
 
 

 

 

 

 

FREGUÊS DE BERÇO 

 

Apresentação do Projeto: 

• Considerando que a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela tem como objetivo a 

implementação de políticas de intervenção na área social e educativa. 

• Considerando que a Família, é o pilar das civilizações sendo um espaço privilegiado do 

desenvolvimento da socialização, da cidadania, cujas referências familiares têm impacto 

na construção das sociedades, dos seus modelos culturais, políticos e educativos; 

•  Considerando que as atuais tendências demográficas e as que se preveem nas próximas 

décadas se traduzem num decréscimo significativo da taxa de natalidade; 

 

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela pretende implementar um conjunto de medidas 

direcionadas às famílias, designadamente no apoio à natalidade e à parentalidade, contribuindo 

para a melhoria das condições de vida dos recém-nascidos e adotados de pais residentes e 

eleitores da freguesia – FREGUÊS DE BERÇO. 

 

O projeto FREGUÊS DE BERÇO, desenvolvido pela Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, 

visa a entrega de um KIT de Recém-Nascido, constituído por vários artigos de puericultura, 

alimentação e outros.  

 

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA/INSCRIÇÃO  

1. BENEFICIÁRIOS 

 

1.1. Podem candidatar-se ao FREGUÊS DE BERÇO, para receber o KIT de Recém-

Nascido, todos os fregueses progenitores residentes e eleitores na freguesia de 

Moscavide e Portela, com bebés até aos 6 meses; 

 

2. ELEGIBILIDADE DA CANDIDATURA 

 

2.1 A avaliação das candidaturas ao projeto FREGUÊS DE BERÇO compete ao serviço de 

ação social da freguesia de Moscavide Portela, de acordo com as seguintes 

condições: 

a) Residência de pelo menos um dos progenitores e bebé na freguesia de 

Moscavide e Portela; 



 

 

 

 
 

 
 

b) Recenseamento eleitoral atualizado de todos os elementos do agregado 

familiar de acordo com o ponto anterior; 

c) A candidatura só pode ser submetida no prazo máximo de 6 meses após o 

nascimento do recém-nascido;  

 

3. CANDIDATURA 

 

3.1. As Candidaturas/ Inscrições ao projeto FREGUÊS DE BERÇO podem ser entregues 

através de impresso de inscrição próprio, solicitado nos serviços de atendimento 

autárquico da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela e que também se encontra 

disponível online no site da autarquia e destinam-se a todos os bebés até aos 6 

meses; 

 

3.2. Os candidatos devem juntar ao impresso de candidatura/inscrição: 

✓ Registo de nascimento do Bebé; 

✓ Cópia do C.C dos progenitores; 

✓ Atestado de Residência na Freguesia de Moscavide e Portela; 

 

3.3. A Candidatura/Inscrição pode ser realizada deve ser realizada até 60 dias após o 

nascimento; 

 

3.4.  A resposta à candidatura/inscrição será dada pelo serviço social no prazo de 30 dias 

após a admissão da candidatura/inscrição com todos os documentos que a 

compõem, salvo se existirem situações de falsas declarações, incongruências no 

formulário; 

 

3.5.  São elegíveis a esta oferta todos os agregados familiares que pertençam ao Escalão 

A e B da segurança social; 

 

 

4. NATUREZA DOS BENS – ENXOVAL DO BEBÉ 

 

O KIT de Recém-nascido é constituído por um conjunto de artigos de puericultura e 

alimentação, angariados junto de entidades parceiras e por outros apoios que a 

autarquia considerar no apoio à família; 

 

INFORMAÇÕES E CONTATOS  

SERVIÇOS AÇÃO SOCIAL: sofia.paulos@jf-moscavideportela.pt 

INFORMAÇÃO GERAIS: geral@jf-moscavideportela.pt   

Postos de Atendimento Autárquico Moscavide e Portela 
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