
O que é?
A  é um espaço que visa ate-

nuar as necessidades imediatas de famílias 
do concelho de Reguengos de Monsaraz, 
surgindo como uma estrutura de apoio e 
acompanhamento de proximidade.

Para além de contribuir para a melhoria 
das condições de vida das famílias carencia-
das, pretende potenciar o envolvimento de 
toda a sociedade civil, empresas e particula-
res, na recolha de bens.

LojaSocial

A quem se destina?

A  pretende prestar apoio a 

famílias carenciadas, nomeadamente, a 
beneficiários de Rendimento Social de Inser-
ção (RSI), idosos com fracos recursos econó-
micos, crianças e jovens, famílias que se en-
contrem em situação de emergência social, 
mais propriamente, famílias em que haja um 
agravamento excepcional da sua situação 
económica, entre outros devidamente sina-
lizados pelas entidades locais.
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Onde estamos?
Bairro Residencial, Praceta Doutor 

Francisco Sá Carneiro, 2 (antiga casa dos 
juízes), Reguengos de Monsaraz
38°25'37.74"N | 7°32'13.11"W
Tel. (+351) 266 508 170
Tlm. (+351) 924 458 932
gas@cm-reguengos-monsaraz.pt
www.cm-reguengos-monsaraz.pt

Tipos de bens e produtos
A  irá dispor dos seguintes 

bens:
   Utensílios domésticos;
   Acessórios/calçado;
   Têxteis/vestuário;
   Brinquedos e material didáctico;
   Mobiliário;
   Livros Escolares;
   Outros...
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Objetivos
A  do Município de Reguengos 

de Monsaraz tem como objectivos:
   Suprir as necessidades imediatas de 
famílias carenciadas, através de donativos 
em espécie ou em dinheiro;
   Sensibilizar a comunidade para a recolha 
de bens materiais, nomeadamente, roupa, 
calçado, utensílios domésticos, livros e 
outros;
   Responder a situações de emergência 
social;
   Actuar em situações de rupturas familiares 
graves;
   Fomentar a rede de parceria interinstitu-
cional concelhia.
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Horário
Dias úteis das 14h30 às 18h00.
Sábados de manhã, apenas para recepção 

de material e sob marcação prévia.


