
OFICINA MÓVEL “O ENGENHOCAS”  

 

 



 

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos 

seniores socialmente desfavorecidos foi apresentada uma 

candidatura à Fundação EDP no âmbito do Programa EDP 

Solidária, com o Projeto “Oficina Social Móvel – O 

Engenhocas” 

1. CANDIDATURA/ DENOMINAÇÃO DO PROJETO 



  

Isolamento social e geográfico 

 

 24% da população tem mais de 65 anos 

 

 baixo valor das reformas/pensões 

 

 índice de envelhecimento 194,3% 

 

2. PROBLEMA SOCIAL IDENTIFICADO 



  

Abrange toda a área do Município 

 

  A Oficina Móvel “O Engenhocas é um serviço prestado pela CM Santiago 

do Cacém, através de mão de obra qualificada e visa a realização de 

pequenas reparações no interior das habitações 

 

  Os encargos financeiros são suportados nas verbas inscritas em 

Orçamento e Plano de Atividades de cada ano 

 
 

 

3. ÂMBITO 



  

Podem beneficiar dos serviços os munícipes que reúnam as 

seguintes condições: 

 

 Com idade igual ou superior a 65 anos, que se 

encontrem em situação de isolamento, sem suporte 

familiar de proximidade; 

 
 

4. BENEFICIÁRIOS 



  

Acamados; 

Portadores de incapacidade igual ou superior a 70%; 

 

Isentos da taxa moderadora por carência 
económica;  

 

Titulares do Cartão Oficina Móvel “O Engenhocas”. 

 

 

 

 

 

4. BENEFICIÁRIOS 



  

 O cartão é obtido a título gratuito 

 Os interessados que reúnam os requisitos devem 

formular o pedido junto da DEASS ou nas sedes das 

Juntas de Freguesia 

5. ACESSO AO CARTÃO 



  

 O cartão é pessoal e intransmissível 

 Válido pelo prazo de um ano  

 Renovável 

 Os beneficiários devem informar das alterações 

5. ACESSO AO CARTÃO 



  

 Pessoalmente junto dos serviços municipais 

 Rede de parceiros Engenhocas 

 Formulário (disponível on-line) pode ser reencaminhado 

para a caixa de correio da DEASS  ou enviá-lo por correio.  

Utilização da linha telefónica (9H00 às 17H00) 

 

6. ACESSO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CANDIDATURA 



  

 Os pedidos são limitados a 5 intervenções anuais 

 

 ou intervenções que não excedam os 500€ 

 

6. ACESSO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 



  

 Carpintaria 

 Serralharia 

 Eletricidade 

 Canalização 

 Serviços de pedreiro 

 

7. TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO 



  

 

6. FOTOGRAFIAS 



OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO! 


