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I-ENQUADRAMENTO 

 

A pandemia pelo SARS-Cov-2, COVID-19 veio trazer profundas transformações sociais, 

alterando comportamentos e modos de vida em sociedade. A nova normalidade trouxe 

à superfície maior vulnerabilidade nas famílias, desemprego, distanciamento físico, e 

destacou a fragilidade do ser humano, nas suas várias dimensões. 

Foram muitas as medidas desenvolvidas, quer pelo governo, quer pelo Município de 

Cantanhede, na tentativa de reduzir os problemas e encontrar respostas para a 

população, nomeadamente para os idosos isolados, para as famílias vulneráveis com 

escassos rendimentos e com despesas mensais para pagar, às pessoas que se viram 

confrontadas, de um momento para o outro, com alterações drásticas das suas rotinas 

de proteção à família através do seu trabalho, com crianças em casa e pais em 

teletrabalho, famílias em Layoff e, em situações extremas, desempregados. 

Do declarado estado de emergência, para o estado de calamidade, seguido do atual 

estado de alerta nacional, não tem vindo a ser fácil a retoma a uma dita “normalidade 

social”, exigindo a todos um esforço suplementar, dada a severidade da atual situação 

socioeconómica, designadamente das famílias mais vulneráveis em Cantanhede, à qual 

acrescem muitas vezes questões de saúde. 

A transição para o estado de alerta declarada pelo governo não foi aceite pelos órgãos 

territoriais competentes, tendo o Concelho de Cantanhede permanecido no estado de 

calamidade. Assente neste pressuposto foi do entendimento do serviço municipal 

reforçar as medidas de apoio na área social, para além do apoio alimentar que a Equipa 

de Intervenção em Situações de Exceção (EISE) tem vindo a prestar desde então, 

deslocando-se aos vários locais do território concelhio, ou seja, indo ao encontro do 

tecido populacional em situação de isolamento, desvantagem económica e social, 
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aproximando o serviço às pessoas que dele careciam. Atualmente e tendo sido mantido 

o estado de calamidade o território de Cantanhede, numa atitude preventiva, a ação 

social municipal considerou ser pertinente propor uma medida social transitória, e os 

respetivos procedimentos, a qual permitirá apoiar os idosos mais isolados e 

territorialmente mais distantes, bem como pessoas e/ou famílias em situação de 

vulnerabilidade social e económica, e que apresentam limitações no acesso aos bens de 

primeira necessidade. 

Deste modo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º Apoios a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, o qual introduz que Durante a vigência 

da presente lei, a competência para a prestação dos apoios a pessoas em situação de 

vulnerabilidade previstos na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, naquele âmbito e quando estejam associados ao 

combate à pandemia da doença COVID-19, considera-se estar legalmente delegada no 

presidente da câmara municipal a competência para a prestação dos apoios a pessoas em 

situação de vulnerabilidade da referida Lei, pelo que se propõe, como forma de mitigar 

os efeitos nefastos decorrentes da pandemia, o programa #VALEAPROXIMAR+ 

Assim e como medida social transitória, a vigorar pelo período de 5 meses, com início a 1 

de agosto e términos a 31 de dezembro de 2020, o Serviço Municipal de Ação Social vem 

propor a implementação do Programa:  
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II-OBJETO DO PROGRAMA 

 

O Programa #VALEAPROXIMAR+ pretende ser uma medida social de apoio aos munícipes 

em situação de carência económica e fragilidade social, tendo por metodologia um 

sistema atribuição de vales destinados à aquisição de bens de primeira necessidade, em 

estabelecimentos do comércio local (sedeados nas freguesias do Concelho de 

Cantanhede). Para o efeito, o munícipe poderá candidatar-se diretamente na Divisão de 

Ação Social e Saúde, ou através do portal do Município de Cantanhede, cumprindo os 

requisitos constantes nas condições de acesso e poderá então usufruir de um valor 

mensal em vales, até ao limite de 20€ por mês, por cada elemento do seu agregado 

familiar.  

O programa #VALEAPROXIMAR+, enquanto medida transitória, pretende abranger, no 

máximo, até 50 pessoas com um montante mensal de 20€ em vales para aquisição de 

bens essenciais diretamente no comércio local (excetuando as médias e grandes 

superfícies comerciais), durante um período de 5 meses, a iniciar em agosto do corrente 

ano até dezembro de 2020, com um custo total de 5.000,00euros, conforme o 

cronograma seguinte: 

 

Cronograma 

  Duração do Programa  

N.º de 
pessoas  a 
abranger 

Valor por 
pessoa 

Agosto Setembro Outubro Novembro  Dezembro Investimento 
Total 

50 20,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 5 000,00 € 
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Os Vales #VALEAPROXIMAR+ serão produzidos pelo Município de Cantanhede, 

numerados e distribuídos mensalmente pelas famílias candidatas elegíveis, no 

escrupuloso cumprimento dos requisitos do programa, e abrangerão as seguintes 

quantias: 0,50€; 1,00€ e 5,00€. 

 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-CONDIÇÕES DE ACESSO 

 

Podem candidatar-se ao programa #VALEAPROXIMAR+ as pessoas isoladas ou inseridas 

em agregados familiares, até ao limite máximo de 50 pessoas, que reúnam 

cumulativamente as seguintes condições: 

a) Tenham idade igual ou superior a 18 anos, ou inferior desde que estejam em situação 

de autonomia económica, ou emancipados pelo casamento; 

b) Residam e estejam recenseados no Concelho de Cantanhede há pelo menos 1 ano, ou 

já tenham residido no Concelho pelo período de 1 ano, caso se encontrem a residir ou 

recenseados no mesmo, há menos de 1 ano; 
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c) No caso de cidadãos estrangeiros, os que apresentem autorização de residência ou 

visto de permanência (nestes casos, encontram-se dispensados da condição de 

recenseamento eleitoral, no entanto, devem apresentar atestado de residência emitido 

pela respetiva Junta de Freguesia onde mencione o tempo de residência na Freguesia de 

pelo menos 1 ano); 

d) Forneçam todos os elementos de prova de acordo os requisitos do programa a vigorar;  

e) Tenham esgotado todos os meios de atribuição de apoio existentes no Concelho e não 

usufruam de outros apoios para o mesmo fim, como por exemplo: Banco de Recursos 

Colmeia, POAPMC e Banco de Leite; 

f) Se encontrem em situação de carência económica, (entenda-se por situação de 

carência económica Situação do agregado familiar, que por razões conjunturais ou 

estruturais possui uma economia precária, com rendimento mensal “per capita” ilíquido 

igual ou inferior a 70 % do valor do Indexante dos Apoio Sociais -IAS). 

 

 

IV-SITUAÇÕES EXCECIONAIS 

 

Podem ainda candidatar-se indivíduos que se encontrem em: 

1) Situação excecional em que o rendimento mensal per capita ilíquido seja superior a 

70% do IAS, mas que por razões imprevistas e acidentais, seja necessário e devidamente 

justificado, atribuir apoio no âmbito da presente medida; 

2) Situação excecional em que o rendimento mensal per capita ilíquido seja superior a 

70% do IAS, mas que o agregado familiar tenha a cargo um elemento em situação de 

dependência, inválido ou portador de deficiência que implique para o mesmo um 

acentuado esforço financeiro; 

3) Situações pontuais de calamidade ou catástrofe natural. 
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V-PROCESSO INDIVIDUAL  

 

1 – Deve ser elaborado um processo individual por cada agregado familiar, apoiado no 

âmbito da presente medida de apoio social excecional. 

2 – Do processo individual devem constar os dados e/ou cópia dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação válido de cada elemento do agregado familiar (Bilhete de 

Identidade, Cartão de Cidadão, Assento de Nascimento, Passaporte, ou outro consoante 

a situação); 

b) Comprovativo de autorização de residência ou visto de permanência válido (quando 

aplicável); 

c) Cartão de Contribuinte de todos os elementos do agregado familiar; 

d) Cartão de Beneficiário da Segurança Social de todos os elementos do agregado familiar; 

e) Comprovativo do grau de incapacidade (quando aplicável); 

f) Última declaração de rendimentos anual (IRS) ou declaração sob compromisso de honra 

acerca dos rendimentos anuais auferidos (quando não exista declaração de IRS); 

g) Declaração emitida pelos Serviços da Segurança Social a atestar a situação perante este 

Organismo; 

h) Última declaração de IRC (quando aplicável); 

i) Documentos comprovativos de rendimentos dos últimos três meses ou declaração sob 

compromisso de honra, quando não existam documentos; 

j) Em situação de desemprego, declaração do Centro de Emprego onde conste que se 

encontre desempregado e declaração da Segurança Social onde conste se recebe ou não 

subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego, e em caso afirmativo deve 

indicar qual o valor que recebe e o período de atribuição do subsídio; 

k) Comprovativo do recenseamento no Concelho de Cantanhede; 
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l) No caso de cidadãos estrangeiros, os que apresentem autorização de residência ou visto 

de permanência (nestes casos, encontram-se dispensados da condição de 

recenseamento eleitoral, no entanto, devem apresentar atestado de residência emitido 

pela respetiva Junta de Freguesia onde mencione o tempo de residência na Freguesia); 

m) Declaração do serviço de Finanças comprovativa da posse ou não de bens imóveis; 

n) Comprovativos ou declaração, sob compromisso de honra, das despesas mensais do 

agregado familiar; 

o) Declaração do Requerente, sob compromisso de honra, da veracidade de todas as 

declarações prestadas no requerimento de candidatura, em como não beneficia de outro 

apoio destinado ao mesmo fim e que não usufrui de quaisquer outros rendimentos para 

além dos declarados. 

3 – Do processo individual deve ainda constar Relatório Social, conforme modelo adotado 

pela Divisão de Ação Social e Saúde, elaborado pelo/a Técnico/a de acompanhamento do 

processo. 

4 – Podem constar do processo individual outros documentos, indispensáveis e tidos por 

convenientes para a análise da candidatura, fornecidos voluntariamente pelo requerente, 

obtidos nos serviços da autarquia ou que oficiosamente se venham a obter noutros 

organismos. 

 

 

VI-INSTRUÇÃO DA CANDIDATURA 

 

1 – O processo de candidatura deverá ser instruído com: 

a) Formulário de candidatura ao programa, devidamente preenchido; 

b) Relatório Social com Parecer Técnico elaborado pelo/a Técnico/a de 

Acompanhamento; 

c) Processo individual. 
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2 – Quando já exista processo social na Divisão de Ação Social e Saúde, o requerente fica 

dispensado da apresentação dos documentos que fazem parte deste, juntando apenas os 

que se encontrem em falta ou desatualizados. 

 

 

VII-OPERACIONALIZAÇÃO DA CANDIDATURA POR PARTE DOS BENEFICIÁRIOS  

 

A candidatura pode ser realizada através de duas vias: 

a- Mediante o preenchimento do formulário do programa, disponível na página do 

Município, que depois deverá ser remetido para o e-mail da DASS: dass@cm-

cantanhede.pt, com os devidos documentos solicitados, digitalizados; 

b- Entrega presencial na Casa Francisco Pinto, onde funciona o Serviço Municipal de Ação 

Social, instruída com os devidos documentos. 

 

 

VIII-DURAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Em termos gerais, o presente programa terá a duração de 5 meses e estará em vigor até 

dezembro de 2020. Findo este prazo será elaborado relatório de avaliação e ponderação 

relativamente à sua continuidade. 

 

 

IX-PERÍODO EM QUE OS MUNÍCIPES PODEM BENEFICIAR DO PROGRAMA 

 

As candidaturas elegíveis beneficiarão de apoio ao abrigo do Vale Aproximar + durante 

um período de 3 meses, sendo a situação reavaliada findo este prazo. 
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X-ENTIDADES DE COMÉRCIO LOCAL ADERENTES AO PROGRAMA 

 

O Programa #VALEAPROXIMAR+ pretende conciliar o apoio às famílias mais vulneráveis 

por um lado, e por outro dar um impulso ao pequeno comércio local. Deste modo 

poderão aderir ao programa as Entidades de comércio local de venda de produtos de 

bens essenciais, legalmente constituídas. No presente programa, encontram-se excluídas 

as médias e grandes superfícies comerciais. 

 

 

XI-PROCESSO DE ADESÃO DAS ENTIDADES DO COMÉRCIO LOCAL AO 

PROGRAMA #VALEAPROXIMAR+ 

 

As Entidades de comércio local podem aderir ao Programa através da formalização da 

candidatura em formulário próprio disponível na página do município (a solicitar à 

informática), o qual deverá ser posteriormente remetido para o email: XPTO@cm-

cantanhede.pt,.a designar 

Deve anexar ao formulário certidões comprovativas de não dívida à Segurança Social e às 

Finanças, bem como comprovativo de IBAN. 

 

 

XII-PROCESSO DE REEMBOLSO DO VALOR DOS VALES ÀS ENTIDADES DO 

COMÉRCIO LOCAL 

(a definir com o DAF o melhor procedimento) 

 

As entidades aderentes devem proceder mensalmente, no último dia útil de cada mês, à 

entrega das faturas acompanhadas dos respetivos vales, na Divisão de Ação Social e 

Saúde, situada na Casa Francisco Pinto, na Rua António José de Almeida, n.º 3, entre as 

09:00h e as 16:30h.  
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As faturas devem ser emitidas em nome do Município de Cantanhede com o Número de 

Identificação Fiscal 506087000, datadas e assinadas pela entidade inscrita na plataforma 

do Programa #VALEAPROXIMAR+, encontrando-se em conformidade e obedecendo aos 

requisitos legais em vigor. 

O pagamento das faturas será efetuado, através de transferência bancária, após 

validação, no prazo de uma semana/um mês (a definir com os serviços). 
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Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, Regime excecional para promover a capacidade de resposta 

das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19; 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 

autárquico; 
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XIII-ANEXOS 

 

Anexo I – Lista de Bens de Primeira Necessidade (alimentares/higiene) 

 

Anexo II – Ficha de Adesão Programa #VALEAPROXIMAR+ - Famílias 

 

Anexo III – Ficha de Adesão ao Programa #VALEAPROXIMAR+ - Estabelecimentos 

Comerciais 

 

Anexo IV – Modelo do Vale do Programa #VALEAPROXIMAR+ 

 


