susídio de refeição Alunos carenciados do pré-escolar e 1º CEB Famílias carenciadas
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Santarém Câmara Municipal 
de Tomar

Visitas de Estudo (1 por ano); Aulas de adaptação ao meio aquático - 
alunos 3º e 4º ano das EB1 públicas; Semana da Criança e do 
Ambiente para todos os alunos dos JI e EB1 do Concelho e alunos de 
outros níveis de ensino; Subsídios para Aquisição Livros Escolares - 
39,42€/aluno com Escalão A e 19,74€ com Escalão B; Material de 
Desgaste - entregue material no valor de 6,50€ por aluno aos alunos 
EB1 e JI; Subsídio Refeição - consoante escalões

Alunos do JI e EB1 do Concelho Solicitar o apoio

Santarém Câmara Municipal 
do Entroncamento

Atribuição de subsídios escolares para crianças carenciadas

Setúbal Câmara Municipal 
de Alcochete

Transporte  de crianças residentes em zonas isoladas, não cobertas 
pela rede de transportes públicos

Setúbal Câmara Municipal 
de Palmela

Transportes, livros e alimentação Famílias que se enquadrem nas 
competências em matéria de acção social 
escolar

Municipes e alunos que 
frequentem as escolas do 
Concelho

Viana do 
Castelo

Câmara Municipal 
de Caminha

Acção Social Escolar Alunos 1º CEB Agregados com rendimento per 
capita que enquedre 
determinados valores

Viana do 
Castelo

Câmara Municipal 
de Monção

Subsídios; Prolongamento horário até 17.30 h podem ter Inglês, 
Educação Física, Apoio Estudo, Música, Artes Plásticas, Arte 
Dramática e Tecnologias de Comunicação e Informação.

Alunos 1º Ciclo É atribuído por rendimento per 
capita

Vila Real Câmara Municipal 
de Boticas

Livros, Mochilas e material escolar gratuito, refeições gratuitas todos alunos 1º CEB frequentem agrupamento 
escolas Gomes Monteiro, 
Boticas

Vila Real Câmara Municipal 
de Murça

Transporte e fornecimento de refeições transporte para todas as crianças; refeições 
para 1º CEB

Vila Real Câmara Municipal 
de Peso da Régua

Transportes e refeições todos os alunos mas com apoio específico 
aos que têm carência económica

Que se integrem nos valores 
correspondentes a cada um dos 
escalões. Escalões A - 
rendimento per capita até 

Vila Real Câmara Municipal 
de Ribeira de Pena

Refeições, Transportes e Material Escolar Todas as crianças estudantes
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Vila Real Câmara Municipal 
de Vila Real

Bolsa anual para cada filho que estude até 1º ciclo correspondente ao 
valor do escalão B no âmbito do apoio social escolar

filhos a frequentar creche, jardim infância e 1º 
ciclo

titulares cartão familia numerosa

Viseu Câmara Municipal 
de Armamar

Subsídio anual  (ano lectivo) a cada aluno 1º CEB Crianças que frequentem estabelecimentos 
de ensino do 1º Ciclo do municipio de 
Armamar

Frequência 1º CEB

Viseu Câmara Municipal 
de Carregal do Sal

Auxílios económicos ( material escolar e livros) e transportes 
escolares

Crianças que frequentam estabelecimentos 
de ensino do 1.º ciclo na área do Município

Frequência do 1.º ciclo – 
candidatura – com rendimento 
per capita até 135€

Viseu Câmara Municipal 
de Castro Daire

Kit manuais e material escolar Alunos 1º ciclo com carências económicas Formulário e processo 
candidatura

Viseu Câmara Municipal 
de Moimenta da 
Beira

Auxílios económicos Famílias com rendimento per capita inferior a 
200 €

Requerimento

Viseu Câmara Municipal 
de Nelas

Manuais e material escolar, refeições e Transportes, bem como o 
prolongamento de horário e apoio nas refeições, componente de 
apoio à família

Respectivamente: Atribuição de subsídio 
para manuais e material escolar aos 
Agrupamentos de Escolas que distribuírá 
pelos alunos; Refeições Escolares para todos 
os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 
Transportes Escolares para todos os alunos; 
prolongamento do horário para crianças que 
frequentam os Jardins de Infância – 3/5 anos 
de idade; e componente de apoio à família 
para famílias cujos filhos estejam a 
frequentar os Jardins de Infância da rede 
pública do Concelho.

Tal como estabelecido na Lei

Viseu Câmara Municipal 
de Penedono

Visitas Escolares redução de 25% na visita ao museu; Transporte 
Público Gratuito para estudantes da Escola EB2/3; Isenção de 
pagamento de refeições, isenção de pagamento de bilhete para 
visitas de crianças ao museu para crianças com menos 12 anos e 
com carências económicas

Viseu Câmara Municipal 
de Resende

Passes de transporte e livros escolares Famílias Carenciadas Comprovativos de situação de 
carência e relatório social

Viseu Câmara Municipal 
de S. João da 
Pesqueira

Refeições e prolongamento horário - redução 30 % nas refeições a 
partir do 2º filho; subsídio para alojamento em agregado familiar e 
transporte para crianças a + de 4 km da escola.
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Viseu Câmara Municipal 
de S. Pedro do Sul

Transportes e alimentação Para todos os alunos do pré-escolar e 1º 
CEB. Alimentação por escalões rendimento 
para pré-escolar e 1º CEB

Documentação necessária, 
nomeadamente IRS. Entrevista 
Social

Viseu Câmara Municipal 
de Vouzela

Acção Social Escolar; Transporte gratuito para alunos que residam a 
mais de 1 km do estabelecimento ensino
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Quadro E1 - Apoio a Actividades Pré-Escolares
Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Aveiro Câmara Municipal 
de Estarreja

Alunos do Pré-Escolar Famílias Carenciadas Rendimento apresentado

Aveiro Câmara Municipal 
de Vagos

Acção Social Escolar e Ajuda económica no pagamento das 
mensalidades de Creche e Jardim Infância

Crianças oriundas de famílias com baixos 
rendimentos e famílias numerosas.

Rendimentos inferiores a 203 € 
mensais per capita

Beja Câmara Municipal 
de Barrancos

ATL destinados a todas as crianças e jovens dos 3 aos 12 anos 
sendo paga uma comparticipação simbólica.

Beja Câmara Municipal 
de Cuba

Acção Social Escolar - refeições; Componente de apoio à família 
(ATL) para todas as famílias

Alunos Pré-escolar Rendimento Mensal per capita 
igual ou inferior a 204,00 € para 
Acção Social Escolar

Beja Câmara Municipal 
de Ourique

Acção Social Escolar - comparticipação das refeições escolares; 
Realização de actividades culturais, desportivas e lúdico pedagógicas 
(dia mundial água, dia mundial árvore, carnaval, etc); Actividades 
Extracurriculares - seguro escolar, transporte para a prática de 
actividades fora do espaço escolar, material didático e desgaste

Alunos do pré-escolar Frequentar estabelecimento de 
ensino público

Braga Câmara Municipal 
de Guimarães

Acção Social Escolar Alunos do pré-escolar

Braga Câmara Municipal 
de Vizela

Aumento da taxa de cobertura na educação pré-escolar, prologando 
os horários de funcionamento dos estabelecimentos de educação pré 
escolar.

Bragança Câmara Municipal 
de Alfândega da Fé

Transportes Escolares, Alimentação gratuita Alunos pré-escolar

Bragança Câmara Municipal 
de Bragança

Atribuição de refeições; Atribuição de subsídios às escolas do 
Concelho e implementação das AEC

Alunos do Pré-Escolar Entrega de documentação 
comprovativa de carência sócio-
económica

Bragança Câmara Municipal 
de Carrazeda de 
Ansiães

Fornecimento de refeições escolares Todos os alunos do pré-escolar
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Bragança Câmara Municipal 
de Miranda do Douro

Prolongamento horário no pré-escolar Alunos do pré-escolar Residir no concelho e 
frequentar o pré-escolar

Bragança Câmara Municipal 
de Mirandela

Componente de apoio à Família nos Jardins de Infância com 
prolongamento de horário

Todos os que frequentam os Jardins de 
Infância

Castelo Branco Câmara Municipal 
de Oleiros

Transportes escolares gratuitos; almoço gratuito Alunos Jardim Infância e Pré-Primária

Castelo Branco Câmara Municipal 
de Proença-a-Nova

Apoio monetário para refeições e prolongamento horário Alunos dos jardins infância Alunos carenciados

Castelo Branco Câmara Municipal 
de Vila de Rei

Natação, Ballet, Música Alunos do Pré-Primário e Creche Inscrição no Pré-Primário e 
Creche

Coimbra Câmara Municipal 
de Miranda do Corvo

Descontos nas tabelas de comparticipação de componente de apoio 
à família no valor de 10 % sobre o total

familias que possuam mais do que um filho a 
frequentar jardim infância ou creche da rede 
pública ou da rede solidária

Coimbra Câmara Municipal 
de Montemor-o-Velho

Refeições escolares para alunos pré-escolar Alunos Pré-Escolar Despacho nº 19165/07 de 24 de 
Agosto

Coimbra Câmara Municipal 
de Oliveira do 
Hospital

Disponibilização de uma Creche e dois ATL da Autarquia - Para toda 
a comunidade;Transporte gratuito para todos os alunos do pré-escolar

Coimbra Câmara Municipal 
de Penela

Transporte gratuito para visitas estudo Crianças que frequentem creche e jardim 
infância

frequência em 
estabelecimentos escolares do 
Concelho

Évora Câmara Municipal 
de Borba

Prolongamento de Horário escolar aos alunos do Jardim-de-infância, 
das 17H30 às 18H00.
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Évora Câmara Municipal 
de Évora

Componente de apoio à família - apoio a famílias com filhos a 
frequentar os jardins infância da rede pública do Concelho; 
prolongamento de horário e apoio nas refeições. Acção Social 
Escolar - subsidio para refeições, livros e material escolar, alojamento 
em residência familiar e equipamento contra a chuva e vento para 
alunos do pré-escolar e 1º CEB da rede pública inseridos em 
agregados familiares com situação económica desfavorecida.

Évora Câmara Municipal 
de Portel

Comparticipação nas refeições às crianças do pré-escolar; ATL para 
crianças pré-escolar das 15.30 h às 18 h e nas interrupções lectivas 
das 9.30 h às 18 h para crianças do pré-escolar

Faro Câmara Municipal 
de Lagos

Transporte em veículos da Autarquia da Escola para a actividade 
extracurricular e regresso; montantes atribuídos ao Conselho 
Executivo que comtemplam uma verba destinada a cada aluno para 
aquisição de materiais escolares

Alunos pré-escolar

Faro Câmara Municipal 
de Monchique

É assegurado o serviço de refeições a todos os alunos do Ensino Pré-
escolar

Guarda Câmara Municipal 
de Guarda

Transporte, refeições, equipamentos Jardins de Infância Marcação prévia e 
disponibilidade equipamento

Guarda Câmara Municipal 
de Pinhel

Isenção pagamento refeições e livros Alunos pré-escolar Agregados familiares 
carenciados

Leiria Câmara Municipal 
da Batalha

Descontos nas comparticipações para actividades de tempos livres Alunos jardim-infância 2 irmãos jardim-infância - 1 tem 
20 % desconto em ATL e 
almoço; 2 irmãos em ensino 
básico - 1 tem 10% desconto no 

Leiria Câmara Municipal 
de Ansião

Refeições escolares gratuitas - alunos carenciados JI; Prolongamento 
horário nos JI de Ansião, Avelar e Chão de Couce. Apoio Transporte 
Escolar.

Leiria Câmara Municipal 
de Leiria

Programa Apoio às famílias cujos filhos frequentam os 
estabelecimentos de educação pré escolar da rede pública. 
Comparticipação financeira nas refeições e actividades sócio-
educativas das crianças que frequentam o ensino pré-escolar, de 
acordo com rendimentos da família;

Ao abrigo do Despacho Conjunto nº 300/97 
de 4 de Setembro. Famílias carenciadas.

Leiria Câmara Municipal 
de Óbidos

Rede municipal de ATLs - alimentação e prolongamento horário para 
crianças que frequentem jardim Infância
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Lisboa Câmara Municipal 
de Azambuja

Pagamento refeições Crianças integradas no pré-escolar Apresentação IRS e/ou 
documentos que justifiquem 
situação carência económica do 
agregado

Lisboa Câmara Municipal 
de Oeiras

Apoio actividades extracurriculares; Subsidios para livros, material 
escolar, refeições e transporte consoante escalões de rendimento

Alunos pré-escolar

Portalegre Câmara Municipal 
de Portalegre

Acção Social Escolar – subsidio para livros e material escolar; 
subsidio de refeição; Acolhimento das Crianças; Componente de 
Apoio à Família: Actividades de tempos livres após a hora lectiva e 
nos períodos das interrupções lectivas para as crianças dos jardins 
de infância da rede pública

Alunos matriculados no  Jardim-de-infância Situação de carência 
económica – subsidio para 
livros e material escolar
Subsidio de refeição – para 

Porto Câmara Municipal 
de Amarante

Prolongamento horário em todos Jardins Infância do Concelho; 
Fornecimento refeições escolares; Acção Social Escolar - Transporte 
e Refeições

Alunos Pré-Escolar

Porto Câmara Municipal 
de Baião

Pagamento integral ou comparticipação nas refeições escolares Famílias com filhos pré-escolar Rendimento per capita 
enquadrável nos escalões de 
rendimento previstos na lei

Porto Câmara Municipal 
de Penafiel

Acção Social Escolar - refeições e prolongamento horário nos Jardins 
Infância

Porto Câmara Municipal 
de Vila do Conde

Refeições e prolongamento horário para alunos pré-escolar Todas as crianças tendo em conta os 3 
escalões em função do rendimento per capita 
das famílias

Santarém Câmara Municipal 
de Chamusca

No ensino pré-escolar, refeições e componente de apoio à família 
(2h/dia).

Podem beneficiar todos os candidatos, desde 
que existam vagas.

•Temos 2 escalões de subsídio 
para refeições (totalidade e 
50%). 
•O CAF é 30€/mês. Exclui-se o 

Santarém Câmara Municipal 
de Coruche

Subsídios de Acção Social Escolar - Refeições e Transporte; 
Actividades de ATL - para alunos pré-escolar (até 30 alunos)

Jardins Infância Lei 47/2006 de 28 Agosto e DL 
35/90 de 25 Janeiro

Santarém Câmara Municipal 
de Mação

Prolongamento do horário na Pré-Escolar Todas as crianças do Pré-Escolar Solicitar o serviço

Santarém Câmara Municipal 
de Ourém

refeições e prolongamento horário para pré-escolar Todas as famílias. Benefícios 
acrescidos para os que têm 
escalão A ou B
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Santarém Câmara Municipal 
de Santarém

Prolongamento horário pré-escolar - Educação Física, Música, 
Expressão Dramática, Inglês, Robótica, Dança.

Alunos pré-escolar

Santarém Câmara Municipal 
de Sardoal

Susídio de refeição para alunos carenciados do pré-escolar; 
Prolongamento horário gratuito para todas crianças Jardim Infância

Santarém Câmara Municipal 
de Tomar

Visitas de Estudo (1 por ano); Semana da Criança e do Ambiente; 
Material de Desgaste - entregue material no valor de 6,50€; Subsídio 
Refeição - consoante escalões

Alunos Pré-Escolar

Setúbal Câmara Municipal 
de Alcochete

Fornecimento de refeições e complemento de horário Alunos pré-escolar

Setúbal Câmara Municipal 
de Palmela

Prolongamento horário - actividades de animação e apoio à família Alunos pré-escolar

Viana do 
Castelo

Câmara Municipal 
de Caminha

Acção Social Escolar para agregados com rendimento per capita que 
enquedre determinados valores; prolongamento horário para pré-
escolar

Alunos Jardins Infância

Viana do 
Castelo

Câmara Municipal 
de Monção

Prolongamento de horário em todos os jardins infância das 15.30 h às 
17.30 h. Jardins InfÂncia de Monção, Mazedo e Barbeita têm 
prolongamento até às 18.30 h.

Alunos pré-escolar

Vila Real Câmara Municipal 
de Boticas

Refeições gratuitas e prolongamento horário; AEC gratuitas Alunos pré-escolar frequentem agrupamento 
escolas Gomes Monteiro, 
Boticas

Vila Real Câmara Municipal 
de Murça

Fornecimento de refeições Para jardins infância

Vila Real Câmara Municipal 
de Ribeira de Pena

Docentes, equipamentos desportivos, Auxiliares e Transportes Crianças do pré-escolar

Vila Real Câmara Municipal 
de Vila Real

Bolsa anual para cada filho que estude até 1º ciclo correspondente ao 
valor do escalão B no âmbito do apoio social escolar

Filhos a frequentar creche, jardim infância Titulares cartão familia 
numerosa
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Viseu Câmara Municipal 
de S. Pedro do Sul

Transporte gratuito e alimentação por escalões rendimento Alunos do pré-escolar
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Quadro E2 - Apoio a Alunos Universitários
Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Açores Câmara Municipal 
da Povoação

Jovens a frequentar o ensino superior Todos os jovens que preencham os requisitos Não terem reprovado o ano 
lectivo anterior; o rendimento 
per capita não ser superior a 
275 €

Açores Câmara Municipal 
de Calheta (Açores)

A Câmara atribui bolsas de estudo a jovens a frequentar o ensino 
superior, desde que preencham os requisitos do regulamento, e não 
tenham reprovado no ano lectivo anterior uma bolsa de € 180.00 
mensais durante o periodo lectivo

Jovens a Frequentar o Ensino Superior Preencher os requisitos do 
Regulamento

Açores Câmara Municipal 
de Lajes do Pico

Apoio Financeiro Alunos Universitários Documentos específicos

Aveiro Câmara Municipal 
de Ovar

Bolsas de Estudo Alunos Carenciados que frequantem o 
Ensino Superior

Ter residência no Concelho, 
precaridade económica, 
aproveitamento escolar no ano 
anterior, não usufruir de outra 

Aveiro Câmara Municipal 
de São João da 
Madeira

Atribuição Bolsas de Estudo (máximo 40 bolsas) Estudantes universitários Valor máximo da bolsa mensal 
igual ao SMN em vigor no início 
do ano lectivo (bolsa valor igual 
ao SMN para rendimento per 

Beja Câmara Municipal 
de Almodôvar

Atribuição de bolsas de estudos para alunos ensino superior

Beja Câmara Municipal 
de Ourique

Bolsas de estudo para universitários (prestação mensal)

Braga Câmara Municipal 
de Barcelos

Atribuição de 50 bolsas de estudo por ano.

Bragança Câmara Municipal 
de Alfândega da Fé

Bolsas Estudo Estudantes universitários

Castelo Branco Câmara Municipal 
de Proença-a-Nova

Bolsas de estudo Alunos universitários Alunos carenciados
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Coimbra Câmara Municipal 
de Montemor-o-Velho

Bolsas estudo para ensino superior conforme regulamento para 
atribuição de Bolsas de Estudo

Coimbra Câmara Municipal 
de Oliveira do 
Hospital

Bolsas de estudo Estudantes carenciados do Ensino Superior

Évora Câmara Municipal 
de Borba

Bolsas de Estudo para 10 jovens que frequentem o ensino superior. 
Entrega de um computador portátil ou a possibilidade de receber 75€ 
durante 10 meses.

A Bolsa é atribuída aos jovens que residentes 
no concelho de Borba à pelos menos 5 anos, 
que não tenham nenhuma licenciatura mas 
que frequentam estabelecimentos públicos 
de Ensino Superior; devem ter obtido 
aproveitamento escolar e o rendimento 
mensal per capita do agregado familiar seja 
igual ou inferior a 500€.

(Existe regulamento específico)

Guarda Câmara Municipal 
de Celorico da Beira

Bolsas de Estudo para estudantes de ensino superior em que o 
agregado familiar tenha baixos rendimentos

Guarda Câmara Municipal 
de Manteigas

Bolsas de estudo para ensino superior; apoio transporte para 
estudantes ensino superior

Regulamento de Bolsas de 
Estudo para Frequência do 
Ensino Superior e Regulamento 
de Apoio Social e Incentivo à 

Leiria Câmara Municipal 
de Óbidos

Bolsas de ensino superior Famílias carenciadas Candidatura, calculado segundo 
os rendimentos per capita do 
Agregado Familiar

Lisboa Câmara Municipal 
de Alenquer

Bolsas de estudo a alunos carenciados do ensino superior.

Madeira Câmara Municipal 
de Ponta do Sol

Alunos ensino superior famílias com filhos ensino superior

Madeira Câmara Municipal 
de Porto Moniz

Bolsas estudo para estudantes universitários

Portalegre Câmara Municipal 
de Alter do Chão

Bolsas estudo para estudantes universitário
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Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Porto Câmara Municipal 
de Penafiel

Bolsas estudo para universitários

Viana do 
Castelo

Câmara Municipal 
de Caminha

Incentivo à formação de quadros superiores Estudantes que ingressem ou frequentem o 
ensino superior

Agregados com rendimento per 
capita com determinados 
valores

Viana do 
Castelo

Câmara Municipal 
de Monção

Bolsas de estudo Estudantes Universitários

Viseu Câmara Municipal 
de Castro Daire

Concessão de bolsas de estudo Para estudantes que frequentam o ensino 
superior - com baixos recursos financeiros

Fazer candidatura
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Quadro F - Actividades Extra Curriculares
DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Açores Câmara Municipal da 
Povoação

Academia Municipal Todos os municipes Paga consoante rendimento 
familiar

Aveiro Câmara Municipal de 
Estarreja

Material necessário à boa execução das actividades ao 
nível da música e da educação física

Alunos 1º Ciclo

Aveiro Câmara Municipal de 
Oliveira de Azeméis

Prolongamento horário no pré-escolar; AECs - Música, 
Educação Física, Expressão Plástica, Expressão 
Dramática, Inglês; Apoio à frequência OTL para crianças 
muito carenciadas

Alunos da rede pública e pré-escolar 
1º ciclo de ensino básico

Aveiro Câmara Municipal de 
Vale de Cambra

Inglês, Expressão Fisico-Motora, Música, Expressão Todos os alunos do 1º CEB

Beja Câmara Municipal de 
Almodôvar

Inglês, Educação Física e Música nas EB1 e ATL para 
jovens dos 7 aos 12 anos

Beja Câmara Municipal de 
Barrancos

ATL destinados a todas as crianças e jovens dos 3 aos 12 
anos sendo paga uma comparticipação simbólica.

Beja Câmara Municipal de 
Castro Verde

AEC no 1º CEB Todos os alunos

Beja Câmara Municipal de 
Cuba

Componente de apoio à família (ATL) Crianças do Pré-escolar e 1º Ciclo Todas as famílias
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DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Beja Câmara Municipal de 
Ourique

Actividades Extracurriculares até às 17.30 h - Professores, 
seguro escolar, transporte para a prática de actividades fora 
do espaço escolar, material didático e desgaste - alunos 1º 
ciclo e pré-escolar; ATL (apenas para a freguesia de 
Ourique - funciona das 17.30 h às 18.30h em horário 
escolar e das 9.00 h às 18.30 h em horário não escolar) - 
seguro, actividades desportivas, culturais e sócio-
educativas, transporte e material didáctico; Férias 
escolares - actividades gratuitas (cultura, desporto, visita a 
museus, piscina, etc) para alunos 1º ciclo

Crianças e jovens do concelho de 
Ourique

Frequentar estabelecimento de 
ensino público e ser do Concelho 
de Ourique e inscrição para ATL

Beja Câmara Municipal de 
Serpa

Cedência espaço para actividades desportivas e de lazer; 
Construção ATL

Famílias

Braga Câmara Municipal de 
Guimarães

Actividades de enriquecimento curricular alunos 1º CEB

Braga Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão

Organização de actividades de enriquecimento curricular Todos os alunos do 1º ciclo do 
ensino básico

Bragança Câmara Municipal de 
Alfândega da Fé

Ensino de Inglês e outras actividades de enriquecimento 
curricular

Alunos do 1º Ciclo Frequentar a Escola

Bragança Câmara Municipal de 
Bragança

Atribuição de subsídios às escolas do Concelho e 
implementação das AEC

Alunos das escolas EB1 e Pré-
Escolar

Bragança Câmara Municipal de 
Carrazeda de Ansiães

Manuais escolares e outro material que se venha a mostrar 
necessário no âmbito das actividades extra-curriculares

Todos os alunos do 1º Ciclo do 
ensino básico
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DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Bragança Câmara Municipal de 
Freixo de Espada à 
Cinta

Ocupação de tempos livres nos períodos de férias lectivas 
(Natal, Páscoa e Verão)

Bragança Câmara Municipal de 
Miranda do Douro

Prolongamento horário no pré-escolar e AEC no 1º ciclo do 
EB

Alunos do pré-escolar e 1º CEB residir no concelho e aluno do 1º 
CEB ou pré-escolar

Bragança Câmara Municipal de 
Mirandela

Oferta de actividades de enriquecimento curricular 
nomeadamente Inglês, Ed. Musical, Ed. Física, Artes 
Plásticas, Expressão Dramática

Todos os alunos

Castelo Branco Câmara Municipal de 
Castelo Branco

Inglês, Educação Fisica e Música Crianças do 1º ciclo

Castelo Branco Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova

Acompanhamento/Apoio Escolar Alunos do 1º Ciclo de Idanha-a-Nova

Castelo Branco Câmara Municipal de 
Oleiros

Aulas de Inglês, Música e Educação Física População estudantil

Castelo Branco Câmara Municipal de 
Proença-a-Nova

Cedência de professores de Inglês, Educação Fisica e 
Música, cedência de manuais escolares de inglês

Todos os alunos do 1º CEB

Castelo Branco Câmara Municipal de 
Vila de Rei

Natação, Ballet, Música Alunos do Pré-Primário e Creche Inscrição no Pré-Primário e 
Creche

Coimbra Câmara Municipal da 
Lousã

Lingua Inglesa, Expressão Físico-Motora, Música Crianças do 1º Ciclo do Ensino 
Básico
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DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Coimbra Câmara Municipal de 
Cantanhede

Teatro infantil, AEC e Escola Música são gratuitos

Coimbra Câmara Municipal de 
Góis

Colónias de férias e ateliers temáticos crianças carenciadas Apresentação IRS

Coimbra Câmara Municipal de 
Miranda do Corvo

AEC gratuitas Alunos 1º CEB

Coimbra Câmara Municipal de 
Montemor-o-Velho

Inglês, Educação Física e Música Alunos 1º CEB

Coimbra Câmara Municipal de 
Oliveira do Hospital

Manuais de Inglês gratuitos Alunos do 1º CEB

Coimbra Câmara Municipal de 
Pampilhosa da Serra

Actividades variadas na Ludoteca/Biblioteca "Pampilho"

Coimbra Câmara Municipal de 
Penela

Pavilhão Multiusos e Piscina Municipal crianças que frequentem creche, 
jardim infância e 1º CEB

frequência em estabelecimentos 
escolares do Concelho

Coimbra Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares

Transportes escolares - deslocação para as salas de 
actividades

todos os alunos frequência nas actividades extra-
curriculares

Évora Câmara Municipal de 
Borba

Aulas de prolongamento escolar até às 18 h todos os alunos do 1º ao 4º ano frequência ensino público
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DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Évora Câmara Municipal de 
Portel

ATL para crianças pré-escolar das 15.30 h às 18 h e nas 
interrupções lectivas das 9.30 h às 18 h para crianças do 
pré-escolar e 1º ciclo

Faro Câmara Municipal de 
Lagos

Transporte em veículos da Autarquia da Escola para a 
actividade extracurricular e regresso; montantes atribuídos 
ao Conselho Executivo que comtemplam uma verba 
destinada a cada aluno para aquisição de materiais 
escolares

Alunos do pré-escolar e 1º CEB

Faro Câmara Municipal de 
Monchique

Anualmente o Município realiza, em conjunto com o 
agrupamento de escolas, um plano de actividades lúdico-
pedagógicas

Todos os alunos do agrupamento de 
Escolas de Monchique que 
beneficiem desse plano

Guarda Câmara Municipal de 
Celorico da Beira

Inglês, Educação Física, Música, Expressão Artistica e 
Robótica

Alunos das Escolas EB1 do Concelho Frequentar o Ensino Básico

Guarda Câmara Municipal de 
Figueira de Castelo 
Rodrigo

Desporto, Música, Leitura, Inglês e Expressões Crianças do 1º CEB

Guarda Câmara Municipal de 
Guarda

Comparticipações financeiras para transporte, espaços, 
protocolos; Realização férias desportivas (transporte, 
ocupação dos tempos livres, alomoço) para alunos 
(crianças e jovens)

Escolas, agentes desportivos, clubes 
e colectividades

Celebração protocolo e 
marcação prévia

Guarda Câmara Municipal de 
Pinhel

Férias desportivas, academia de música crianças 6 aos 16 anos

Leiria Câmara Municipal da 
Batalha

Descontos nas comparticipações para actividades de 
tempos livres

alunos jardim-infância ou ensino 
básico, que tenham irmãos no 
mesmo nível de ensino

2 irmãos jardim-infância - 1 tem 
20 % desconto em ATL e 
almoço; 2 irmãos em ensino 
básico - 1 tem 10% desconto no 
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DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Leiria Câmara Municipal de 
Alvaiázere

Instalações, Transportes Todos

Leiria Câmara Municipal de 
Óbidos

Rede municipal de ATLs - alimentação e prolongamento 
horário para crianças que frequentem escolas do 1º CEB e 
jardim Infância. Desconto no programa Crescer Melhor no 
serviço de Prolongamento horário - escalão A não paga; 
escalão B descontos 20% 2º filho, 25% 3º, 30% 4º e 35% 5º 
filho; escalão C descontos 10 % 2º filho, 15% 3º, 20% 4º e 
25 % 5º filho para agregados que tenham mais do que um 
filho inscrito no programa

Lisboa Câmara Municipal de 
Azambuja

actividades de enriquecimento curricular entre 15.30 e 
17.30 h

crianças integradas no pré-escolar 
ou 1º CEB

Lisboa Câmara Municipal de 
Oeiras

apoio actividades extracurriculares alunos pré-escolar e  1º CEB

Madeira Câmara Municipal de 
Câmara de Lobos

Apoio Financeiro de 12 € por aluno Alunos das escolas do 1º ciclo

Madeira Câmara Municipal de 
Porto Moniz

Transporte para visitas estudo

Madeira Câmara Municipal de 
São Vicente

Apoio para transporte através da disponibilização de 
carrinhas do municipio para visitas de estudo

Todas as escolas do municipio

Portalegre Câmara Municipal de 
Alter do Chão

Ocupações de férias escolares crianças dos 6 aos 10 anos Inscrição prévia
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DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Portalegre Câmara Municipal de 
Nisa

Inglês, Música, Desporto, Computadores crianças pré-primária e 1º ciclo inscrição

Portalegre Câmara Municipal do 
Crato

Música, Educação Física, Inglês Alunos com prolongamento de horário

Porto Câmara Municipal de 
Amarante

crianças e jovens concelho frequentarem escola

Porto Câmara Municipal de 
Lousada

Escola a tempo inteiro

Porto Câmara Municipal de 
Penafiel

Inglês, Música, Educação fisica e Expressão plástica alunos 1º CEB

Porto Câmara Municipal de 
Vila do Conde

Actividades de enriquecimento curricular alunos 1º CEB

Porto Câmara Municipal do 
Porto

PortoLazer - Actividade Física e Desportiva Alunos 1º Ciclo alunos ensino público

Santarém Câmara Municipal de 
Alpiarça

Prolongamento horário Crianças de pais que trabalham Ambos os Pais trabalharem após 
15.30 h

Santarém Câmara Municipal de 
Coruche

Actividades de ATL Alunos pré-escolar até 30 alunos
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DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Santarém Câmara Municipal de 
Mação

Prolongamento do horário na Pré-Escolar; AEC no 1º Ciclo Todas as crianças do Pré-Escolar e 
do 1º Ciclo do Ensino Básico

Solicitar o serviço

Santarém Câmara Municipal de 
Ourém

Inglês, Expressão Plástica, Expressão Dramática, 
Educação Física e Música

alunos 1º CEB

Santarém Câmara Municipal de 
Santarém

Enriquecimento Curricular para 1º Ciclo - Educação Física, 
Música, Expressão Dramática, Inglês, Clube Ambiente, 
Robótica, Oficina Expressões, Amigos Vida Selvagem, 
Experimentais Matemática e Ciências; Prolongamento 
horário pré-escolar - Educação Física, Música, Expressão 
Dramática, Inglês, Robótica, Dança.

alunos pré-escolar e ensino 
obrigatório

Frequência nas Escolas 1º CEB 
e Jardins Infância públicos do 
Concelho

Santarém Câmara Municipal de 
Sardoal

Prolongamento horário gratuito para todas crianças Jardim 
Infância

Crianças Pré-escolar Frequência do Pré-Escolar

Santarém Câmara Municipal de 
Tomar

2 horas de actividades gratuitas por dia, nas actividades de 
Inglês e Informática (2 blocos de 60 minutos) e Robótica, 
Ensino da Música e Actividade Física e Desportiva (2 blocos 
de 45 minutos). A actividade de Apoio ao estudo é dada 
pelo Agrupamento de Escolas. Todos os equipamentos 
necessários foram adquiridos pela Autarquia

Alunos 1º Ciclo dos 2 Agrupamentos 
de Escolas (Sta Iria e D. Nuno 
Álvares Pereira) que aderiram ao 
projecto.

Setúbal Câmara Municipal de 
Alcochete

Apoio a actividades escolares e extra-curriculares no 
fornecimento de refeições

Alunos pré-escolar e 1º CEB

Setúbal Câmara Municipal de 
Palmela

Prolongamento horário - actividades de animação e apoio à 
família

Alunos pré-escolar

Viana do Castelo Câmara Municipal de 
Caminha

Inglês, Desporto e Expressão Plástica para 1º CEB e 
prolongamento horário para pré-escolar
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DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Viana do Castelo Câmara Municipal de 
Monção

Os apoios são para o total das crianças

Vila Real Câmara Municipal de 
Boticas

AEC gratuitas Alunos pré-escolar e 1º CEB frequentem agrupamento 
escolasGomes Monteiro, Boticas

Vila Real Câmara Municipal de 
Murça

Música, Inglês, Actividades Físicas Alunos 1º CEB

Vila Real Câmara Municipal de 
Peso da Régua

Prolongamento horário Crianças 1º CEB Pagamento do valor acordado 
para efeito

Vila Real Câmara Municipal de 
Ribeira de Pena

Docentes, equipamentos desportivos, Auxiliares e 
Transportes

Todas as crianças do pré-escolar e 
1º ciclo

Vila Real Câmara Municipal de 
Santa Marta de 
Penaguião

Ocupação de tempos livres Crianças e jovens que frequentem os 
estabelecimentos de ensino do 
Concelho

Não ter mais de 10 anos; Ser 
residente no Concelho

Vila Real Câmara Municipal de 
Vila Real

50% desconto prolongamento de horário e refeição filhos de beneficiários de cartão 
família numerosa

titulares cartão familia numerosa

Viseu Câmara Municipal de 
Armamar

Educação Física, Inglês, Música Alunos 1º CEB Frequência 1º CEB

Viseu Câmara Municipal de 
Castro Daire

Ocupação Férias Escolares; Prolongamento horário; 
Enriquecimento curricular; Serviço de Almoço

Alunos do 1º CEB
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DistritoAutarqui NomeAutarquia AECi AECii AECiii

Viseu Câmara Municipal de 
Moimenta da Beira

AEC Alunos 1º CEB

Viseu Câmara Municipal de 
Penedono

Música, Inglês, Educação Física, Natação Alunos 1º Ciclo Residirem no Concelho

Viseu Câmara Municipal de 
Resende

Sala de Estudo Acompanhado Famílias Carenciadas Apresentação de documentação 
comprovativa de situação de 
carência

Viseu Câmara Municipal de 
S. João da Pesqueira

Música, Inglês, Educação Física, Técnicas informática e 
comunicação, Oficinas de leitura, natação, expressão 
dramática

Viseu Câmara Municipal de 
S. Pedro do Sul

Inglês, Desporto, Música Crianças do 1º CEB

Viseu Câmara Municipal de 
Vouzela

Férias Desportivas, Culturais e Ambientais para crianças e 
jovens do Concelho. Prioridade a crianças carenciadas. 
Concessão de Transporte, seguro e alimentação.
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Quadro G - Cartão Família Numerosa
Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Braga Câmara Municipal de 
Póvoa de Lanhoso

Tem como objectivo criar o Cartão Família 
Numerosa - encontra-se em fase de 
elaboração do respectivo regulamento.

Coimbra Câmara Municipal de 
Coimbra

Beneficios para Piscinas Municipais, 
Transportes Urbanos, Redução Tarifa Familiar 
da Água

Familia Numerosa com cartão social - Familia 
Numerosa é aquela que é constituida por 
conjuge ou pessoa que viva em união de facto 
há mais de 1 ano e respectivos filhos, 
parentes com idade igual ou inferior a 25 anos 
de idade, afins com idade igual ou inferior a 
25 anos, tutelados menores e confiados por 
decisão judicial ou de uma CPCJ. Em 
qualquer um dos casos, o núcleo familiar tem 
que abranger, pelo menos 3 menores de 25 
anos de idade

Prova dos factos que constam do 
documento de candidatura ao cartão social

Faro Câmara Municipal de 
Tavira

Redução de 50% na inscrição para a 
frequência das Piscinas na Modalidade de 
natação livre; Redução de 50% no valor das 
taxas devidas pela utilização do serviço de 
ambulâncias e abertura de portas;Redução de 
50% no valor das taxas devidas pelas licenças 
e autorizações para execução de obras 
particulares, quando as mesmas se refiram à 
primeira habitação; Redução de 50% nas 
tarifas pela utilização de sombrinhas 
existentes nas concessões das zonas 
balneares, quando tal concessão esteja na 
titularidade do Município de Tavira

Agregados familiares formados por pelo 
menos 5 pessoas, ligadas entre si por vínculo 
de parentesco, casamento ou outras 
situações análogas, desde que vivam em 
economia comum

Agregados familiares com residência na 
área do Município de Tavira há pelo menos 
5 anos

Vila Real Câmara Municipal de 
Vila Real

Bolsa material escolar; desconto refeições, 
ATL e Jardim Infância; desconto 
Conservatória Música, Piscinas Municipais, 
Campos férias, Transportes públicos, bilhetes 
para espectáculos no Teatro Municipal, taxas 
e licenças municipais, consumo água.

Ter 3 ou mais filhos a cargo
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Quadro H - Prestação Financeira
Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Beja Câmara Municipal de 
Barrancos

Prestação financeira - situação em análise. 
Pode vir a ser implementada em 2008.

Beja Câmara Municipal de 
Castro Verde

Pretendem implementar prestação financeira 
em 2008

Beja Câmara Municipal de 
Mértola

Apoio ao segundo filho - Incentivos 
financeiros ao nascimento do segundo filho

Agregados familiares residentes e recenseados no 
concelho de Mértola

Que se encontrem registados no 
concelho, que não possuam mais de 6 
meses de vida à data de inscrição, que 
pertençam a agregados residentes e

Bragança Câmara Municipal de 
Carrazeda de Ansiães

Aquando do nascimento do 3º filho a família 
recebe 2.500 €/criança e a partir do 4º filho - 
3.000€/criança

Titulares do Cartão Municipal Jovem Ter entre 18 e 35 anos de idade e residir 
no Concelho há mais de 2 anos

Castelo Branco Câmara Municipal de 
Vila de Rei

Todos os residentes - 750€ Crianças registadas no Concelho Constantes de Regulamento Próprio

Coimbra Câmara Municipal de 
Góis

250€ Pais Residirem no Concelho Góis

Coimbra Câmara Municipal de 
Penela

Subsidio mensal até 3 anos - 1º filho 20 €, 2º 
filho - 25 € e 3º filho - 30 € - a aplicar apartir 
de janeiro 2008

Crianças até 3 anos idade e cujos agregados 
familiares residam no Município

Évora Câmara Municipal de 
Mora

1º filho - 500 €, 2 º filho - 1000 €, 3º ou mais 
filhos - 1500 €

Ter até 30 anos ou soma das idades do casal não 
exceder os 60 anos.

Évora Câmara Municipal de 
Vila Viçosa

Jovens até aos 30 anos - (1 Filho - 500€; 2 
Filho - 750€; 3 Filho - 1.000€)

Todos os jovens residentes no concelho Residir no Concelho e ter menos de 30 
anos

Guarda Câmara Municipal de 
Manteigas

1º filho - 500 €, 2º filho - 750 €, a partir do 3º 
filho - 1000 €

agregados cujos rendimentos não ultrapassem 150 
% do salário minimo nacional

Vila Real Câmara Municipal de 
Boticas

Variável Todas as crianças nascidas a partir de 2005 Crianças cujo nascimento e residência 
sejam no Concelho de Boticas

Página 1 de 2



Distrito Autarquia O que abrange Quem pode beneficiar Condições

Vila Real Câmara Municipal de 
Murça

750 € pessoas que residam há mais de 1 ano no Concelho Rendimento inferior ou igual a 1500 € 
(casal) e 750 € famílias monoparentais

Vila Real Câmara Municipal de 
Ribeira de Pena

200,00 mensais desde o nascimento até 24 
meses

Todas as crianças até aos 2 anos Residência no Concelho
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Quadro I - Medidas de Apoio à Habitação
Distrito Autarquia Medidas de Habitação

Açores Câmara Municipal da Madalena Ajuda para a melhoria das condições habitacionais básicas a munícipes carenciados com rendimento mensal inferior a 200 € per capita. 
Têm de residir no município há mais de 1 ano. Para situações que necessitem de melhoria das condições de salubridade da habitação 
ou melhoria da exiguidade fisica do espaço habitacional

Açores Câmara Municipal da Povoação Apoios para reconstrução ou construção e ainda para elaboração do projecto a Municipes que residam no Concelho há mais de um ano, 
rendimento per capita tem de ser igual ou inferior ao valor da pensão social

Açores Câmara Municipal de Lajes do Pico Apoio à habitação degradada para famílias carenciadas

Aveiro Câmara Municipal de Anadia Medidas gerais e pontuais nesta área dirigidas a todos os munícipes

Aveiro Câmara Municipal de Oliveira de 
Azeméis

Apoio arrendamento e apoio a melhorias habitacionais - podem beneficiar todos aqueles que por motivos de ordem económica ou 
natureza social não conseguem melhorar a sua qualidade de vida e necessitem duma medida de política social de habitação no sentido 
de garantir o direito a melhorar as condições de habitabilidade e salubridade, nomeadamente, o direito a uma habitação de dimensão 
adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar - condições exigidas são as 
que estão constantes nos respectivos regulamentos

Aveiro Câmara Municipal de Vagos Construção de raiz; Apoio em materiais para arranjo de habitações degradadas; Isenção de taxas e licenças - para famílias com 
rendimentos mensais per capita inferiores a 45 % do salário minimo nacional - Avaliação sócio económica das famílias candidatas ao 
apoio

Beja Câmara Municipal de Mértola Apoio arrendamento e apoio a melhorias habitacionais, podem beneficiar todos aqueles que por motivos de ordem económica ou de 
natureza social, não conseguem melhorar a sua qualidade de vida e necessitem de uma medida de politica social de habitação, no 
sentido de garantir o direito a melhorar as condições de habitabilidade e salubridade.

Beja Câmara Municipal de Odemira Atribuição de lotes municipais a comunidade em geral - benefício para famílias numerosas (art. 15º, critério C3 - 2.3.4.)

Beja Câmara Municipal de Ourique Atribuição de habitações a famílias carenciadas tendo em conta as condições sócio-económicas do agregado familiar

Braga Câmara Municipal de Barcelos Apoio à Habitação Social (obras) - atribuição de subsídio até 7.500,00 € para obras de melhorias habitacionais e/ou acabamentos; 
atribuição de projecto e licença para auto-construção; atribuição de projecto para ampliação e legalização - para agregados familiares 
com rendimentos per capita até 300,00 €. 
Apoio à renda - atribuição de subsídio mensal que pode ir de 50 € a 150 € para agregados familiares com rendimento per capita até 250 
€.

Braga Câmara Municipal de Guimarães Apoio a famílias carenciadas que residam em más condições de habitabilidade, que tenham menores em risco ou vítimas de violência 
doméstica

Página 1 de 5



Distrito Autarquia Medidas de Habitação

Bragança Câmara Municipal de Bragança Bonificação de 2 pontos por filho na grelha - para famílias carenciadas com pedido de habitação

Bragança Câmara Municipal de Vimioso Recuperação e adaptação de habitações degradadas para pessoas com efectivas carências sociais e habitacionais

Castelo Branco Câmara Municipal de Idanha-a-Nova Obras de beneficiação arquitectónica e outras para Individuos ou agregados familiares com rendimentos per capita inferiores a 60% do 
Salário Mínimo Nacional, residentes e recenseados no Concelho

Castelo Branco Câmara Municipal de Oleiros Aplicação de taxas mais baixas para população em geral

Coimbra Câmara Municipal da Lousã Programa de apoio à recuperação de habitações degradadas para Famílias cujo rendimento per capita é inferior a 177 €

Coimbra Câmara Municipal de Góis Isenção IMT para jovens com idade não superior a 35 anos de acordo com Orçamento Geral Estado

Coimbra Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo

Apoio para recuperação de habitações degradadas para famílias que possuam rendimento per capita igual ou inferior a 50% do SMN e 
para habitações que se situem em zonas localizadas, lugares definidos ou na zona histórica. Redução de Taxas na recuperação de 
habitações antigas.
Apoio à pintura de fachadas para habitações com mais de trinta anos.
Apoios pontuais para famílias em situação de comprovada carência económica .
Projectos de arquitectura a preços simbólicos para habitação tipo social.

Coimbra Câmara Municipal de Montemor-o-
Velho

Apoio na realização de obras de beneficiação para famílias carenciadas residentes no Concelho previstas no Regulamento de apoio à 
habitação degradada para estratos sociais desfavorecidos do Municipio de Montemor-o-Velho

Coimbra Câmara Municipal de Penela Apoio à habitação até aos 35 anos - comparticipação de 2.500 € para a construção quando o terreno for propriedade dos beneficiários 
ou a mesma comparticipação para a aquisição de edificio ou fracção autonoma de edificio para habitação própria.

Coimbra Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares

Programa especial de realojamento em habitação social - para famílias com baixos recursos económicos

Évora Câmara Municipal de Borba Apoio à conservação e beneficiação de habitações de pessoas carenciadas do município de Borba através de apoio em materiais de 
construção para melhoria das condições habitacionais básicas, a munícipes carenciados e residentes concelho, com rendimentos 
mensais per capita inferiores a 200€. (Existe regulamento específico)
Através do Cartão do Jovem Munícipe, até aos 35 anos de idade: 
- Desconto de 20% nas taxas relativas à construção, reconstrução, reabilitação, alteração, ampliação ou demolição de imóveis, com 
excepção das taxas devidas pelas operações de loteamentos e obras de urbanização;
- Desconto de 30% na aquisição de lotes nos loteamentos municipais para habitação própria e permanente, de acordo com o 
regulamento de venda de lotes habitacionais para jovens;
- Desconto na aquisição de lotes para a instalação de actividades económicas. (Existe regulamento específico)
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Distrito Autarquia Medidas de Habitação

Évora Câmara Municipal de Mora Reparação de casas degradadas para titulares do Cartão Municipal Jovem - concede projectos de arquitectura e especialidade; areias; 
cal; demolições; remoção de entulho; telhas para cobertura casa (plafond 750 €); 44 sacas cimento

Évora Câmara Municipal de Vila Viçosa Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais a Famílias carenciadas; Cartão Jovem+ - Para jovens com idade até 30 anos inclusivé que 
residam no concelho - Aquisição de lotes de construção de casa e na aquisição de lotes industriais; Apoio ao arrendamento de casa

Faro Câmara Municipal de Aljezur Apoio a obras em habitações de munícipes carenciados

Faro Câmara Municipal de Monchique Existe um "Regulamento Municipal para a concessão de apoios a estruturas sociais desfavorecidas ou dependentes", sendo que este 
abrange a concessão de apoios financeiros a obras de realização, reparação reabilitação e beneficiação em habitações para Municipes 
cuja habitações que se encontrem em condição habitacional comprovadamente desfavorável ou degradada. Atribuição da prestação de 
serviços e outros apoios depende das condições de habitação, sendo estas aferidas caso a caso de acordo com o tipo de intervenção 
necessária; atribuição da prestação de serviços e outros apoios depende da satisfação cumulativa dos requerentes nas seguintes 
condições: a) possuam residência fixa no concelho de Monchique, b) necessidades de intervenção na habitação em virtude das 
condições degradadas em que se encontre e sem condições de habitabilidade, c) sejam residentes nas habitações para as quais 
solicitam a intervenção, d) situação de comprovada carência económica, e) fornecimento de todos os meios legais de prova que lhes 
sejam solicitaods, com vista ao apuramento da sua situação económica e da dos membros do agregado familiar, f) o presente 
regulamento não poderá ser aplicado em casos de segunda habitação, excepto tratando-se de prédio arrendado ou análogo, g) 
condições económicas carenciadas, excepto na caso de prédio arrendado, neste último caso, as condições aferidas são as do 
arrendatário.

Guarda Câmara Municipal de Guarda Habitação de tipologia de acordo com família para agregados com problemas graves de habitação e económica

Leiria Câmara Municipal da Batalha Descontos para famílias com 3 ou mais filhos - 30 % nas taxas a obras construção, ampliação ou alteração de moradias unifamiliares;

Leiria Câmara Municipal de Alvaiázere Apoio para a recuperação/beneficiação de habitações degradadas de agregados familiares carenciados

Leiria Câmara Municipal de Ansião Apoio pontual na área da habitação ao nível de obras de conservação, beneficiação e adaptação; aquisição de equipamentos para 
situações de emergência; Apoio técnico na regularização de situações habitacionais e elaboração de projectos de construção e 
insenção de licenças de construção para os beneficiários do Rendimento Social de Inserção; Programa Solarh (apoio técnico).

Leiria Câmara Municipal de Leiria •Atribuição de habitação social em regime de renda apoiada;
•Disponibilização de comparticipação financeira a organizações locais de solidariedade social para melhoria/adaptação de habitação 
própria, de famílias desfavorecidas, e/ou com deficientes físicos;
•Isenção de taxas e cedência gratuita de Planta/Projecto, para (re) construção de habitações de famílias desfavorecidas, vítimas de 
situações anómalas e de calamidade.
•Apoio psicossocial na identificação das necessidades das famílias, e, seu acompanhamento na mobilização de recursos, locais e 
nacionais, para a melhoria das suas condições habitacionais.

Leiria Câmara Municipal de Óbidos Programa re-habitar - resolução de situações onde haja ausência de condições de habitabilidade para agregados familiares com 
carência económica - residentes no Concelho

Página 3 de 5



Distrito Autarquia Medidas de Habitação

Lisboa Câmara Municipal de Alenquer Fornecimento materiais de construção para reabilitação de habitações degradadas

Lisboa Câmara Municipal de Oeiras Construção de T3 e T4 a custos controlados destinados a famílias com 3 ou mais filhos (não abrange apenas famílias carenciadas) - 
necessário inscrição sujeita a determinados critérios

Lisboa Câmara Municipal do Cadaval Fornecimento de materiais de construção para pequenas obras de melhorias habitacionais a famílias carenciadas.

Madeira Câmara Municipal de Ponta do Sol Recuperações habitacionais para familias carenciadas

Portalegre Câmara Municipal de Portalegre . Apoio na constituição de condomínios - A Autarquia incentiva a organização dos proprietários, prestando-lhe apoio logístico quer no 
início da sua constituição, quer na participação nas assembleias de condóminos, com a elaboração de actas, apresentação de contas;
. Atribuição de habitação social - O munícipe que se encontrar em condições habitacionais deficientes, poderá solicitar à Autarquia o 
arrendamento de uma habitação social. O processo inicia-se com entrevista, seguido da visita domiciliária, findo o qual é elaborada uma 
informação social, a qual é submetida à consideração superior para deferimento ou indeferimento, segundo o regulamento interno de 
acesso às habitações sociais extra-concurso;
. Venda de fogos de habitação social por venda directa ou em regime de reserva de propriedade/renda resolúvel -  Município faculta a 
aquisição de fogos de habitação social aos inquilinos quer através de venda directa, ou noutros casos através de uma medida que 
possibilita a venda com reserva de propriedade aos inquilinos com baixos rendimentos ou com avançada idade os quais não obtém 
crédito bancário
. Gestão social do parque habitacional - Em matéria de habitação, o artigo 24.º da Lei nº 159/99 de 14 de Setembro, atribui às câmaras 
municipais competências para fomentar e gerir o parque habitacional de arrendamento social. Contudo, com o crescente crescimento 
do parque habitacional de índole social das famílias carenciadas, implicou a necessidade de elaborar um normativo que fosse aplicável 
a todos os moradores em habitações sociais. Cumpre uma função social de interesse público, o direito à ocupação de imóveis em 
regime de habitação social por famílias cujos rendimentos sejam considerados dentro dos limites da carência económica. Para tal estas 
situações são integradas no âmbito dos contratos de arrendamento social, sob o regime de renda apoiada, sendo a vigência dos 
contratos por períodos de cinco anos.
Este regulamento tem como objectivo estabelecer regras a que estão sujeitas as relações contratuais entre a Autarquia e os seus 
parceiros sociais. É fundamental determinar de forma objectiva as partes intervenientes, os procedimentos a adoptar em situações de 
transferência de habitação, a transmissão do direito dos moradores, entre outros.

Portalegre Câmara Municipal do Crato Mediação em candidaturas ao programa Solarh

Porto Câmara Municipal de Amarante Subsídio ao arrendamento para familias que residam no Concelho há mais de 3 anos

Porto Câmara Municipal de Vila do Conde Apoio à habitação para famílias do concelho que não tenham casa própria e de acordo com rendimento per capita

Santarém Câmara Municipal de Alpiarça - Prevista a construção de fogos de habitações a preços controlados estando neste momento a aceitar candidaturas para tal. Ainda não 
está defenido como vai ser feita a atribuição destas habitações;
- Materiais de construção para habitação para famílias carenciadas.
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Distrito Autarquia Medidas de Habitação

Santarém Câmara Municipal de Chamusca Nas casas da Autarquia as rendas são insignificantes (15-20€), actualizáveis anualmente.

Santarém Câmara Municipal de Tomar Este município, apoia a população do concelho na candidatura aos vários programas de recuperação habitacional do Instituto de 
Habitação e da Reabilitação Urbana (Solarh, Recria e Recrip). Dispõe de habitação social e intervêm na sua gestão e 
reparação/conservação dos fogos.

Apoio na recuperação de habitação mediante estudo sócio-económico e avaliação individual de cada situação, por exemplo, com 
cedência de material.Atribuição de habitação social a famílias carenciadas mediante concurso e estudo exaustivo de cada situação.

Setúbal Câmara Municipal de Moita Rendas Apoiadas para moradores de fogos do municipio calculadas com base no Dec Lei 166/93 para famílias realojadas pelo municipio

Vila Real Câmara Municipal de Boticas Apoios á recuperação e adaptação de habitações, dotando-as de condições mínimas de salubridade e conforto, destinada a famílias 
carenciadas, privilegiando agregados com menores a cargo.

Vila Real Câmara Municipal de Murça Apoio ao arrendamento para quem possua contrato celebrado de acordo com Dec. Lei 321-B/90 - têm de residir há mais de 3 anos e 
não terem habitação própria

Vila Real Câmara Municipal de Ribeira de Pena Obras de adaptação e beneficiação para familias carenciadas têm de ter Habitação Própria

Vila Real Câmara Municipal de Vila Real 50% em taxas e licenças municipais

Viseu Câmara Municipal de Armamar Atribuição de apoios à recuperação de habitações dotando-as de condições mínimas de salubridade e conforto para famílias em 
situação económica precária. Têm de residir no municipio, ter titularidade da habitação e a residência ser de habitação permanente

Viseu Câmara Municipal de Castro Daire Programa de apoio à melhoria habitacional para famílias carenciadas. Têm de efectuar candidatura e preencher processo.

Viseu Câmara Municipal de Nelas Habitação Social: acompanhamento individual/familiar aos Moradores do Bairro; Apoio à Habitação Social: apresentação de candidatura 
para construção de fogos, no âmbito do Programa PROHABITA (IRHU) para famílias carenciadas; SOLARH – Programa de 
Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação (IRHU);

Viseu Câmara Municipal de Penedono Venda de lotes para habitação social para qualquer cidadão que não possua habitação própria

Viseu Câmara Municipal de Resende Apoio em materiais até 1.500€ para pequenas obras em Habitação para Famílias Carenciadas. É necessário apresentar comprovativo 
de situação de carência, relatório social e relatório técnico sobre lista dos materiais a aplicar
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Quadro J - Outras Medidas de Apoio à Família
Distrito Autarquia Outras medidas de apoio à Família

Açores Câmara Municipal de Calheta 
(Açores)

O Presidente da Câmara atende as populações do Concelho, todas as 
Quintas-feiras na Zona do Topo e ás Sextas no período da manhã, nos 
Paços do Concelho, os das outras freguesias, no intuito de serem ouvidas 
e apoiadas nos seus problemas, que são de diversa ordem, desde 
aconselhando e indicando onde se podem dirigir, para resolverem da 
melhor forma as suas situações

Aveiro Câmara Municipal de Anadia Medidas gerais e pontuais de educação dirigidas a todos os munícipes

Aveiro Câmara Municipal de Oliveira de 
Azeméis

Formação parental para famílias de crianças que frequentem as escolas e 
jardins de infância

Braga Câmara Municipal de Barcelos Isenção do pagamento da mensalidade da piscina municipal para efeitos 
de saúde

Bragança Câmara Municipal de Alfândega da 
Fé

Apoio à fixação jovens casais para casais que contraiam matrimónio no 
Concelho, têm de residir em Alfândega da Fé e pelo menos um dos 
membros ser natural do Concelho. Após casamento têm de fixar 
residência no Concelho durante 5 anos. Atribuição de 1.250 €

Bragança Câmara Municipal de Vimioso "Prémio de fotografia - bebé do ano" - bebé de idade inferior a 1 ano - 
500€ e residência permanente no Concelho há mais de um ano

Castelo Branco Câmara Municipal de Vila de Rei Apoio ao casamento - 1000€, Oficina Doméstica

Coimbra Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo

Gabinete de Apoio à Família – aconselhamento/ acompanhamento 
psicológico familiar e individual. 
Unidade Móvel de Saúde e Apoio ao Cidadão - Acompanhamento Social e 
de Enfermagem a famílias e cidadãos de todo o Concelho.
Banco Solidário – apoio com bens essenciais, moveis roupas e outros 
bens as famílias carenciadas do concelho.

Coimbra Câmara Municipal de Pampilhosa da 
Serra

Iniciativa "o meu brinquedo é um livro" oferecendo a todas as famílias com 
crianças recém nascidas o kit "O Sonho de Mariana" composto por um 
livro, um guia para pais e uma almofada pequenina
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Distrito Autarquia Outras medidas de apoio à Família

Faro Câmara Municipal de Aljezur Projecto Oriente - Apoio e acompanhamento psicológico, terapia familiar, 
terapia da fala, orientação escolar e profissional, formação pedagógica, 
apoio e acompanhamento psicossocial para crianças, jovens e famílias 
com filhos em idade escolar, famílias com fracos recursos 
socioeconómicos

Faro Câmara Municipal de Monchique Centro de Apoio à Família - Apoio e acompanhamento psicológico e 
psicopedagógico, terapia familiar, terapia da fala, orientação escolar e 
profissional, formação pedagógica, apoio e acompanhamento psicosocial 
para crianças e jovens até 21anos, famílias com filhos em idade escolar, 
famílias com fracos recursos sócio-económicos

Guarda Câmara Municipal de Manteigas Apoio à constituição familia para recém casados residentes no Concelho e 
Apoio à fixação de residência para agregados oriundos de outros concelhos

Leiria Câmara Municipal da Batalha 30% nos ramais de ligação de água e saneamento

Leiria Câmara Municipal de Ansião Projecto "o meu brinquedo é um livro" - todas as crianças nascidas no 
concelho beneficiam de um livro

Leiria Câmara Municipal de Caldas da 
Rainha

Medidas em fase de estudo

Leiria Câmara Municipal de Óbidos Gabinete de Apoio à Família - Aconselhamento/Acompanhamento 
psicológico individual e familiar, avaliação psicológica individual e familiar, 
educação parental - grupo pais, promoção de programas familiares no 
âmbito lúdico e cultural para municipes; 
Programa Saúde Melhor (unidade móvel saúde, banco local ajudas 
técnicas e humanização dos espaços); 
Programa Melhor Idade (rede municipal de centros de dia e de convívio 
dirigida a reformados)
Programa Óbidos Solidário (acções e campanhas para familias 
carenciadas-alimentação ou outras necessidades sentidas)
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Distrito Autarquia Outras medidas de apoio à Família

Porto Câmara Municipal de Amarante O Projecto Percursos Integrados possibilita às famílias as seguintes
actividades:
- Centro de Explicações para o Reforço da Aprendizagem;
- Actividades de Orientação Vocacional;
- Planos de Acompanhamento Individual;
- Acompanhamento Escolar das crianças e jovens;
- Sessões de Apoio/ Mediação Familiar;
- Grupos de Encontro;
- Criação de cursos de formação “Preparar para a Vida” (Formação 
Alternativa para jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego, 
com a escolaridade mínima de 4 anos e com idade compreendida entre 17 
e 24 anos, na área da pastelaria e empregados de mesa e desenvolver 
competências nas áreas de formação de base, com vista à certificação 
escolar num Centro de RVCC);
- Oficinas de Competências (Formação não formal, para jovens sem a 
escolaridade mínima obrigatória, composta por quatro áreas de 
competências - chave:
linguagem e comunicação, cidadania e empregabilidade, matemática para 
a vida, TIC);
- Sala de Estudo, Recreio e Lazer;
- Espaço “Aprender a Ser”;
- Centro de Inclusão Digital Itinerante.

Santarém Câmara Municipal de Tomar Promoção de iniciativas desportivas promovidas pela autarquia 
direccionadas para crianças

Setúbal Câmara Municipal de Palmela Espaço Familiar de Escuta - para famílias que necessitem  de apoio na 
aquisição e no desenvolvimento das suas competências parentais

Vila Real Câmara Municipal de Murça Incentivo à instalação e fixação no Concelho de Murça - têm de casar no 
Concelho de Murça e residir há mais de 1 ano; terem rendimento igual ou 
inferior a 1500,00 € (casal) e residir no Concelho após 3 anos de 
casamento

Viseu Câmara Municipal de Nelas Gabinete de Apoio ao Emigrante – apoio gratuito; Posto de Atendimento 
ao Cidadão gratuito; Acções de Sensibilização no âmbito da Rede Social 
em temáticas como Alcoolismo, Deficiência, Etnia Cigana, Falta de Apoio 
à População Idosa e Baixos Níveis de Escolaridade; Espaço Internet
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Quadro J1 - Outras medidas de apoio individual e 
familiar assistencial
Distrito Autarquia Medidas de Política Assistencial

Açores Câmara Municipal da Povoação Cartão Social - Descontos na água (redução 9 m3), tarifas de lixo, para pessoas cujo rendimento per capita não 
seja superior ao valor da pensão social, têm de residir no Concelho
Entrada nos eventos promovidos pela autarquia para municipes que residam no Concelho e cujo rendimento per 
capita não ultrapasse o valor da pensão social

Aveiro Câmara Municipal de Anadia Medidas gerais e pontuais de acção social dirigidas a todos os munícipes

Aveiro Câmara Municipal de Oliveira de 
Azeméis

Beja Câmara Municipal de Cuba Temos um projecto interno, com apoios ao nível da habitação, alimentação, medicamentos, electrodomésticos 
para famílias carenciadas que tenham rendimento mensal per capita igual ou inferior a 256,72 € (pensão mínima 
do regime geral)

Beja Câmara Municipal de Mértola Cartão Social do Munícipe, tem como objectivo estabelecer as normas para melhorar a situação socio-
económica dos idosos, deficientes e famílias com baixos rendimentos e encargos pesados com despesas de 
saúde, contribuindo assim para o equilíbrio do orçamento familiar reduzindo as despesas com medicamentos, 
bem como tarifas e taxas municipais, alargando também a sua aplicação às actividades desenvolvidas e 
dinamizadas pela Câmara. Unidade Móvel Médico Social, criada em Setembro de 2002, presta um serviço 
personalizado nos seguintes domínios:
- cuidados de enfermagem;
- promoção de hábitos saudáveis de vida;
- prevenção de doenças/campanhas de vacinação;
Acompanhamento social de proximidade. Colónia de Férias – A Câmara Municipal todos os anos no mês de 
Julho leva a efeito uma colónia de ferias dirigida a crianças carenciadas no concelho, no sentido de proporcionar 
um espaço de lazer e de divertimento que lhes permita compensar e remediar dos problemas que os afectam no 
dia a dia, nomeadamente ao nível psicológico, social e afectivo.

Braga Câmara Municipal de Barcelos Atribuição de isenção de pagamento do ramal da água e/ou saneamento - para agregados familiares com 
rendimento per capita até 300 €.

Braga Câmara Municipal de Guimarães Transporte públicos - Cartão Municipal de pessoa portadora de deficiência - deficientes com baixos recursos 
económicos e com 60 % incapacidade

Braga Câmara Municipal de Vieira do Minho Programas próprios que pretendem apoiar os agregados familiares mais carenciados ao nível da habitação e 
educação

Castelo Branco Câmara Municipal de Oleiros Participação de 5% no IRS; Isenção de derrama; taxas de água mais baixa e isenção de taxa de conservação 
esgoto e taxa de resíduos; cartão municipal "viver no pinhal" (benefícios ao nivel do comércio local e de serviços 
prestadores em equipamentos do município) para sujeitos passivos com domicilio fiscal em Oleiros, pessoas 
colectivas, população em geral, pessoas portadoras de deficiência que residam permanentemente em Oleiros
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Distrito Autarquia Medidas de Política Assistencial

Castelo Branco Câmara Municipal do Fundão Cartão social municipal - para cidadãos recenseados e que possuam residência no Concelho do Fundão e que 
vivendo sozinhos aufiram rendimentos iguais ou inferiores ao salário mínimo nacional ou integrado num 
agregado familiar a média dos rendimentos per capita não ultrapasse aquele valor

Coimbra Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo

Apoios pontuais concedidos de acordo com a situação sócio - económica da família.
Pagamento de água e saneamento em prestações nas situações de famílias sócio-economicamente 
desfavorecidas.

Coimbra Câmara Municipal de Oliveira do 
Hospital

Oferta de cabaz de natal a famílias carenciadas do concelho com menores a cargo

Coimbra Câmara Municipal de Pampilhosa da 
Serra

Atribuidos apoios na redução dos preços de transporte público mediante uma análise socio económica realizada 
caso a caso

Évora Câmara Municipal de Vila Viçosa Cartão Municipal de Apoio Social - Têm 50% de desconto nos bilhetes das Piscinas Minicipais, Cinema, Teatro e 
Campos de Futebol

Faro Câmara Municipal de Aljezur Em discussão o regulamento que irá criar o Cartão Social de Aljezur destinado a idosos,portadores de 
deficiência, pensionistas por invalidez, familias mono parentais e familias alargadas.- descontos na tarifa de 
consumo da água, no pagamento da tarifa do lixo e saneamento, isenção das taxas municipais para realização 
de pequenas obras nas suas habitações, descontos na utilização de infra-estruturas desportivas e culturais do 
município

Faro Câmara Municipal de Lagos Apoio aos estratos sociais mais desfavorecidos ou dependentes - apoios a nível alimentação, saúde, habitação, 
educação. - agregados familiares com rendimento per capita igual ou inferior a 177,05 €

Faro Câmara Municipal de Vila Real de 
Santo António

Cartão Municipal da Família - para agregados com rendimentos mensal per capita < 50 % do salário mínimo 
nacional, vivam no Concelho há pelo menos 5 anos e não possuam bens patrimoniais à excepção da casa onde 
habitam; Redução 20 % custos taxas e licenças municipais; possibilidade de descontos em estabelecimentos 
comerciais; comparticipação 20 %, sobre a parte não comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde, na 
medicação

Leiria Câmara Municipal de Alvaiázere Distribuição de cabazes alimentares em certas épocas do ano às famílias carenciadas do Concelho

Lisboa Câmara Municipal do Cadaval Pagamento de água e rede esgotos a prestações para famílias com carências socio-economicas

Portalegre Câmara Municipal de Portalegre Cartão Social do Municipe para Famílias Carenciadas com Residência permanente no concelho no mínimo há 
um ano e Rendimento mensal per capita do agregado familiar igual ou inferior a 50% da pensão social e não 
possuir bens patrimoniais, com excepção da casa onde habitam - Estas famíias beneficiam de: 
- Passe gratuito nas carreiras dos serviços municipalizados para os elementos do agregado que se encontrem a 
estudar, a trabalhar ou inseridos em programas do centro de emprego
- Descontos no consumo de água:
- Descontos em estabelecimentos comerciais 
- Acesso gratuito às piscinas municipais
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Distrito Autarquia Medidas de Política Assistencial

Porto Câmara Municipal de Amarante Relativamente ao Projecto Reforçar a Inclusão, assume como principal finalidade a promoção da inclusão e da 
melhoria das condições de vida de dois grupos específicos, por um lado as crianças e jovens (promoção de 
condições favoráveis ao seu desenvolvimento psicossocial e à sua integração sócio-educativa), por outro as 
vítimas de violência doméstica.
Deste modo, o Projecto Reforçar a Inclusão apresenta as seguintes actividades:
- Espaço família;
- Gabinete Bem-me-Quer (apoio psicológico, jurídico e social às vítimas de violência doméstica);
- Grupo terapêutico;
- Formação Profissional para Mulheres;
- Escola de Competências;
- Espaço Mulher.

Porto Câmara Municipal de Lousada Apoio a estratos sociais desfavorecidos na área da saúde, habitação, deficiência, educação, subsistência, 
apoios pontuais a situações de emergência noutras áreas. - Regulamento próprio

Santarém Câmara Municipal de Alpiarça Pagamento de água e rede esgotos a prestações para famílias com carências socio-economicas

Santarém Câmara Municipal de Ourém Atribuição de tarifa social no âmbito do Regulamento Municipal do Sistema de Drenagem de Águas Residuais do 
Concelho.

Santarém Câmara Municipal de Tomar O município está atento às situações de carência de todo o concelho, sinalizando-as às entidades competentes 
e/ou conciliando a intervenção com um acompanhamento personalizado, através de medidas gerais e pontuais 
de acção social.

Santarém Câmara Municipal do Entroncamento Presta apoio a famílias carenciadas através de subsídios mensais atribuídos a Instituições de Caridade

Setúbal Câmara Municipal de Sines Apoio a famílias com carência sócio-económica

Viana do Castelo Câmara Municipal de Monção Apoios concedidos consoante situação sócio-económica

Vila Real Câmara Municipal de Murça Apoio aos agregados desfavorecidos

Viseu Câmara Municipal de Nelas Serviço de Desporto – Eventos “Actividade física em população com Diabetes"dirigido à população do Concelho 
portadora da Diabetes: participação gratuita com a colaboração do Centro de Saúde de Nelas;“Nelas Solidária” 
iniciativa da Câmara Municipal de Nelas/Rede Social do Concelho de Nelas - Distribuição de cabazes com 
artigos diversos tais como roupas, calçado, brinquedos, material escolar e mobiliário em certas épocas do ano 
junto de famílias carenciadas;
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Quadro K - Medidas Apoio Idosos

Distrito Autarquia Medidas Apoio aos Idosos

Aveiro Câmara Municipal de Oliveira de 
Azeméis

Cartão Idoso - para pessoas com igual ou superior a 65 anos com residência no município e aqui recenseados  - 
condições exigidas são as que estão constantes nos respectivos regulamentos

Aveiro Câmara Municipal de São João da 
Madeira

Cartão Sénior Municipal (Escalão A e B - cujo rendimento mensal per capita não exceda os 75% do SMN)) - 
Desconto 50% em espaços e actividades culturais, recreativas e desportivas promovidas pela Câmara; Desconto 
20% publicações municipio; Desconto 50% inscrição de colóquios e seminários promovidos pela 
autarquia;Desconto de 20% nas PiscinasMunicipais interiores para frequência piscina em regime livre e as aulas 
de hidroginástica são gratuitas (apenas suportam o custo do seguor - 15 € anuais); Paços da Cultura - desconto 
10 % no ingresso a espectáculos; Descontos em estabelecimentos comerciais e rastreios de saúde; acesso 
gratuito a viagens e passeios promovidos pela Câmara; Descontos no passe da terceira idade com cartão sénior 
categoria A (7,50€) e categoria B (5 €); Para Escalão B - comparticipação de 50% (até limite anual de 300€) na 
parte que cabe ao utente, na aquisição, mediante receita médica, de medicamentos comparticipados pelo SNS; 
Desconto 50% consumos água desde que não ultrapasse os 5 m3; Desconto 50% tarifas indexadas ao consumo 
de água. Paços da Cultura - desconto 10 % no ingresso a espectáculos - para portadores de Cartão Sénior 
Municipal - Passe mensal do TUS (Transportes Urbanos de S. João da Madeira) - Preços especiais para idosos - 
passe da terceira idade com cartão sénior categoria A (7,50€) e categoria B (5 €)

Beja Câmara Municipal de Barrancos Tarifa social da água destinada a reformados e pensionistas.

Beja Câmara Municipal de Mértola Cartão Social do Município - destinado a carenciados/idosos

Braga Câmara Municipal de Guimarães Transporte públicos - Cartão Municipal do Idoso - para pessoas com mais de 65 anos residentes no Concelho

Castelo Branco Câmara Municipal de Idanha-a-Nova Cartão Raiano + 65, Transportes gratuitos inter-freguesias, descontos consumo água para reformados por 
invalidez, deficientes e maiores de 65 anos e tem de ser recenseado e residir no Concelho

Castelo Branco Câmara Municipal de Proença-a-
Nova

Cartão Social Municipal - para pessoas com idade igual ou superior  a 65 anos, ter deficiência maior ou igual a 
60 % ou ser reformado por invalidez - Redução de 50% no pagamento de consumo de águ para fins domésticos 
de 4 m3; Redução de 50% pagamento das tarifas do lixo e saneamento; Desconto de 25% nas taxas municipais 
com excepções; Desconto de 50% no acesso às piscinas municipais, ginástica sénior e espectáculos 
promovidos pela Câmara; Acesso gratuito ao cinema do Auditório Municipal e aos serviços prestados pela 
Oficina Domiciliária Municipa; Acesso gratuito ou a preços reduzidos em viagens e programas turisticos 
organizados pela Câmara

Castelo Branco Câmara Municipal de Vila de Rei Cartão do Idoso para residentes no concelho - Condições exigidas constam do respectivo Regulamento
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Distrito Autarquia Medidas Apoio aos Idosos

Coimbra Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo

Cartão do Idoso – Cartão atribuído a pessoas com 65 anos ou mais que contempla descontos e isenção na 
utilização da piscina Municipal, descontos na agua e tarifas de saneamento e recolha de resíduos sólidos e 
urbanos constantes no regulamento Municipal.
Organização de uma semana destinada à População idosa que contempla a realização de diversas actividades 
no âmbito das novas tecnologias, desporto lazer, cultura, saúde, segurança, entre outras.
Unidade Móvel de Saúde e Apoio ao Cidadão que efectua um Acompanhamento/Apoio Social e de Enfermagem 
à população idosa do Concelho.
Organização de viagens culturais com visitas a Museus, Centros de Espectáculos, Centros Históricos e outros 
centros de lazer.

Coimbra Câmara Municipal de Oliveira do 
Hospital

Cartão Social - descontos em espaços públicos e privados para idosos.

Évora Câmara Municipal de Mora Cartão Municipal Idoso - comparticipação de 50 % dos medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de 
Saúde; desconto 50 % nas taxas e licenças camarárias; desconto 50 % nos bilhetes cinema da Casa da Cultura 
de Mora; pequenas reparações das instalações eléctricas e de água nas habitações; comparticipação 50 % nas 
entradas nos campos futebol

Évora Câmara Municipal de Portel Cartão Municipal Idoso - Comparticipação nas despesas de saúde até 150 € por ano; desconto 50 % nas tarifas 
água e outras prestações serviços da autarquia; desconto 50 % nos espectáculos organizados pela autarquia

Évora Câmara Municipal de Vila Viçosa Todos os Idosos do Concelho com mais de 65 anos (Pagamento de metade dos medicamentos e 50% nas 
Tarifas, Taxas e Licenças Camarárias) e com rendimento per capita inferior ao S.M.N. - Actividades físicas para 
idosos semanais gratuitas

Faro Câmara Municipal de Aljezur Em discussão o regulamento que irá criar o Cartão Social de Aljezur destinado a idosos,portadores de 
deficiência, pensionistas por invalidez, familias mono parentais e familias alargadas.- descontos na tarifa de 
consumo da água, no pagamento da tarifa do lixo e saneamento, isenção das taxas municipais para realização 
de pequenas obras nas suas habitações, descontos na utilização de infra-estruturas desportivas e culturais do 
município

Portalegre Câmara Municipal de Portalegre Cartão Social Idoso - ParaMunícipes a partir dos 65 anos - ��Escalão atribuído em função do rendimento per-
capita do agregado familiar e da posse de bens imóveis o qual determinará o tipo de cartão e respectivos 
benefícios: (A-100% ou B-50%). Beneficiam de: ��Passe gratuito (100%) ou com desconto (50%) nas carreiras 
dos serviços municipalizados
- Descontos no consumo de água até ao limite de 10m cúbicos e taxas indexadas
- Isenção ou desconto de pagamento de taxas e licenças (100 % ou 50%)
- Descontos em estabelecimentos comerciais 
- Acesso gratuito às piscinas municipais
- Participação em actividades promovidas pelo Autarquia

Portalegre Câmara Municipal do Crato Cartão do Idoso
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Distrito Autarquia Medidas Apoio aos Idosos

Porto Câmara Municipal de Amarante A Medida Municipal "Voluntariado Jovem" visa estimular o desenvolvimento do voluntariado jovem e contribuir 
para a formação social e cultural dos jovens, através da participação em acções e projectos de utilidade social e 
comunitária. Para tal, recebem uma bolsa mensal para compensação das despesas inerentes ao 
desenvolvimento do voluntariado, designadamente 100 Euros mensais por 8 horas semanais, num total de 6 
meses anuais.
Ainda para jovens a autarquia é entidade promotora do Projecto Percursos Integrados que trabalha com jovens 
com poucas qualificações, priorizando a sua intervenção para jovens residentes nos bairros de habitação social, 
filhos de imigrantes e minorias étnicas, jovens com modelos de comportamentos desviantes e grávidas 
adolescentes.

Santarém Câmara Municipal de Tomar Cartão Municipal Idoso - Desconto no pagamento da água até 10 m3, possibilidade de participação em 
actividades para idosos organizadas no âmbito da Autarquia, quando o rendimento per capita seja inferior ao 
salário mínimo nacional - possibilidade de participação nas iniciativas, tais como: passeio anual, tardes 
dançantes, entre outras…

Santarém Câmara Municipal do Entroncamento Descontos em bilhetes de transportes urbanos

Viseu Câmara Municipal de Castro Daire Cartão Idoso (+ 60 anos)

Viseu Câmara Municipal de Nelas Cartão Idoso; Cine – Teatro: Visualização de filmes: desconto em 50%; Séniores em Viagem: proporcionar a 
estas pessoas momentos de convívio e de lazer percorrendo alguns pontos do País; Espaço Internet: “Tempo 
Feliz/Internet Sénior”

Viseu Câmara Municipal de S. João da 
Pesqueira

Cartão Idoso - 50% desconto piscinas municipais, factura da água, transportes públicos dentro do Concelho, 
espaços culturais, cinema e cine-teatro; 25% facturas farmácia, também com apoio estatal, até 75 € ano/pessoa; 
10% licenças obras e ocupação via pública
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Quadro L - Medidas Apoio Jovens

Distrito Autarquia  Medidas Apoio aos Jovens

Aveiro Câmara Municipal de São João da 
Madeira

Paços da Cultura - desconto 10 % no ingresso a espectáculos - para portadores de Cartão Jovem e a 
estudantes - Passe mensal do TUS (Transportes Urbanos de S. João da Madeira) - Preços especiais para 
jovens - menores 13 anos (10€), passe com cartão jovem municipal ou cartão jovem (10€)

Beja Câmara Municipal de Mértola Cartão Mértola Jovem – Considerando que as Câmaras podem apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 
no apoio às actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras e 
prestar apoio a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, este cartão visa contribuir para a fixação e a 
atracção dos jovens ao nosso concelho, proporcionando-lhes benefícios específicos e condições necessárias à 
sua realização pessoal e a uma activa participação cívica, podem beneficiar todos os cidadãos residentes na 
área do Município de Mértola há mais de um ano, com idades compreendidas entre os doze e os vinte seis anos.

Castelo Branco Câmara Municipal de Vila de Rei Cartão Jovem para residentes no concelho - Condições exigidas constam do respectivo Regulamento

Coimbra Câmara Municipal de Oliveira do 
Hospital

Cartão Social - descontos em espaços públicos e privados para jovens

Évora Câmara Municipal de Borba Cartão do Jovem Munícipe, até aos 35 anos de idade: 

- Desconto de 20% nas taxas relativas à construção, reconstrução, reabilitação, alteração, ampliação ou 
demolição de imóveis, com excepção das taxas devidas pelas operações de loteamentos e obras de 
urbanização;

- Desconto de 30% na aquisição de lotes nos loteamentos municipais para habitação própria e permanente, de 
acordo com o regulamento de venda de lotes habitacionais para jovens;

- Desconto na aquisição de lotes para a instalação de actividades económicas. (Existe regulamento específico)

Évora Câmara Municipal de Mora Cartão Municipal Jovem - Ramais de ligação de água e esgoto; taxas e licenças para obras; aquisição de lote 
nos loteamentos municipais; aquisição de lote na zona industrial; custos do processo de licenciamento industrial; 
50 % desconto nas iniciativas culturais e recreativas promovidas pela Câmara; 25 % desconto na entrada do 
cinema e piscinas municipais

Évora Câmara Municipal de Vila Viçosa Cartão Jovem+ - Para jovens com idade até 30 anos inclusivé que residam no concelho - Aquisição de lotes de 
construção de casa e na aquisição de lotes industriais; Apoio ao arrendamento de casa; Descontos de 50% em 
tarifas, taxas e licenças camarárias - Têm igualmente 50% de desconto nos bilhetes das Piscinas Municipais, 
cinema Teatro e Campos de Futebol

Santarém Câmara Municipal do Entroncamento Descontos em bilhetes de transportes urbanos

Viseu Câmara Municipal de Castro Daire Cartão Jovem Municipal jovens entre 12 e 30 anos;
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Distrito Autarquia  Medidas Apoio aos Jovens

Viseu Câmara Municipal de Nelas Cartão Jovem Municipal; Cine – Teatro: Visualização de filmes: desconto em 50%; Espaço Internet: “P@scoa no 
Espaço Internet”, “Ver@o divertido” e Nat@l com as TIC´s”;
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Mapa Apoio Trabalhadores Autárquicos
DISTRITO AUTARQUIA SÍNTESE DOS APOIOS EXISTENTES NAS AUTARQUIAS

Açores Câmara Municipal de Calheta 
(Açores)

Os trabalhadores autárquicos, têm direito a uma dispensa ao trabalho no dia do seu aniversário, se este ocorrer num dia de trabalho.

O Regulamento do Horário de trabalho, prevê  ainda facilidades aos trabalhadores, desde que tenham assiduidade/pontualidade, 
concedendo créditos em horas a serem usados pelos mesmos.

Açores Câmara Municipal de Lajes 
do Pico

Flexibilidade horário

Aveiro Câmara Municipal de Aveiro Flexibilidade horário, sendo de mencionar outros horários específicos adaptados ao acompanhamento dos filhos menores de 12 anos, 
nos quais se destaca o horário contínuo.
Regime de prestação de trabalho designado por semana de 4 dias.
Mecanismos de protecção de maternidade e paternidade previstos no código trabalho.

Aveiro Câmara Municipal de Oliveira 
de Azeméis

Flexibilidade horário

Aveiro Câmara Municipal de Ovar Flexibilidade de horário para os técnicos da CMO. A Câmara concede apoios indirectamente através dos seus serviços sociais 
direccionados para os seus trabalhadores:
- redução 50% nas utilizações da Piscina Municipal;
- Isenção de aluguer de contador de água.
- Concessão de subsídio escolar

Beja Câmara Municipal de Mértola - Faculta o transporte dos funcionários para a autarquia que residam fora da freguesia, no concelho.
- Centro de apoio social aos trabalhadores da Câmara Municipal de Mértola, presta apoio financeiro aos funcionários do quadro e 
contratados que são sócios e descontam mensalmente 1% do valor base do ordenado, bem como filhos menores de 18 anos a seu 
cargo, relativamente a assistência na doença, subsídio de estudo para aquisição de livros escolares, bem como a concessão de 
subsídio de frequência de creche e jardim-de-infância.
- Descanso no dia de aniversário.
- Consultas de medicina familiar uma vez por semana para os funcionários.
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DISTRITO AUTARQUIA SÍNTESE DOS APOIOS EXISTENTES NAS AUTARQUIAS

Beja Câmara Municipal de Ourique Faculta o transporte dos funcionários para a Autarquia desde que residam fora da freguesia de Ourique mas dentro do Concelho.
Disponibiliza o transporte para consultas médicas. Ambos os transportes são concedidos desde que em horário laboral.

Beja Câmara Municipal de Serpa Cedência de 1/2 dia de trabalho por mês para resolução de questões pessoais e familiares.
Construção ATL

Braga Câmara Municipal de 
Barcelos

Flexibilidade horário; Jornada contínua para acompanhamento de filhos menores de 12 anos.
Gabinete Psicologia - funcionários e familiares directos.
Entrada gratuita Museu Olaria - funcionários - e 50% desconto familiares directos.
Descontos nas actividades das Piscinas Municipais; Pavilhão Municipal e Parque Estacionamento.

Braga Câmara Municipal de 
Guimarães

Flexibilidade de horário;
Cantina acessível à família de todos os funcionários;
Os funcionários associados do C.C.D. (Centro de Cultura e Desporto dos trabalhadores da Câmara Municipal de Guimarães) são 
comparticipados com uma pequena parte das despesas de saúde

Braga Câmara Municipal de Vieira 
do Minho

Possibilidade de flexibilização de horário, analisada caso a caso.

Braga Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão

Flexibilidade horário para acompanhamento filhos menores;
Associação trabalhadores presta apoio à família: 
 - Jardim Infância ( 3 e 5 anos)
 - ATL ( 6 e 10 anos)
 - Centro Juvenil ( 11 e 18 anos)
 - Apoio ao Domicílio para idosos e deficientes
 - Centro Convívio Idosos

A curto prazo pretende criar Berçário e Creche.

Bragança Câmara Municipal de 
Bragança

OTL para filhos funcionários e sócios dos Serviços Sociais dos 5 aos 12 anos. Funciona entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 
17h30.
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DISTRITO AUTARQUIA SÍNTESE DOS APOIOS EXISTENTES NAS AUTARQUIAS

Bragança Câmara Municipal de 
Mirandela

Existem serviços sociais na Autarquia. Apenas proporcionam benefícios na área da Saúde e Educação, não contemplando flexibilidade 
de horário, infantários ou creches para funcionários. Proporcionam também actividades culturais e recreativas.

Castelo Branco Câmara Municipal de 
Proença-a-Nova

Alguns funcionários beneficiam de flexibilidade de horário para darem apoio aos seus filhos.

Coimbra Câmara Municipal de Miranda 
do Corvo

É concedida em situações pontuais, devidamente justificadas, a possibilidade de realizar um horário em jornada continua.
Entrada gratuita em exposições e iniciativas culturais, desportivas e recreativas da Câmara.
Realização de actividades de convívio destinadas aos funcionários.

Coimbra Câmara Municipal de Oliveira 
do Hospital

Preferência para a admissão nos equipamentos sociais pertença da autarquia: Creche e ATL da Casa da Criança de Travanca de Lagos 
e Centro de ATL de Oliveira do Hospital.

Coimbra Câmara Municipal de Tábua 50 % desconto nas Piscinas Municipais - funcionários e filhos

Évora Câmara Municipal de Borba Flexibilidade de horário para funcionários que necessitem de realizar apoio à família.

Évora Câmara Municipal de Vila 
Viçosa

Existe um protocolo de acordo com a Creche de uma IPSS do Concelho a qual tem vagas para os filhos dos funcionários da CMVV.

São ainda prosseguidas as seguintes iniciativas:
- Dia do Aniversário do Trabalhador;
- Prendas de Natal aos filhos dos funcionários menores de 10 anos.

Faro Câmara Municipal de Lagoa Os Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagoa prestam apoio financeiro aos 
funcionários contratados e do quadro que são sócios e descontam mensalmente 1% do valor base do ordenado, bem como aos filhos 
menores de 18 anos a seu cargo, relativamente a assistência na doença, subsídios de estudo para aquisição de livros escolares, bem 
como comparticipação nas propinas pagas em instituições de ensino primário, secundário e superior, bem ainda a concessão de 
subsídio de frequência de creche e jardim de infância.
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DISTRITO AUTARQUIA SÍNTESE DOS APOIOS EXISTENTES NAS AUTARQUIAS

Faro Câmara Municipal de 
Monchique

Existe uma Creche Municipal, aberta a toda a população, mas na qual os funcionários da autarquia têm prioridade.

Faro Câmara Municipal de Tavira A Autarquia concede flexibilidade de horário no que toca ao período de amamentação.

Guarda Câmara Municipal de 
Celorico da Beira

Creche Municipal onde filhos de funcionários têm desconto.

Leiria Câmara Municipal de Leiria Através do apoio e comparticipação financeira às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria (Associação):
Apoio na Saúde - Comparticipações financeiras aos trabalhadores e seus familiares (inscritos como sócios), em consultas de clínica 
geral e de especialidade, taxas moderadoras, assistência hospitalar, estomatologia, medicina física e de reabilitação, auxiliares de 
diagnóstico, meios de correcção ou compensação e medicamentos. 
Protocolos com 3 Clínicas Médicas que proporcionam descontos diversos nos seus serviços.
Apoio à Educação - Subsídios de estudo aos trabalhadores e seus familiares (inscritos como sócios),  desde o ensino pré-primário ao 
ensino superior.
Apoio no desporto e tempos livres - Acesso gratuito às piscinas municipais e, preços reduzidos em aulas de natação, 
ginástica e hidroginástica.

Leiria Câmara Municipal de Óbidos Gozo do dia de aniversário do funcionário;
Verificam-se situações excepcionais da prática de horários de trabalho que respeitam a situação familiar do funcionário.

Lisboa Câmara Municipal de 
Azambuja

Colónia balnear para filhos de funcionários entre os 5 e os 14 anos e que tem lugar na 1ª quinzena de Agosto.

Lisboa Câmara Municipal de Cascais - Jardim Escola (3 aos 5 anos);
- ATL (6 aos 12 anos);
- Flexibilidade horário para funcionários que tenham filhos até 12 anos;
- Possibilidade de assistência à família;
- Câmara apoia Centro de Cultura e Desporto dos trabalhadores do município de Cascais - esta Associação presta apoio aos 
trabalhadores através de subsídio para creche, pré-escola, ATL e manuais escolares (apoio de carácter anual).
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Lisboa Câmara Municipal de Odivelas - Desconto na frequência aulas de natação para filhos e funcionários - Odivelgest;
- Desconto em combustível para funcionários - Galpfrota;
- Protocolos com Universidades e centros de estudo - descontos para funcionários e filhos.

Lisboa Câmara Municipal de Oeiras - Atendimento Psicossocial – acompanhamento e/ou encaminhamento de situações de natureza social que possam afectar o bem-estar 
profissional, pessoal e familiar do trabalhador;
- Atribuição de subsídios educacionais para comparticipação de encargos decorrentes da educação dos trabalhadores e seus 
descendentes;
- Parcerias na área do lazer e bem-estar – parcerias com Ginásios do Concelho, permitindo que os trabalhadores e seus agregados 
familiares beneficiem de preços mais reduzidos nas inscrições e mensalidades;
- Serviço de Saúde Ocupacional que assegura cuidados de saúde a todos os trabalhadores e respectivo agregado familiar (Clínica 
Geral, Enfermagem, Programa de Apoio à Natalidade – fornecimento de leites maternizados);
- Prestação de Serviço Médico Domiciliário de Urgência aos trabalhadores e agregado familiar, gratuito no período da noite, aos fins-de-
semana e feriados. O contrato com esta empresa de serviço médico domiciliário de urgência possibilita, ainda, o acesso a uma rede 
nacional de médicos agregados, a preços mais reduzidos.

Lisboa Câmara Municipal de Sintra Flexibilidade horário; Jornada contínua com redução do período normal de trabalho diário.
Aos trabalhadores a quem seja fixado horário flexível existe a possibilidade de dispensa de 4 horas mensais de trabalho que devem ser 
compensadas no decorrer do mesmo. Não é necessário no entanto a apresentação de qualquer justificação.
Dia de aniversário é considerado falta justificada.
Centro de Cultura e Desporto Sintrense - Associação de trabalhadores - comparticipa creches, infantários e ATL consoante rendimentos 
agregado.

Portalegre Câmara Municipal de Nisa Funcionários que sejam sócios do Centro Social Cultural dos Trabalhadores têm descontos nas actividades desportivas e culturais 
promovidas pela autarquia.

Portalegre Câmara Municipal de 
Portalegre

- Passe a preço simbólico nas carreiras dos serviços municipalizados;
- Dispensa do trabalhador no dia do seu aniversário;
- Para sócios do Centro Cultural e Desportivo utilização gratuita das infra-estruturas desportivas.

Porto Câmara Municipal do Porto Infantário para filhos funcionários - 3 a 12 anos e que funciona das 8h00 às 18h00.
A Autarquia disponibiliza um serviço de transporte para os filhos dos funcionários com trajecto Autarquia-Infantário-Autarquia.
Descontos 50 % na inscrição e utilização livre (natação e cárdio-fitness) - PortoLazer
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Santarém Câmara Municipal de 
Chamusca

É concedida, sempre que solicitada, a possibilidade de realizar um horário em jornada contínua, com redução de uma hora diária.

Santarém Câmara Municipal de Ourém Apoio transporte aos trabalhadores autárquicos

Setúbal Câmara Municipal de Barreiro Cede, a título gratuito, passes de estudantes dos transportes colectivos do Barreiro aos filhos dos seus funcionários.

Viana do Castelo Câmara Municipal de Monção Existe alguma sensibilidade para o acompanhamento dos filhos e são permitidas deslocações à escola, ao médico, etc. mas não há 
uma regra ou norma específica relativamente a esse tipo de apoios.

Vila Real Câmara Municipal de Ribeira 
de Pena

O apoio que este município da Ribeira de Pena concede aos seus funcionários é através de uma "Associação de Fundo Social e 
Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Ribeira de Pena". A Câmara dá apoio financeiro a esta Associação que por sua vez 
comparticipa despesas médicas e escolares a todos os funcionários e seus descendentes.

Vila Real Câmara Municipal de Vila 
Real

Funcionários com 3 ou mais filhos usufruem dos mesmos benefícios que os titulares do cartão municipal de família numerosa.

Viseu Câmara Municipal de 
Carregal do Sal

A Autarquia rege-se pelas regras nacionais em termos de contratação bem como na dispensa para amamentação e assistência a 
familiares.

Viseu Câmara Municipal de Castro 
Daire

Pacotes promocionais para famílias nas Termas do Carvalhal

Viseu Câmara Municipal de 
Mangualde

Os funcionários da Câmara Municipal de Mangualde, que tenham filhos, e que assim o solicitem podem ter flexibilidade de horário.
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Viseu Câmara Municipal de Nelas Subsídio por Assistência à Família - Funcionários que tenham por exemplo filhos portadores de deficiência tal como Regulamentado na 
Lei; Flexibilidade de horário para o período de amamentação de acordo com a Lei; Comparticipação na medicação e outros benefícios - 
Desde que inscritos na Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas e fazendo os respectivos descontos: próprio, 
cônjuge e filhos; Piscinas Municipais: para Funcionários da Câmara Municipal (Protocolo com a Associação dos Trabalhadores CMN) - 
Piscina coberta - 50% taxa de mensalidade e taxa de utilização livre; - Piscina descoberta – 50% taxa de entradas individuais

Viseu Câmara Municipal de S. João 
da Pesqueira

Possibilidade de frequentar gratuitamente a piscina descoberta nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
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Mapa Tarifários Equidade
DISTRITO AUTARQUIA DESCRIÇÃO SÍNTESE TARIFÁRIO

Açores Câmara Municipal de Ponta 
Delgada

Construída segundo as propostas da APFN e aplicável a agregados familiares com mais de 
5 elementos

Açores Câmara Municipal de Vila Franca 
do Campo

Construída segundo as propostas da APFN e aplicável a agregados familiares com mais de 
5 elementos

Aveiro Câmara Municipal de Aveiro Construída segundo as propostas da APFN até ao limite de 10 pessoas no agregado familiar

Beja Câmara Municipal de Mértola Construída segundo as propostas da APFN

Braga Câmara Municipal de Póvoa de 
Lanhoso

Construída segundo as propostas da APFN e aplicável a agregados familiares com mais de 
6 elementos. A evolução dos escalões faz-se até aos 10 elementos.

Braga Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão

O Tarifário só tem 2 escalões cujos consumos são avaliados consoante o tamanho do 
agregado familiar que pode variar de até 3 elementos, 4 ou 5, e superior a 5. Consoante o 
número de pessoas em casa (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) são estes os consumos máximos 
admitidos para se estar no 1º escalão, respectivamente - 10m3, 5m3, 3.3m3, 4m3, 3.2m3, 
3,6m3, 3,1m3, 2,75m3, 2,4m3, 2,2 m3. Consumos superiores a este passam para o 2º 
escalão.

Bragança Câmara Municipal de Mirandela Construída segundo as propostas da APFN e aplicável a agregados familiares com mais de 
5 elementos
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Évora Câmara Municipal de Évora Construído segundo a lógica proposta pela APFN gerando-se novas tabelas e ajustando-se 
os escalões sempre em função do número de pessoas do agregado familiar. Aplica-se a 
todos os agregados familiares com mais de 5 elementos, considerando-se para o efeito 
também a família alargada que viva na mesma habitação.

Faro Câmara Municipal de Portimão Construída segundo as propostas da APFN. Contudo, não nos foram disponibilizadas as 
regras de acesso nem o tarifário actualizado solicitado.

Lisboa Câmara Municipal de Oeiras Construída segundo as propostas da APFN e aplicável a agregados familiares com mais de 
5 elementos mas a evolução dos escalões só se espande até 7 elementos

Lisboa Câmara Municipal de Sintra Primeira autarquia do país a construir um tarifário familiar da água de acordo com as 
propostas da APFN.

Lisboa Câmara Municipal de Torres 
Vedras

Os escalões foram expandidos, consoante o número de elementos do agregado familiar 
numa média de 3 m3 por pessoa a mais no agregado familiar, a partir de agregados 
familiares com 6 ou mais elementos. Apesar de o tarifário normal contemplar apenas 3 
escalões, sendo o preço por m3 máximo (para consumos a partir de 15 m3) de 1,9504 
Euros, o tarifário familiar contempla 4 escalões: o último escalão coloca o preço m3 em 
2,3405 Euros e é aplicável a famílias cujo consumo per capita exceda os 3,8, 3,7, 3,6 ou 3,5 
m3, para, respectivamente, famílias com 6, 7, 8, 9 ou mais elementos no agregado familiar.

Lisboa Câmara Municipal Vila Franca de 
Xira

Foi feito o alargamento dos consumos para todos os agregados familiares com mais de 4 
elementos e até mais de 10. Para estar no 1º escalão os consumos per capita das famílias 
com 5, 6, 7, 8, 9, 10 terão que não ultrapassar respectivamente os 1.6 m3, 1.8 m3, 2 m3, 2.1 
m3, 2.2 m3 e 2.3 m3.
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Madeira Câmara Municipal de Câmara de 
Lobos

Construída segundo as propostas da APFN e aplicável a agregados familiares com 5 ou 
mais elementos.

Portalegre Câmara Municipal de Portalegre Construída segundo as propostas da APFN, para agregados familiares com mais de 5 
elementos.

Porto Câmara Municipal do Porto Construído de acordo com as propostas da APFN. Abrange agregados familiares com 5 ou 
mais elementos.

Santarém Câmara Municipal de Santarém Construído segundo as propostas da APFN para agregados familiares com 6 ou mais 
elementos.
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Mapa Tarifários Desconto
DISTRITO AUTARQUIA DESCRIÇÃO SÍNTESE TARIFÁRIO

Açores Câmara Municipal da Horta Agregados familiares 5 /6 elementos - 20 % desconto
Agregados familiares > 6 elementos - 30 % desconto

Aveiro Câmara Municipal de São João da 
Madeira

Desconto de 5% para famílias com mais de 5 elementos (progenitores e 3 filhos 
dependentes);
Desconto 50% para idosos portadores do Cartão Sénior Municipal de Escalão B desde que 
não ultrapasse os 5 m3;

Beja Câmara Municipal de Castro 
Verde

Criação de um tarifário familiar e de um tarifário familiar+ com alargamento 
respectivamente de 2 e 4 m3 no 1º escalão, 4 m3 no 2º escalão, 6 m3 no 3º escalão, 8 m3 no 
4º e no 5º escalões. Não nos foram até ao momento fornecidos elementos que nos permitam 
perceber quem é que se pode candidatar a estes tarifários.

Beja Câmara Municipal de Odemira Redução 50 % no tarifário  para agregados com mais de 6 elementos

Castelo Branco Câmara Municipal do Fundão É aplicado um desconto de 10% na totalidade da factura para famílias com 3 descendentes, 
dependentes do agregado familiar e, para cada filho além do terceiro, será aplicado 
cumulativamente um desconto de mais 10% até ao limite máximo de 50%.

Coimbra Câmara Municipal de Cantanhede A tarifa aplicável às famílias numerosas é plana e equivale ao 3º Escalão do tarifário 
corrente.
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Coimbra Câmara Municipal de Coimbra O tarifário familiar só contempla os dois primeiros escalões do tarifário normal. Pelo que 
para consumos do agregado familiar superiores a 5 m3 o tarifário é o do 2º escalão. Os 
beneficiários são os agregados familiares com mais de 5 elementos sendo que 3 terão que 
ter menos de 25 anos de idade.

Coimbra Câmara Municipal de Condeixa-a-
Nova

Alargamento do 2º Escalão até aos 35 m3. É aplicável a agregados familiares, com cinco ou 
mais elementos, sendo considerados para o efeito os descendentes directos e/ou familiares 
de 1º grau e os dependentes com mais de 70 anos. É necessário apresentar declaração do 
titular com indicação do agregado familiar e também da Junta de Freguesia.

Coimbra Câmara Municipal de Miranda do 
Corvo

Desconto de 5% sobre a facturação mensal da água. Podem requerer este tarifário um 
agregado familiar constituido por 5 ou mais pessoas, com filhos a estudar. É necessário 
apresentar cópia do IRS e comprovativos de matrícula dos estudantes.

Évora Câmara Municipal de Vila Viçosa O tarifário criado contempla um desconto de 10% no 1º escalão, 33% no 2º escalão, 32% 
no 3º escalão e 28% no 4º escalão.

Faro Câmara Municipal de Lagos Foi construído um valor padrão em função do número de membros do agregado familiar. Se 
dividido o consumo total pelo número de membros do agregado esse valor não exceder os 
3,6 m3 o agregado beneficia de uma redução de 30% na tarifa de abastecimento da água e 
no aluguer do contador.

Guarda Câmara Municipal de Guarda Independentemente do consumo de água as famílias numerosas ficam isentas de subida de 
escalão pagando sempre 75 cêntimos por m3.
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Leiria Câmara Municipal de Leiria Tarifa familiar
•Aplicada a todas as famílias com cinco ou mais elementos, residentes na área do 
município - Esta tarifa será considerada com um único escalão correspondente à tarifa do 2º 
escalão relativa ao consumo doméstico.

Tarifa de beneficiência 
•Aplicada às famílias cuja grave carência socioeconómica, seja comprovada pelos serviços 
locais de acção social.

Vila Real Câmara Municipal de Vila Real 50% de redução do valor a pagar pelo consumo da água (até ao limite máximo de 25 m3 
por mês e correspondentes reduções nas tarifas de lixo e drenagem de esgotos. Aplica-se a 
quem tem a cargo 3 ou mais filhos e possui o Cartão Municipal de Família Numerosa.

Viseu Câmara Municipal de Mangualde Redução de 20% relativamente ao tarifário base. Aplica-se a famílias com 3 ou mais filhos 
estudantes até aos 25 anos de idade.
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Mapa Tarifários Sociais
DISTRITO AUTARQUIA DESCRIÇÃO SÍNTESE TARIFÁRIO

Açores Câmara Municipal da Povoação SOCIAL - Aplicável a famílias cujo rendimento per capita não seja superior ao valor da 
pensão social - beneficiam de uma redução de 9 m3

Açores Câmara Municipal de Ribeira 
Grande

SOCIAL - Para agregados familiares de 6 ou mais elementos com consumo mensal igual ou 
superior a 16 m3 e com rendimento per capita inferior ao valor da pensão social 
(actualmente 177,05 €)

Guarda Câmara Municipal de Seia TARIFÁRIO SOCIAL - Aplicado a famílias cujo rendimento do agregado familiar não 
ultrapasse os 50% do salário mínimo nacional e no caso do consumidor individual os 80% 
do mesmo. Neste caso existem descontos nos preços do tarifário

Viseu Câmara Municipal de Lamego Apoio ao nível do pagamento da água para famílias carenciadas, cuja composição do 
agregado familiar seja de 5 ou mais elementos - não foi fornecida informação concreta do 
apoio fornecido
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Cadernos APFN Publicados: 

1 — Quem somos, quantos somos 

2 — Estudo Comparativo das Políticas Familiares na Europa 

3 — Família e Fiscalidade 

4 — Família e Poder Local 

5 — Apostar na Família - Construir o Futuro 

6 — Política Fiscal da Família 

7 — Tarifa Familiar da Água para consumo doméstico 

8 — Politique familiale: pourquoi, pour qui, comment? (IICEFN) 

9 — The Myth of Overpopulation and Those Who Brought it to You 

(IICEFN) 

10 — Empresas Familiarmente Responsables (IICEFN) 

11 — Família e Fiscalidade na Europa (IICEFN) 

12 — Imposto sobre o Valor Acrescentado (IICEFN) 

13 — Conciliação entre vida profissional, familiar e privada (IICEFN) 

14 — "Política Familiar" Un concepto por definir (IICEFN) 

15 — Família: Semente do Futuro 

16 — Demografia: Passado e Presente. Que Futuro? 

17 — Demografia, Família e Poder Local 

Todos estes cadernos estão disponíveis no site da APFN, em: 

http://www.apfn.com.pt/Cadernos/cadernos_apfn.htm 



 
 
 
 
 
 
 
 
Somos um grupo de casais, com três ou mais filhos, acreditamos 
nos valores da família, defendemos o direito à vida desde a sua 
concepção e sentimos a necessidade de apoiar as famílias 
numerosas. 
 
À semelhança do que já acontece noutros países europeus, 
formámos a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas 
(APFN), de âmbito nacional, para defesa dos direitos naturais, 
próprios e legítimos das famílias numerosas. 
 
Os principais objectivos desta Associação são: 
 
a) Defesa dos legítimos interesses das famílias numerosas, 
designadamente em matéria fiscal, de habitação, saúde e educação; 
 
b) Promoção de acções de solidariedade e apoio mútuo entre 
famílias numerosas; 
 
c) Obtenção de facilidades e descontos para os associados; 
 
d) Desenvolvimento de iniciativas de carácter sócio-cultural e de 
divulgação dos valores da família. 
 
 
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas 
Rua José Calheiros, 15 
1400-229 Lisboa 
Tel: 217 552 603 
Fax: 217 552 604 
e-mail: apfn@apfn.com.pt 
http://www.apfn.com.pt 
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