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ENQUADRAMENTO

O Apoio Extraordinário às Instituições da Rede Solidária (AEIRS) consiste num apoio financeiro
de natureza excecional e urgente, às Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras
entidades sem fins lucrativos, que tenham sofrido impactos de natureza nociva decorrentes do
surgimento da pandemia.
Pretende-se que o AEIRS contribua para a sustentabilidade financeira das entidades concelhias
com intervenção social que, deste modo, tenham sofrido um acréscimo na procura dos seus
serviços, uma diminuição da sua capacidade de resposta e, tenham ainda, sofrido uma redução
de fundos ou receitas e/ou um aumento da despesa.
O propósito deste apoio extraordinário assenta, ainda, no compromisso das organizações em
assegurar com a qualidade que carateriza a sua intervenção, a resposta aos munícipes e, em
particular, àqueles que estão numa condição de maior vulnerabilidade socioeconómica.
Esta iniciativa faz parte de um pacote alargado de medidas do Município, adotadas para
responder às necessidades criadas pela pandemia, das quais se destaca a disponibilização de
Equipamentos de Proteção Individual, a desinfeção dos espaços físicos das organizações e a
disponibilização de testes serológicos
O montante global do AEIRS é de 350.000,00€ e as candidaturas serão geridas pela Divisão de
Desenvolvimento de Recursos Sociais do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social.
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FINANCIAMENTO
I – LIMITE DE FINANCIAMENTO
1. O investimento municipal neste apoio financeiro de natureza excecional
350.000,00€.

é de

II – ACESSO
1. Serão financiadas as respostas sociais identificadas no ponto IV, que desenvolvam a sua
atividade em Cascais há pelo menos um ano e que se encontrem no cumprimento das
suas obrigações legais.
2. Excluem-se todos os projetos financiados pela CMC ou pelo Estado Central.

III – CRITÉRIOS DE ACESSO
1. Os critérios de atribuição deste apoio financeiro de natureza excecional são os seguintes:
- Um valor variável por resposta / equipamento, que tem em conta a manutenção do
funcionamento no período de pandemia e o grau de risco da população que servem, e é
calculado em função do número de utentes com Acordo de Cooperação com o Instituto
da Segurança Social1;
- Um valor fixo de 1.500€ para as demais respostas;
2. Estes valores terão uma redução de 25% no caso de as entidades terem utilizado os
instrumentos financeiros do Lay Off;
3. Cada entidade gestora pode candidatar-se, com o limite de quatro respostas sociais2;
4. Deverá ainda ter os seus relatórios e contas devidamente aprovados e entregues na
CMC.

_____________________________________
1. Para este efeito, as entidades particulares sem fins lucrativos com Acordo de Gestão com o Instituto de Segurança
Social consideram-se equiparadas às entidades com Acordo de Cooperação
2. No caso das entidades que gerem vários equipamentos prestadores da mesma resposta, considera-se uma só resposta
(por ex. creche) e é tido em conta o nº total de utentes (por ex. nº total de utentes das várias creches duma entidade
gestora)
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IV – MONTANTES PARA AS RESPOSTAS APOIADAS

I. Infância e Juventude
Resposta Social

Montante
fixo de
apoio

Montante por
utente c/ acordo
de cooperação
40,00€

I.1. Acolhimento Residencial
I.2. CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental

1 500,00€
40,00€

I.3. Creche

40,00€

I.4. Creche familiar/Amas
II. Reabilitação e integração de pessoas com deficiência

Resposta Social
II.1. Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social

Montante
fixo de
apoio

Montante por
utente c/ acordo
de cooperação

1 500,00€
50,00€

II.2. Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

60,00€

II.3. Lar de apoio/lar residencial

75,00€

II.4. SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
III. Pessoas Idosas
Resposta Social
III.1. Academia/Universidade Sénior
III.2. Centro de convívio /Espaço Sénior

Montante
fixo de
apoio
1 500,00€

Montante por
utente c/ acordo
de cooperação

1 500,00€
50,00€

III.3. Centro de dia

75,00€

III.4. ERPI – Estrutura Residencial para Idosos

75,00€

III.5. SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
IV. Família e Comunidade
Resposta Social
IV.1. Centro de Atendimento à população imigrante
IV.2. Centro de Atendimento a vítimas de violência
IV.3. Bolsas alimentares
IV.4. Refeitório/cantina social
IV.5. Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
IV.6. Apartamento de transição
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V. Pessoas com comportamentos aditivos e suas famílias

Resposta Social

Montante
fixo de
apoio

Montante por
utente c/ acordo
de cooperação
50,00€

V.1. Apartamento de reinserção social
V.2. Centro de atendimento e acompanhamento psicossocial

1 500,00€
50,00€

V.3. Comunidade terapêutica
VI. Pessoas com VIH/SIDA

Resposta Social
VI.1. Centro de atendimento e acompanhamento psicossocial

Montante
fixo de
apoio

Montante por
utente c/ acordo
de cooperação

1 500,00€
75,00€

VI.2. SAD – Serviço de Apoio Domiciliário

50,00€

VI.2. Residência
VII. Pessoas com doença mental
Resposta Social

Montante
fixo de
apoio

Montante por
utente c/ acordo
de cooperação
50.00 €

VIII.1. Fórum sócio ocupacional

V – INSTRUÇÃO DAS CANDIDATURAS DAS RESPOSTAS SOCIAIS IDENTIFICADAS NO PONTO IV
1.

As candidaturas a este apoio financeiro de natureza excecional por parte das respostas
sociais identificadas no ponto IV devem ser apresentadas em formulário próprio
disponibilizado pela CMC (anexo A deste Guia), uma por entidade gestora, com limite de
candidatura até 4 respostas sociais.
VI – PERÍODO DE CANDIDATURA

1. O período de candidaturas terá lugar de 17 de agosto a 11 de setembro
VII – SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS
1. As candidaturas devem ser obrigatoriamente submetidas por correio eletrónico (ddes@cmcascais.pt)
2. O Município enviará uma mensagem por correio eletrónico confirmando a receção da
candidatura.

VIII – ELEGIBILIDADE
1. Só são aceites as candidaturas recebidas no período de candidatura indicado pela CMC.
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IX – AVALIAÇÃO E CONTROLO DAS CANDIDATURAS
1. As candidaturas são avaliadas pela CMC tendo em conta os critérios aprovados.
2. As entidades que apresentam candidatura (s) devem ainda prestar esclarecimentos e/ou
enviar documentação que o Município solicite na análise da candidatura.

X – EXECUÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS
1. O apoio financeiro é efetuado numa única tranche.
2. As entidades candidatas comprometem-se a que o apoio financeiro atribuído pela CMC
neste âmbito deste programa, seja afeto em exclusivo para a resposta social e para o
fim a que se destina.
3. Este apoio extraordinário não deve ser confundido com o apoio regular que a CMC
atribui a IPSS e entidades equiparadas;

XI – SITUAÇÕES OMISSAS
1. A Câmara Municipal de Cascais reserva-se o direito de decidir situações relacionadas com
este apoio excecional, que venham a colocar-se, omissas neste Guia.

XII – DIVULGAÇÃO DESTE APOIO
1. As Instituições apoiadas devem mencionar este apoio de natureza excecional concedido
pela Câmara Municipal de Cascais, junto dos destinatários da sua ação e público em geral,
através:
a) Divulgação em painéis da Instituição;
b) Através do site e Newsletter da própria instituição (caso existam);
c) Outros suportes.
XIII – DOCUMENTOS
1. Será disponibilizado: Formulário de candidatura
2. Cabe às entidades parceiras preencher e devolver o referido documento assegurando o
cumprimento do previsto no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
3. Cabe à CMC, tratar da informação recolhida, assegurando o respeito pela
confidencialidade e a proteção de dados conforme previsto no RGPD.
XIV – ANEXOS
A. Formulário de candidatura
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