
Contrato Local
de Desenvolvimento Social

Município de Santiago do Cacém
e Associação de Desenvolvimento
do Litoral Alentejano (ADL)

Inclusão Social e Emprego

Fundo Social Europeu

Promoção do envelhecimento ativo
e Apoio à população idosa; Promover
a inclusão social de grupos 
populacionais que revelem maiores 
níveis de fragilidade social (idosos
e pessoas com deficiência) residente
no concelho de Santigo do Cacém.

Projeto

Parceria

Programa operacional

Fundo

Objetivo

Contactos Município
Praça do Município
7540-136 Santiago do Cacém

www.santiagocacem.pt
Tel. 269 829 400
     facebook.com/munsantiagocacem
     twitter.com/cmsantiagocacem

Contactos ADL
Rua de Santiago, ZAM Lote 5
7540-235 Santiago do Cacém

adl.alentejano@mail.telepac.pt
T. 269 827 233
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PASSEIOS COM HISTÓRIA
■ Visitas a tesouros do nosso património natural  

e cultural das nossas aldeias, vilas e cidades.  

FESTAS COM TRADIÇÃO
■ Recriar tradições e promover o convívio entre 

pessoas idosas.

CAMINHADAS PELO PATRIMÓNIO
■ Caminhadas por percursos de interesse 

patrimonial no município e fora dele.

Município em movimento

Estamos a preparar 
para si

AÇÕES CULTURAIS 
NO MUNICÍPIO E NO PAÍS
■ Acesso às bibliotecas municipais, aos museus 

nacionais, ao teatro e ao cinema, bem como 

eventos de leitura.  

GINÁSTICA E HIDROGINÁSTICA 
ADAPTADA
■ Programa de aulas de ginástica adaptada em 

todas as freguesias do concelho e aulas de 

hidroginástica adaptada nas piscinas municipais.

FESTIVAL ANUAL SÉNIOR 
■ Realização de “olimpíadas” com atividades 

desportivas, culturais e de convívio. 

CLUBES DE MEMÓRIA
■ Pontos de encontro para atividades que ajudam 

a preservar a memória: jogos e exercícios, 

partilha de saberes, recolha de histórias de vida 

de pessoas que se destacaram no concelho.

PROJECTOS ARTÍSTICOS 
E COMUNITÁRIOS 
QUE UNEM GERAÇÕES
■ A iniciativa COOPERAGE - Cooperação 

Intergeracional irá desenvolver ações 

socioculturais com crianças, jovens  

e adultos e idosos. 

PARTILHA DE INFORMAÇÃO 
FUNDAMENTAL 
■ A iniciativa Informa Sénior irá permitir  

a divulgação dos direitos, apoios, projetos, 

serviços e prestações sociais criadas a pensar 

nos idosos. 

APOIOS PARA OS
CUIDADORES INFORMAIS
■ Vamos identificar os cuidadores informais 

do concelho e as pessoas idosas que são, 

simultaneamente, cuidadores, para os apoiar. 

■ Serão também promovidos grupos de entreajuda 

e será criada uma bolsa de voluntários para 

assistência aos cuidadores. 

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS
DE APOIO A IDOSOS
■ Apoio de voluntários na realização de compras, 

utilização de serviços, acesso a apoios, bem 

como o seu acompanhamento e vigilância;

AÇÕES DE PREVENÇÃO
DE VIOLÊNCIA
■ Sensibilizar e informar a população para as 

questões do abandono, negligência e maus 

tratos a idosos

TECNOLOGIA AO SERVIÇO
DOS SENIORES
■ Fomentar atividades à distância com recurso  

às tecnologias de informação e comunicação.

LINHA TELEFÓNICA
DE APOIO SÉNIOR
■ Criação de uma linha telefónica de apoio 

 aos mais idosos.
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