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“POR TODOS NÓS”

A Câmara Municipal de Mafra aprovou um conjunto de medidas extraordinárias para 
mitigar os impactos sociais e económicos da COVID-19, a qual tem, como consequên-
cias previsíveis, o aumento da precariedade no emprego, o decréscimo da produtivida-
de e da atividade económica, em especial nas Pequenas e Médias Empresas (PME) e nos 
Empresários em Nome Individual (ENI), assim como a diminuição de rendimentos nas 
famílias e, em geral, o agravamento das condições financeiras e sociais.

Em complemento às respostas já prestadas por esta Autarquia e pelas várias entidades 
dos setores público e social, as medidas municipais extraordinárias estão agrupadas no 
programa “POR TODOS NÓS”, que visa apoiar as famílias, as instituições e as empresas 
locais, colmatando as novas necessidades decorrentes da atual circunstância de pande-
mia.

A Câmara Municipal está atenta à evolução da situação socioeconómica, pelo que o pro-
grama é objeto de permanente avaliação e atualização. Fazendo um esforço de gestão 
das suas prioridades, e sem colocar em causa a prestação de serviços municipais essen-
ciais à comunidade, esta Autarquia está disponível quer para ampliar as atuais medidas, 
quer ainda para introduzir novas medidas. Conte connosco!

Por si, estamos na linha da frente! 
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KITS DE MÁSCARAS
O que é?

A Câmara Municipal de Mafra investiu na aquisição de 500 mil máscaras cirúrgicas para 
garantir a sua disponibilização gratuita aos profissionais que estão na primeira linha e 
também à população para utilização em saídas de casa imprescindíveis. Esta foi mais 
uma medida extraordinária para mitigar os riscos de contágio da COVID-19, represen-
tando um investimento municipal de cerca de meio milhão de euros.
Para a população, foi distribuído um kit de oito máscaras por cada domicílio, acompa-
nhado de um folheto com instruções claras de utilização das mesmas e de lavagem das 
mãos. No total, contabilizaram-se 40 mil kits (o que corresponde ao número de domicí-
lios do Concelho de Mafra), somando 320 mil máscaras.
Estes esquipamentos de proteção individual devem ser utilizados por um elemento adul-
to da família em deslocações imprescindíveis, nomeadamente idas ao centro de saúde, 
supermercado ou farmácia. 
Aproximando-se o período de reabertura social e de reposição gradual da normalidade 
das comunidades, a Câmara Municipal está a implementar uma campanha de comunica-
ção destinada a fomentar a utilização de máscaras de uso social (em algodão ou têxtil) 
por todos os que permaneçam em espaços interiores fechados com várias pessoas, tais 
como supermercados, farmácias, lojas, estabelecimentos comerciais ou transportes pú-
blicos. Todo o munícipe deve possuir, pelo menos, uma máscara de uso social.
Portanto, o apelo é: sempre que possível, fique em casa, mas nas saídas imprescindíveis 
use máscara! 

Como aceder?

O kit de oito máscaras cirúrgicas foi distribuído ao domicílio, mais concretamente nas 
caixas do correio, com o apoio das Juntas/ Uniões de Freguesia. Já as máscaras de uso 
social podem ser feitas pelos próprios munícipes ou adquiridas nos estabelecimentos 
comerciais.

FAMÍLIAS
MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO
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FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL

O que é?

Este fundo, a ser gerido no âmbito da Ação Social do Município, em articulação com a 
Segurança Social, destina-se a fazer face a situações de emergência social das famílias 
(aquisição de bens, serviços e equipamentos). O valor inicial é de 1.000.000,00€ (um 
milhão de euros).

Como aceder?

Os residentes no Município de Mafra, em situação de carência ou vulnerabilidade socio-
económica, decorrente do atual contexto de pandemia, deverão contactar a Linha de 
Apoio Social (800 261 262), sendo disponibilizada informação sobre as respostas sociais 
municipais existentes no âmbito deste fundo no site www.cm-mafra.pt.

AjuDAR+ (APOIO ALIMENTAR)

Como funciona?

O “AjuDAR+” é um programa de apoio extraordinário às famílias para assegurar a atribui-
ção de géneros alimentares através da emissão de vales (títulos de refeição ou equiva-
lente), a descontar em supermercados ou em outros estabelecimentos da área alimentar 
aderentes, ou do fornecimento de refeições confecionadas (para casos específicos). Os 
apoios terão a duração de um mês, podendo este prazo ser renovado por igual período, 
mediante novo pedido e respetiva avaliação pelos serviços municipais.  Uma vez despo-
letado favoravelmente o apoio, o requerente ou a entidade referenciadora são informa-
dos do local de levantamento dos vales.

Como aceder?

Os residentes no Município de Mafra, em situação de carência ou vulnerabilidade so-
cioeconómica e que reúnam, cumulativamente, as condições previstas em regulamen-
to, deverão formular a sua candidatura através do contacto da Linha de Apoio Social 
(800 261 262) ou da Linha de Emergência (800 261 261), ou através do preenchimen-
to do formulário disponível em https://www.cm-mafra.pt/p/fundo_emergencia_social. 
Nesta página eletrónica pode consultar a informação sobre os requisitos, condições ge-

FAMÍLIAS
MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO

https://www.cm-mafra.pt/
https://www.cm-mafra.pt/p/fundo_emergencia_social
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rais de acesso e documentos necessários para a instrução do processo, bem como sobre 
as condições de atribuição e de cálculo da capitação.

ACESSO A MEDICAMENTOS GRATUITOS

Como funciona?

A Câmara Municipal reforça o apoio ao acesso gratuito a medicamentos prescritos, no 
âmbito “Programa abem: Rede Solidária do Medicamento”. Esta iniciativa é desenvolvi-
da em cooperação entre esta Autarquia, que assume a comparticipação de 50% do valor 
dos medicamentos, e a Associação Dignitude, sendo que o reforço agora atribuído per-
mite apoiar os cidadãos que, não se encontrando antes abrangidos por este programa, 
têm necessidades específicas e emergentes decorrentes desde período difícil, em que 
muitos se encontram privados de rendimento.

Como aceder?

Os residentes, em situação de comprovada carência económica, podem efetuar as suas 
candidaturas através da Linha de Apoio Social (800 261 262). A cada beneficiário é 
atribuído um cartão que lhe permite adquirir os medicamentos prescritos em qualquer 
farmácia. 

REDUÇÃO DOS TARIFÁRIOS DE ÁGUA, 
SANEAMENTO E RESÍDUOS

Quais os apoios atribuídos?

Desde 1 de abril, e até que seja declarado, pelo órgão executivo municipal, o termo da 
situação excecional, são atribuídos os seguintes apoios:
• Isenção do pagamento das tarifas, fixas e variáveis, dos serviços de água, saneamen-

to e gestão dos resíduos urbanos aos utilizadores domésticos sujeitos ao tarifário 
social;

• Isenção do pagamento dos volumes de água e saneamento em 1.º escalão (0-5 m3), 

FAMÍLIAS
MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO
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a todos os utilizadores domésticos;
• Abolição dos 3.º e 4.º escalões e aplicação do preço do 2.º escalão de consumo a 

todo o volume de água e saneamento para todos os utilizadores domésticos.

Como aceder?

As isenções e reduções são aplicadas diretamente pelos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Mafra (SMAS de Mafra), sem necessidade de preenchimento de 
qualquer requerimento.

REFEIÇÕES ESCOLARES

Quais os apoios?

Face ao encerramento das escolas e à suspensão dos serviços integrados na compo-
nente de apoio à família, a Câmara Municipal continua a apoiar os alunos em situação 
de carência económica. Assim, durante o 2.º período, procedeu à entrega de kits alimen-
tares às crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico com 
escalão A da ação social escolar. Durante o 3.º período, é assegurada a distribuição de 
refeições congeladas, equilibradas nutricionalmente, às crianças e alunos da educação 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico com os escalões A e B da ação social escolar. 

Como aceder?

Os encarregados de educação das crianças e alunos abrangidos foram previamente in-
formados sobre esta medida, tendo tido a oportunidade de manifestar o seu interesse 
neste apoio. Durante o 3.º período, podem proceder ao levantamento das refeições nas 
escolas indicadas, uma vez por semana.

CEDÊNCIA DE MEIOS INFORMÁTICOS

Quais os apoios?

De modo a permitir que todos os alunos tenham condições de assistir à atividade letiva 

FAMÍLIAS
MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO
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não presencial, a Câmara Municipal procederá à cedência, por empréstimo, de compu-
tadores, tablets e equipamentos de Internet móvel aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e do ensino secundário que têm escalão A da ação social escolar e que 
foram referenciados pelos Agrupamentos de Escolas do Concelho, pela Escola Secundá-
ria José Saramago e pelos Colégios com contrato de associação que têm ensino regular 
público. Até à data, registam-se 204 computadores, 40 tablets e 180 equipamentos de 
Internet móvel.

Como aceder?

A entrega de meios informáticos é articulada diretamente entre o Município, os estabe-
lecimentos de ensino e os encarregados de educação.

 

CANCELAMENTO DO PAGAMENTO 
DE MENSALIDADES E CREDITAÇÃO 
DE VALORES PAGOS NAS ÁREAS DA 
EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA

Quais os apoios atribuídos?

Desde a data em que foram encerradas as instalações desportivas, culturais e sociais 
municipais e suspensos os serviços da Componente de Apoio à Família (refeições, pro-
longamento de horário e atividades nas interrupções letivas), da Creche de Mafra e dos 
núcleos desportivos municipais, e até que seja declarado, pelo órgão executivo muni-
cipal, o termo da situação excecional, foi determinado não cobrar as comparticipações 
familiares/ mensalidades até à reabertura das referidas instalações e que os valores já 
liquidados sejam creditados aos utilizadores no período subsequente à suspensão.

Como aceder?

Esta creditação é processada diretamente pelo Município, sem necessidade de preen-
chimento de qualquer requerimento.
 

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO

FAMÍLIAS
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“SE NÃO PUDER SAIR DE CASA, 
VAMOS POR SI”

O que é?

Reduzindo os riscos de contágio dos munícipes mais vulneráveis, a Câmara Municipal, 
em conjunto com as Juntas e Uniões de Freguesias, associações do Concelho e grupos 
de voluntários, disponibiliza um serviço de apoio, dando auxílio aos que devem perma-
necer em casa, substituindo-os nas suas deslocações ao supermercado ou à farmácia. 
Esta medida destina-se a munícipes com mais de 65 anos, sem apoio familiar, ou que se 
encontrem em situação de isolamento social.

Como aceder?

Os munícipes deverão contactar a Linha de Emergência (800 261 261), estando este 
serviço disponível nos dias úteis, das 9 às 17 horas, mantendo-se ativo até que seja de-
clarado, pelo órgão executivo municipal, o termo da situação excecional.

“A LINHA QUE NOS UNE”

O que é?

Este é um serviço de prestação de apoio psicológico por atendimento telefónico, asse-
gurado por psicólogos da Câmara Municipal e de instituições do Concelho, que se dis-
ponibilizaram para o efeito, ajudando os munícipes a desenvolver estratégias para gerir 
sentimentos ou stress. O lema é “Precisa de conversar? Estamos aqui para o ouvir”.

Como aceder?

Os munícipes deverão contactar o número de telefone 261 810 261, estando este serviço 
disponível nos dias úteis, das 9 às 17 horas, mantendo-se ativo até que seja declarado, 
pelo órgão executivo municipal, o termo da situação excecional.
 

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO

FAMÍLIAS
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FUNDO DE EMERGÊNCIA 
INSTITUCIONAL

O que é?

Este fundo, a ser gerido no âmbito da Proteção Civil e da Ação Social do Município, des-
tina-se a dar resposta imediata às necessidades emergentes das IPSS do Concelho. O 
valor inicial é de 500.000,00€ (quinhentos mil euros).

Como aceder?

As instituições deverão contactar a Linha de Apoio Social (800 261 262), sendo dispo-
nibilizada informação sobre as respostas municipais existentes no âmbito deste fundo.

APOIO FINANCEIRO
NA ÁREA DA INFÂNCIA E DOS IDOSOS

O que é?

A Câmara Municipal vai atribuir um apoio extraordinário, com caráter urgente, a 17 Ins-
tituições Particulares do Solidariedade Social (IPSS), no montante de 100.740,00€, po-
dendo ser prorrogado por mais dois meses, até ao valor total de 302.220,00€. 
Este apoio abrange, por um lado, a área de infância, de modo a criar condições financei-
ras para que seja reduzido o preço das mensalidades cobradas às famílias. Para o efeito, 
pretende-se comparticipar encargos fixos e garantir que as IPSS tenham a capacidade 
de retomar, a qualquer momento, as respostas sociais de creche, educação pré-escolar 
e centro de atividades de tempos livres, procedendo-se à atribuição de um valor de 
50,00€ por cada utente.
Este apoio abrange, por outro lado, a área dos idosos, de modo a criar condições fi-
nanceiras para que não sejam aumentadas as mensalidades. Para o feito, pretende-se 
minimizar os avultados encargos no âmbito da resposta social de apoio domiciliário, 
uma vez que, a fim de reduzir riscos de contágio, se verificam apreciáveis investimentos, 
entre outros, na aquisição de equipamentos de proteção individual, procedendo-se à 
atribuição de um valor de 90,00€ por cada utente.

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO

INSTITUIÇÕES
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Como aceder?

Esta comparticipação financeira é atribuída diretamente pelo Município, sem necessida-
de de preenchimento de qualquer requerimento.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS 
DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS

Quais os apoios atribuídos?

Desde 1 de abril, e até que seja declarado, pelo órgão executivo municipal, o termo da 
situação excecional, é atribuída a isenção do pagamento de todas as tarifas aos utiliza-
dores sujeitos ao tarifário doméstico das instituições sem fins lucrativos, nas quais se 
incluem as IPSS e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho.

Como aceder?

Esta isenção é aplicada diretamente pelos SMAS de Mafra, sem necessidade de preen-
chimento de qualquer requerimento.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE RENDAS

O que é?

É aplicada isenção integral dos pagamentos de rendas a todas as instituições de âmbito 
cultural, recreativo, desportivo ou social instaladas em espaços municipais, desde 1 de 
abril e até que seja declarado, pelo órgão executivo municipal, o termo da situação ex-
cecional.

Como aceder?

Esta isenção é processada diretamente pelo Município, sem necessidade de preenchi-
mento de qualquer requerimento.

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO

INSTITUIÇÕES
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ESPAÇO DE ACOLHIMENTO 
DE EMERGÊNCIA

O que é?

No âmbito das respostas de apoio social de emergência, e atendendo à existência de 
um elevado número de instituições sociais no Concelho, nomeadamente lares e outras 
estruturas residenciais para pessoas idosas, a Câmara Municipal criou um espaço de 
acolhimento temporário para munícipes e utentes das referidas instituições em situa-
ção de isolamento, nas instalações do antigo Centro de Saúde/ Hospital, propriedade 
da Santa Casa da Misericórdia de Mafra, equipado com 70 camas, das quais 40 cedidas 
pelo Exército Português e 30 pelo Grupo Cultural e Desportivo da Lagoa.

Como aceder?

Em caso de necessidade, as instituições deverão contactar a Linha de Apoio Social 
(800 261 262).
 

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO

INSTITUIÇÕES
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ISENÇÃO DO PAGAMENTO 
DE TARIFAS FIXAS 
DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS

Quais os apoios atribuídos?

Desde 1 de abril, e até que seja declarado, pelo órgão executivo municipal, o termo da 
situação excecional, é atribuída a isenção do pagamento de todas as tarifas fixas a todos 
os utilizadores não domésticos do Concelho (indústria, comércio e serviços). Dado que 
muitas empresas encerram a atividade, esta medida permite que, se não consumirem, 
nada pagam.

Como aceder?

Esta isenção é aplicada diretamente pelos SMAS de Mafra, sem necessidade de preen-
chimento de qualquer requerimento. Não obstante, as empresas devem comunicar as 
contagens aos SMAS, com urgência, para que não se apliquem os valores por estimativa, 
uma vez que, durante este período, não serão realizadas contagens. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE RENDAS

Quais os apoios atribuídos?

É atribuída a isenção integral dos pagamentos de rendas das concessões e alugueres de-
vidos ao Município em espaços comerciais municipais e em empresas municipais encer-
rados, desde 1 de abril e até que seja declarado, pelo órgão executivo municipal, o termo 
da situação excecional. Esta medida dirige-se aos operadores económicos (comércio e 
serviços) instalados nos referidos espaços, incluindo a Mafra & Ericeira Business Factory.

Como aceder?

Esta isenção é processada diretamente pelo Município, sem necessidade de preenchi-
mento de qualquer requerimento.
 

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO

EMPRESAS
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SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXAS 

Quais os apoios atribuídos?

Está suspensa, desde 1 de abril, e até que seja declarado, pelo órgão executivo municipal, 
o termo da situação excecional, a cobrança de todas as taxas relativas à ocupação de 
espaço público e publicidade a todos os estabelecimentos comerciais (incluindo feiran-
tes), com exceção de estabelecimentos bancários, instituições de crédito e seguradoras. 
Esta medida abrange, também, as taxas cobradas pelas Juntas/ Uniões de Freguesia do 
Concelho. 

Como aceder?

Esta suspensão é processada diretamente pelo Município, sem necessidade de preenchi-
mento de qualquer requerimento.

CREDITAÇÃO DOS VALORES
PAGOS POR ESPLANADAS

Quais os apoios atribuídos?

No que respeita à taxa de ocupação da via pública por esplanadas, o valor já pago em 
2020 pelos operadores económicos, desde abril e até à efetiva reabertura dos estabele-
cimentos, é creditado, de forma a ser utilizado no ano seguinte.

Como aceder?

Esta creditação é processada diretamente pelo Município, sem necessidade de preen-
chimento de qualquer requerimento.
 

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO

EMPRESAS
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GABINETE DE APOIO ÀS EMPRESAS

O que é?

Ampliando o apoio às empresas do Concelho, quer na presente situação de emergência, 
quer também na preparação da fase pós-pandemia, a Câmara Municipal disponibiliza 
um novo serviço, envolvendo know-how especializado, integrado e multidisciplinar, em 
dois níveis de intervenção;
1. Reforço da divulgação e apoio no acesso às medidas implementadas pelo Governo 

e pelo Município de Mafra, tanto através da compilação estruturada da informação e 
da edição de materiais, como através da organização de sessões remotas para apre-
sentação das referidas medidas e de esclarecimento de dúvidas em áreas como os 
recursos humanos ou a fiscalidade, possibilitando o acesso gratuito a especialistas;

2. Apoio especializado às PME locais que permita o reforço de competências, nome-
adamente, na área da gestão e transformação digital, seja através da promoção de 
formações especializadas, seja ainda através de reuniões de apoio individualizadas, 
tendo em conta os seus objetivos específicos no âmbito da gestão, financiamento, 
marketing, comunicação, área jurídica, entre outros.

Como aceder?

As empresas deverão contactar a Unidade de Planeamento Estratégico e Desenvolvi-
mento (UPED) da Câmara Municipal, através do número de telefone 261 810 256, ou 
consultar a informação disponível em www.cm-mafra.pt.

EMPRESAS

https://www.cm-mafra.pt/
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MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO

MAIS INFORMAÇÕES

Endereços úteis

https://www.cm-mafra.pt/
https://www.cm-mafra.pt/p/fundo_emergencia_social
https://pt-pt.facebook.com/camaramunicipaldemafra/

https://pt-pt.facebook.com/mafraericeirabusinessfactory/

Contactos do Município de Mafra

Linha de Apoio Social | 800 261 262
Linha de Emergência | 800 261 261
Apoio às Empresas | 261 810 256

www.cm-mafra.pt

https://www.cm-mafra.pt/
https://www.cm-mafra.pt/p/fundo_emergencia_social
https://pt-pt.facebook.com/camaramunicipaldemafra/
https://pt-pt.facebook.com/mafraericeirabusinessfactory/
https://www.cm-mafra.pt/



