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A ARESC – Associação de Respostas Educativas e Sociais à Comunidade
– apoia desde 2011, 230 famílias carenciadas da Freguesia de São
Domingos de Rana. Este trabalho pauta-se por uma abordagem
multidisciplinar sendo o objectivo final a autonomização da família que
se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconómica, efectuado
por profissionais credenciados nas diferentes áreas: Social; Psicológico;
Jurídico; Saúde e Formações.
 
No acompanhamento social incorporamos dois tipos de apoio: Banco
Alimentar e Programa de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas.
A ARESC tem igualmente uma loja social onde o leque de artigos é
muito variado e necessário para que as famílias não sejam sujeitas a
graves limitações materiais, sendo acompanhadas e avaliadas
periodicamente de modo a monitorizar o respectivo grau de carência
económica.
 
Pretende-se assim efectuar um trabalho diferenciado, personalizado e
de cariz multidisciplinar, uma vez que a origem da carência económica e
de vulnerabilidade das famílias residem em aspectos vários. Estes
podem aferir-se como sendo de carácter jurídico, de saúde mental ou
de patologias físicas com ou sem carácter crónico e nessa sequência
com maior ou menor grau de permanência e evolução.

A ARESC

Este boletim é impresso 
em papel 100% reciclado.

APOIO JURÍDICO
No âmbito dos serviços concedidos
aos nossos utentes, a ARESC presta
apoio jurídico de forma gratuita.
Neste acompanhamento, procede-se
ao esclarecimento das famílias sobre
questões jurídicas pendentes ou que
pretendem vir a impulsionar através
dos meios judiciais, dos seus direitos
e deveres determinados legalmente.
As questões colocadas apresentam
um âmbito muito extenso e variável
destacando-se, no entanto, a
documentação quer no âmbito da sua
obtenção quer para a sua renovação,
questões atinentes ao poder paternal,
divórcio, violência doméstica, ofensas
à integridade física, dívidas e
penhoras, arrendamento, questões
laborais, a consecução de apoio
jurídico junto da segurança social,
entre muitas outras.

APOIO PSICOLÓGICO
Na área do apoio mental, o psicólogo
é um profissional de saúde que
trabalha no estudo dos diversos
aspectos relacionados com a mente
humana e respectivos
comportamentos para ajudar as
pessoas a terem uma vida melhor e
aprenderem a ultrapassar os seus
problemas. 
O desenvolvimento pessoal e a
estimulação cognitiva também fazem
parte do trabalho do psicólogo. 
O Apoio Psicológico em Psicoterapia
Clínica disponível na ARESC tem
como objectivo providenciar estes
serviços a todas as pessoas
independentemente da sua condição
socioeconómica. 
 

COMO AJUDAR A ARESC?
Não lhe custa nada! Na declaração de IRS, MODELO 3 QUADRO 11
CAMPO 1101, coloque o nosso NPC 509 928 676. Assim, é doado
0,5% do seu IRS apurado sem qualquer encargo nem perda de
benefícios fiscais.
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SERVIÇOS E  ACTIVIDADES

Na âmbito da Saúde, são
realizados semanalmente o
registo, monitorização e
aconselhamento de problemas
crónicos de saúde, como tensão
arterial, glicémia e colesterol.
Este acompanhamento é
efectuado por um Enfermeiro
que aconselha igualmente as
pessoas a ultrapassar estas
patologias de forma a que
possam usufruir de uma vida
mais saudável e logo obterem
uma melhor qualidade de vida.

ARESC+SAÚDE
A ARESC pauta o seu
trabalho e quotidiano pela
sustentabilidade na
reciclagem e redução dos
resíduos, cumprindo o
dever da respectiva
sensibilização à comunidade
em geral. Exemplo disso foi
a utilização pioneira de
sacos em tecido reciclado,
feitos na ARESC, na nossa
última recolha de alimentos!

ECO ARESC:

ÚLTIMAS ACTIVIDADES:
Recolha de alimentos
Foi realizada mais uma recolha de
alimentos para o Banco Alimentar em
Novembro 2019 contra a Fome no
Recheio da Abóboda pelos voluntários
da ARESC.

Boxing Day! 
Prendas  de Natal doadas pelos
alunos da Escola Secundária
Frei Gonçalo de Azevedo às
crianças apoiadas pela ARESC.

Jantar de Ano Novo
Para celebrar a entrada em
2020, os voluntários da ARESC
reuniram-se num jantar de Ano
Novo e para preparar as
próximas actividades.

Festa de Natal
A ARESC dinamiza durante o Natal a
festa de celebração desta data com a
entrega de prendas às crianças e
cabazes às famílias apoiadas. 

PRÓXIMOS EVENTOS:
Data a anunciar
Mercado do Voluntariado
Cascais

Data a anunciar
Feira temática
Promovida pela J. F. SDR

Recolha - Freskus
Muito obrigada a todos os que
contribuíram em mais uma
acção de recolha de alimentos
no mini-mercado Freskus!

Banco farmacêutico
Obrigada a todos os que contribuíram
para a recolha de medicamentos.
Conseguimos angariar, no total, cerca
de 68 medicamentos. Com a sua
contribuição, já temos mais uma ajuda
para as famílias carenciadas que
apoiamos.

5-14 de Junho
Festas de Sto. António
Tires

Data a anunciar
Mercado do Chocolate
Cascais

J. A. A. F.



apoios:

MINI-MERCADO FRESKUS
JARDINS DA PAREDE

21 466 9550

GREENLAB

TRAJOUCE
21 925 9168

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADORES
LDA

TALHOS CARLOS RICARDO

ENTREGAS AO DOMICÍLIO
LJ1 - 21 452 22 95 / LJ2 - 91 181 84 13

LOJA 1 • Av. Francisca Lindoso 164, MATARRAQUE
LOJA 2 • Rua Dia Mundial da Criança 415, MADORNA

ANÍBAL REIS 
OBRAS | REMODELAÇÕES | COZINHAS

CARCAVELOS
93 506 45 33


