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Plano Local 
de Incentivo 
à Natalidade

• Plano a ser desenvolvido com a orientação e
parceria da Associação Nacional de Famílias
Numerosas por forma a estabelecer um conjunto
de medidas que concorram como incentivo à
natalidade, potenciando os recursos dos parceiros
que atuam na Comissão Social de Freguesia
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Bolsas Sociais SDR

• Reforço com investimento financeiro da Junta de
Freguesia do Programa “Bolsas Sociais em Creches e
Jardins de Infância da Rede Privada”, desenvolvido pela
Câmara Municipal de Cascais

• Pretende-se estabelecer um plano de comunicação mais
eficaz e eficiente de forma a que as famílias não consigam
colocar as suas crianças em creches da rede social ou
jardins de infância da rede pública o possam fazer nos
equipamentos privados
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São Domingos de 
Rana Consigo
• Acompanhamento de pessoas

em situação e isolamento e/ou
solidão, sinalizados pelos
parceiros da Comissão Social de
Freguesia, para intervir de uma
forma eficaz e humanizado nas
situações de isolamento e/ou
solidão independentemente do
ciclo de vida em que se
encontrem

• Foram identificadas e
acompanhadas 12 situações de
isolamento na comunidade
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Consertos 
Solidários

• Desenvolvimento de um programa
para a realização de pequenas
intervenções em casas de pessoas
idosas que possam responder às
necessidades sentidas ao momento

• Não foi realizado nenhum conserto
solidário devido à pandemia
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Fundo de Emergência 
Social

• Iniciativa no âmbito da privação material para
apoio financeiro pontual, excecional e temporário,
destinado a agregados familiares ou pessoas
isoladas residentes na Freguesia, que se
encontrem em situação económico-social de
emergência, por forma a fazer face a despesas
essenciais
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Fundo de 
Emergência 

Social 
de 

São Domingos

Foram efetuados 23 pedidos de FES

5 instituições solicitaram FES

11 foram deferidos

Foram atribuídos 2.616.97€
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Clínica Mente Sã

• Reformulação da Iniciativa Clínica Social

• Missão: melhoria da saude mental do seu
território

• Conta com:

• Serviços de psicoterapia

• Psicoterapia familiar

• Pedopsiquiatria

• Psiquiatria

• Terapia assistida por cão

• Terapia da Fala

• Pretende-se o alargamento do projeto
(desenvolvido pela Junta desde 2015)
estabelecendo-se uma primeira iniciativa de
base comunitária através do maior
envolvimento da componente Psiquiatria
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Clínica Mente Sã

• O logótipo e o nome da Clínica foram
alterados e o regulamento foi
reestruturado.

• A Clínica apresentou uma candidatura para
o Selo de Boas Práticas de Intervenção
Social
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Clínica Mente Sã

• Foram efetuadas remodelações e
investimentos no gabinete e este conta
com dois sofás, uma mesa de apoio,
duas cadeiras, candeeiro, tapete,
almofadas, lenços de papel,
constituição de uma caixa lúdica com
brinquedos e materiais de trabalho
psicoterapêutico.
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Clínica Mente Sã

• A clínica conta com 7 técnicos superiores

• Psicoterapia = 847 sessões atendimento

• Aconselhamento Parental = 32 sessões

• Reuniões com Professores = 5

• Terapia Fala = 36 sessões

• Rastreio Terapia da fala = 5

• Psiquiatria = 7 sessões

• Grupo de reflexões com idosos = 11 sessões

• Nos últimos 12 meses a Clínica realizou 2.054
atendimentos a 137 utentes
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Técnicos Superiores 
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Votação
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Regulamento 
de Apoio às 

Organizações 
Sociais 

de 
São Domingos

Os apoios JF às organizações Sociais concretizam-se:

- Linha de financiamento a projetos

- Linha de financiamento para a aquisição de 

pequenos equipamentos ou materiais específicos

O montante é estipulado anualmente consoante o 
orçamento anual da JF

O prazo de apresentação de candidaturas decorre de 1 a 
30 de Junho de cada ano

As candidaturas serão analisadas e avaliadas pelo executivo da 
JF no prazo de 60 dias úteis a contar do fim do período 
estabelecido para a apresentações das mesmas para cada tipo 
de apoio
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INFORMAÇÕES OBRIGADA PELA VOSSA 
ATENÇÃO E PARTICIPAÇÃO
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