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PROJETO “SEMPRE JUNTOS” 

Dinamizado por Sado Acolhe 

Missão 

O PROJETO “Sempre Juntos” é criado pela Sado Acolhe - Associação de Apoio às 

Crianças, Jovens e Idosos da Freguesia do Sado, instituição particular de solidariedade 

social, com o número de identificação fiscal 508 859 638. 

Enquadrado na deficiente existência de respostas de apoio aos idosos na referida 

freguesia, da necessidade de podermos continuar a nossa política de aproximação à 

população e, na tentativa de combate ao isolamento dos idosos, pretende-se encontrar 

soluções que possam potenciar as relações de proximidade com a população da 

freguesia do Sado. 

 

Objetivo Geral 

Combater o isolamento social dos idosos da freguesia do Sado. 

 

  Objetivos Operacionais 

• Identificar idosos que vivam sozinhos. 

• Identificar situações de carência e vulnerabilidade social e económica. 

• Combater a solidão. 

• Manter o contato. 

• Criar uma relação de proximidade, confiança e segurança. 

• Criar uma rede de voluntariado local. 

• Reportar às autoridades necessidades identificadas. 

 

Procedimentos de Ação 

1. Criar uma rede de contatos com os idosos durante esta fase pandémica, 

identificando os apoios que os mesmos necessitam. 

2. Apoiar as autoridades na entrega e distribuição de bens essenciais. 

3. Prestar apoio no combate à solidão. 
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Público Alvo – Fases do Projeto 

1ª fase - Contatos efetuados aos sócios da Associação, com recurso à base de dados dos 

mesmos, sendo este procedimento mais eficiente e prático, dadas as circunstâncias 

atuais. (Durante o Mês de Março) 

2ª fase – Alargar a rede de contatos à população da Freguesia do Sado. Colaborar com 

as  autoridades locais na identificação de situações de risco e/ou de necessidade 

3ª fase – Implementar uma rede de apoio, que faça chegar às  pessoas em situação de 

de carência ou vulnerabiidade a ajuda necessária e adequada à sua condição. 

O tratamento, recolha e processamento de dados pessoais, serão garantidos  de acordo 

com as orientações da comissão Nacional de Proteção de dados (CNPD).  

 

Parcerias 

Desenvolvimento de possíveis parcerias com as autoridades locais e com os principais 

agentes territoriais. 

 

Como envolver os Beneficiários e Destinatários 

Identificar os grupos-alvo e/ou os beneficiários e a população, em geral, é o ponto de partida 

para o resultado do projeto. É esperada uma participação proativa na implementação do 

projeto, sendo que cada um dos intervenientes corresponsável direto em todas as fases do 

mesmo. Deverão reunir-se condições para que os beneficiários se sintam parte integrante de 

todo o processo, tendo como suporte uma rede de contatos eficiente e eficaz. 

 

 

 

Metodologias 

Na criação e desenvolvimento do projeto, vamos privilegiar o contato via telefone ou 

email, e, quando necessário, de forma presencial. Contudo, outras dinâmicas poderão 

ser contempladas. 

 

Será dada visibilidade do projeto nas Redes Sociais da Associação, no site 

(www.sadoacolhe.pt), jornais parceiros, entre outros meios que a associação considere 

necessários. 
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Utilidade do Projeto/ Resultados Esperados 

Esperamos com este  projeto apoiar quem mais precisa nesta situação de pandemia. 

Contamos melhorar a situação dos beneficiários identificados, nomeadamente no que 

concerne às suas necessidades (entrega de bens alimentares e não alimentares 

(vestuário, calçado,..../ idas ao centro de saúde/ aquisição de medicação/covid 19/ 

isolamento social/ entre outras emergências sociais) 
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