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Mensagem

Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal de Braga

A intervenção municipal deve estruturar-se em torno da promoção do desenvol-
vimento local, tendo como aliadas as organizações da sociedade civil. É assim, 
em parceria ou em rede, que se mobilizam esforços para a promoção e acesso a 
equipamentos; respostas e recursos. Braga é um Município de proximidade e com-
promisso. Estamos atentos às necessidades fundamentais da comunidade, verificando-
-se primordial a construção de respostas que possam facilitar o acesso a todos quantos 
precisam de apoio nas mais diversas áreas municipais.

No desiderato de uma aposta crescente na qualidade e gradual adequação das 
respostas às necessidades dos/ as munícipes, defendendo o apoio às pessoas enquanto 
pilar fundamental para a sustentabilidade e equilíbrio da sociedade local, o cerne 
da atuação municipal passa, entre outros eixos, pela promoção, desenvolvimento e 
capacitação de organizações e pessoas, promovendo o desenvolvimento local, através 
da dinamização e cooperação institucional.

A infraestruturação deste documento tem como principal escopo disponibilizar 
aos nossos Presidentes de Junta conteúdo útil e de inteligível transmissão à sua popu-
lação. Conteúdo que se prende, essencialmente, com os trâmites de acesso a alguns 
apoios municipais disponíveis para toda a comunidade bracarense. 

A proximidade dos autarcas com os seus cidadãos mostra-se preponderante no 
quotidiano de todos nós, sendo um meio de difusão e comunicação privilegiados. Em 
simetria com os recursos endógenos e exógenos disponíveis, pretendemos contribuir 
e colaborar num amplo processo de partilha de responsabilidades e na promoção de 
respostas mais próximas dos cidadãos, sendo o presente documento reflexo desta 
máxima.

Numa aposta crescente na qualidade e progressiva adequação das respostas às pre-
mências detetadas no terreno, tem sido fundamental cogitar e estruturar soluções 
e/ou respostas para a sustentabilidade e equilíbrio da sociedade e território local, 
proporcionando espaço a novas sinergias que vão de encontro às reais necessidades 
dos bracarenses. 
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A procura de respostas a nível local tem vindo a aumentar, consubstanciando-se 
em novas alternativas e dinâmicas de intervenção, com a envolvência dos diversos 
agentes territoriais, em parcerias inovadoras na procura de novas soluções para 
problemáticas emergentes. 

É sobejamente conhecido o caráter específico e inovador de projetos e iniciativas de 
génese local, enquadradas e apoiadas por políticas e programas inseridos em diversas 
esferas de atuação que favorecem a relação de proximidade, assim como a natureza 
singular de estratégias e dinâmicas levadas a efeito por parcerias entre várias entidades 
locais, enquadradas nos contextos socio-espaciais, que poderão proporcionar maior 
eficiência e equidade às políticas locais. Do ambiente ao desporto, os municípios 
têm assumido uma centralidade de relevo devido à capacidade de afirmação da sua 
identidade local, arrogando-se de um papel preponderante no apoio aos diferentes 
segmentos da população.

Tomando como alicerce os pressupostos assumidos, explanamos no presente 
documento, os apoios municipais de auxílio direto à comunidade em áreas que se 
mostram hegemónicas para o quotidiano de todos/as os munícipes. 

O conteúdo exposto mostra-se aos nossos Presidentes de Junta como um meio 
facilitador de comunicação com todos os fregueses que necessitem recorrer aos 
apoios mencionados, sendo uma via de concertação, articulação e compatibilização 
das políticas integradas nos diferentes setores e níveis de intervenção.

Introdução
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Coesão Social e 
Solidariedade
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Braga Sol - Obras

Prevê o apoio (em matéria habitacional) na realização de 
pequenas obras de conservação e beneficiação, bem como 
melhoramento de condições de segurança e conforto de 
habitações de indivíduos portadores de deficiência física/
motora e incapacidade superior a 60%. Prevê também apoio 
na isenção de taxas, permitindo a isenção ou redução no 
pagamento de taxas e outras receitas municipais, ao abrigo do 
Código Regulamentar do Município de Braga, a munícipes que 
comprovem a insuficiência económica para pagamento.

Público-alvo: munícipes com carência económica.
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=Braga+Sol&s=&e=

Braga Sol -Transportes

Apoio a munícipes em situação socioeconómica vulnerável 
a partir da atribuição do título de transporte público para 
deslocações (fundamentalmente) a consultas e tratamentos. 

Público-alvo: munícipes com carência económica.
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=Braga+Sol&s=&e=

Balcão da Inclusão

Serviço de atendimento especializado para pessoas com alguma 
espécie de incapacidade, protocolado com o Instituto Nacional 

para a Reabilitação. Visa a informação e mediação especializada 
e acessível aos munícipes abrangidos, respetivas famílias, 
organizações e outros que direta ou indiretamente intervêm na 
área em questão. 

Público-alvo: pessoas com deficiência e/ou incapacidade, 
respetivas famílias e outras organizações.
Contacto: 253 61 60 60 | balcao.inclusao@cm-braga.pt 

CPCJ

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga é uma 
instituição oficial não judiciária, com autonomia funcional, que 
visa promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou 
pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, 
saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral, cuja 
competência territorial se cinge ao concelho de Braga. A CPCJ 
de Braga é composta por um representante de cada uma das 
seguintes entidades e pessoas singulares: Município de Braga; 
Instituto da Segurança Social; Ministério da Educação; Ministério 
da Saúde; Instituições particulares de solidariedade social 
com respostas sociais de caráter não residencial; instituições 
particulares de solidariedade social com respostas sociais 
de caráter residencial; Instituto de Emprego e Formação 
Profissional; organizações privadas que desenvolvem atividades 
desportivas, culturais ou recreativas destinadas a crianças e 
jovens; Federação da Associação de Pais; Instituto Português 
do Desporto e Juventude; Guarda Nacional Republicana; Polícia 
de Segurança Pública; quatro cidadãos eleitores; elementos 
cooptados.

Público-alvo: crianças e jovens em situação de risco.
Contacto: 253 619 474 | cpcj@cm-braga.pt
Horário de atendimento: 2.ª a 6.ª f, 09h00 - 13h00 | 14h30 – 17h30

https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=Braga+Sol&s=&e= 
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=Braga+Sol&s=&e= 
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=Braga+Sol&s=&e= 
 https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=Braga+Sol&s=&e=
 https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=Braga+Sol&s=&e=
 https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=Braga+Sol&s=&e=
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Gabinete de Apoio ao Migrante

Tem como principal função a emissão de autorização de 
residência, bem como prestar esclarecimentos sobre a obtenção 
de documentos, tais como a carta de condução, reconhecimento 
de diplomas, inscrição no SNS.

Público-alvo: todos os que possuam estatuto de emigrante e 
imigrante.
Contacto: gam@cm-braga.pt

GAPI - Gabinete de Apoio à Pessoa Idosa

Serviço de apoio a idosos, de aconselhamento e de encami-
nhamento. Resposta imediata a situações de isolamento 
social e doença para munícipes idosos e/ou dependentes 
com carência económica. A atuação do gabinete no terreno 
prende-se, essencialmente, com visitas domiciliárias de pedido 
de teleassistência; visitas domiciliárias de acompanhamento; 
atendimentos para inscrição no projeto Academia do Conhe-
cimento; atendimentos no âmbito da ação social. Esta valência 
funciona em paralelo com o serviço do Balcão Único.

Público-alvo: seniores do Município de Braga.
Contacto: 253 616 060 | gapi@cm-braga.pt

GIP - Gabinete de Inserção Profissional

Resposta municipal promotora do emprego e da inclusão, tendo 
por base uma estrutura de apoio em estreita cooperação com os 
serviços de emprego e formação profissional - IEFP. Para além 
do atendimento presencial no Balcão Único, o GIP  leva  a cabo 
sessões coletivas de informação dirigidas a desempregados, 
efetuando a divulgação de planos de formação e medidas de 

emprego; esclarecimento e inscrição dos desempregados em 
percursos de formação profissional. Presta também apoio 
individualizado a empresas na formalização de candidaturas 
às medidas de emprego em vigor, no apoio à contratação 
de colaboradores (recrutamento e seleção), na informação 
sobre o Programa Estágios Profissionais e na informação 
sobre vantagens fiscais ao nível da contratação. Efetua toda 
a organização processual e acompanhamento de estágios 
curriculares de nível secundário e superior.

Público-alvo: desempregados à procura de emprego.
Contacto: gip@cm-braga.pt

GIAPI - Gabinete de Informação e 
Acolhimento para a Igualdade

Visa desenvolver no concelho de Braga uma resposta municipal 
integrada, de apoio a vítimas de Violência Doméstica, de combate 
à violência doméstica e de promoção da igualdade de género e de 
oportunidades. Esta resposta integra a Rede Nacional de Apoio a 
Vítimas de Violência Doméstica e de Promoção da Igualdade de 
Género e Não Discriminação.

Público-alvo: vítimas de violência doméstica; público em geral.
Contacto: 253 257 085 | 960 467 224 | giapi@cm-braga.pt

REDMAY- Rede de Proximidade Social e de 
Saúde

Centra a sua atividade no apoio personalizado e de proximidade 
na área social e de promoção da saúde mental, através de ações 
gratuitas que proporcionam serviços sociais (atendimento 
social, mediação com os serviços/respostas sociais), de 
enfermagem (aconselhamento e rastreios) e de neuropsicologia 
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(avaliação e estimulação cognitiva). A par destes serviços 
são também proporcionadas atividades de lazer, sessões de 
sensibilização/informação, promoção das novas tecnologias e 
divulgação de apoios e respostas sociais e de saúde. 

Público-alvo: pessoas com mais de 55 anos.
Contacto: 925 453 772

Teleassistência

Resposta de apoio próximo aos idosos em situação de vulnera-
bilidade social, por via de um kit de teleassistência colocado na 
residência do munícipe, garantindo segurança, apoio social e 
combate ao isolamento.

Público-alvo: seniores do Município de Braga.
Contacto: 253 616 060 | gapi@cm-braga.pt 
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/

Cartão Sénior

Atribuído a cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, 
eleitores e residentes no concelho de Braga há pelo menos um 
ano. Tem a validade de dois anos, contando da data da respetiva 
emissão.
Os titulares do cartão devem apresentar o comprovativo da 
situação de aposentado, reformado ou pensionista (com idade 
igual ou superior a 55 anos); comprovativo de residência do 
requerente no concelho de Braga há mais de 1 ano (atestado da 
Junta de Freguesia); 1 fotografia tipo passe atualizada; cópia do 
cartão de eleitor, se aplicável.

Vantagens 
Descontos: 50% no acesso às piscinas municipais, em regime 
livre; 75% na compra de passe dos transportes públicos (TUB) 
nos termos do tarifário em vigor; 25% nas atividades culturais e 
recreativas promovidas, exclusivamente, pela Câmara Municipal; 
50% no acesso aos espaços musealizados das Termas Romanas 
do Alto da Cividade e Fonte do Ídolo, nos termos da tabela de 
taxas e licenças municipais. Desconto em bens e/ou serviços 
prestados por empresas locais que celebrem protocolos de 
cooperação com a Câmara Municipal no âmbito do Cartão 
Sénior.
Inclusão na Rede 65+ do Município de Braga, que servirá de base 
à realização de iniciativas de monitorização e intervenção nos 
domicílios da população idosa do concelho.

Público-alvo: seniores do Município de Braga.
Contacto: 253 616 060 | Balcão Único,
no edifício do Pópulo, de 2.ª a 6.ª f, entre as 09h00 e as 17h30
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=

Cartão Família Numerosa

Atribuído a famílias compostas por cinco ou mais elementos, 
concedendo aos seus titulares benefícios sociais adequados 
aos encargos familiares e ainda um conjunto de vantagens no 
acesso a diversos serviços municipais. Tem a validade de um ano, 
contando da data da respetiva emissão.
Os titulares do cartão devem ainda exibir fotocópias dos Cartões 
de Cidadão/ Bilhete de Identidade e Cartões de Contribuinte dos 
membros do agregado familiar ou cópia das Cédulas; atestado 
de residência emitido pela junta de freguesia, com menção da 
composição do agregado familiar ou certidão de residência fiscal 
emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira com a respetiva 
composição do agregado familiar; comprovativos da frequência 

https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/ camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/ page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/ camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/ page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/ camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/ page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=
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escolar dos elementos do agregado familiar que se encontrem 
nessa situação.

Vantagens
Descontos: 50% no preço dos bilhetes de acesso às piscinas 
municipais, relativamente a ambos os progenitores, nos termos 
da tabela de taxas e licenças municipais; 50% no preço do valor 
hora, no acesso à utilização dos pavilhões gimnodesportivos 
municipais até às 18h00, nos termos da tabela de taxas e licenças 
municipais; 50% no valor hora na utilização de campos de ténis 
municipais; aplicação da Tarifa Familiar para o Consumo de 
Água, nos termos previstos no regulamento da AGERE; 50% no 
custo de acesso às atividades de carácter cultural promovidas, 
exclusivamente, pela Câmara Municipal de Braga; 50% no preço 
dos bilhetes de ambos os progenitores no acesso aos espaços 
musealizados das Termas Romanas do Alto da Cividade ou Fonte 
do Ídolo, nos termos da tabela de taxas e licenças municipais. 
Descontos em bens e/ou serviços prestados por empresas locais 
que celebrem acordo de cooperação com a Câmara Municipal.

Público-alvo: famílias numerosas.
Contacto: 253 616 060 | Balcão Único,
no edifício do Pópulo, de 2.ª a 6.ª f, entre as 09h00 e as 17h30
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=

Cartão BRAGA KID

Dirigido a crianças entre os 3 e os 11 anos, residentes no concelho 
de Braga. 
No formulário devem ser indicados os dados pessoais do titular 
do cartão e do seu representante legal. Deve ainda ser anexado 
um comprovativo de residência no concelho e uma fotografia 
tipo passe atualizada. O cartão é emitido gratuitamente e tem 

a validade de um ano, contado a partir da data da respetiva 
emissão.

Vantagens
Descontos: 50% no acesso às piscinas municipais, em regime 
livre; 50% no acesso aos pavilhões gimnodesportivos do 
Município; 20% sobre a tabela de alugueres de karting do 
Kartódromo Internacional de Braga nos termos do tarifário em 
vigor; 20% no acesso ao Theatro Circo, nos termos e condições 
definidas pelo tarifário em vigor; 10% nos bilhetes dos jogos, 
50% nas visitas ao Estádio Municipal de Braga, 5% em artigos de 
merchandising do clube e oferta do cartão de sócio do Sporting 
Clube de Braga para os sócios nos termos e condições definidas 
pelo tarifário em vigor.

Público-alvo: munícipes entre entre os 3 e os 11 anos.
Contacto: 253 616 060 | Balcão Único,
no edifício do Pópulo, de 2.ª a 6.ª f, entre as 09h00 e as 17h30
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=

Cidadania e 
Participação

https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/ camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/ page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/ camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/ page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/ camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/ page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=
 https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/ camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/ page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=
 https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/ camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/ page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=
 https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/ camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/ page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e=
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=Cart%C3%B5es&s=&e= 
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Cidadania e 
Participação
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Orçamento Participativo

Mecanismo governamental de democracia participativa que 
permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos 
públicos, proveniente de orçamento municipal, através de 
processos da participação da comunidade.
Descrição do Apoio: 650 mil euros

Público-alvo: todos os cidadãos com idade igual ou superior 
a 16 anos que residam, trabalhem ou estudem em Braga e 
que, devidamente identificados, se inscrevam no portal do 
Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Braga.
Contacto: 253 616 060 | participe@cm-braga.pt 
Formulário: https://participe.cm-braga.pt/opg/

Tu Decides

Projeto que visa promover uma maior participação cívica dos 
jovens e aumentar o seu contributo para o desenvolvimento do 
seu concelho.
Descrição do Apoio: 75 mil euros

Público-alvo: poderão participar e votar no Orçamento “Tu 
Decides!”, os jovens residentes, estudantes e/ou trabalhadores 
(a titulo individual) no concelho de Braga, com idades 
compreendidas entre os 14 e os 35 anos de idade, desde que o 
comprovem através de meio idóneo. 
Contacto: 253 616 060 | tudecides@cm-braga.pt
Formulário: https://participe.cm-braga.pt/otd/ 

Banco Local de Voluntariado

O Banco Local de Voluntariado do Concelho de Braga é um 
local de encontro privilegiado entre as pessoas que desejam ser 

voluntárias e as organizações promotoras de voluntariado. Os 
seus principais objetivos são valorizar e promover o voluntariado; 
incentivar o encontro entre a oferta e a procura de voluntariado; 
sensibilizar os cidadãos e as instituições para o voluntariado e 
divulgar projetos e oportunidades de voluntariado.

Público-alvo: todo e qualquer cidadão que deseje ser 
voluntário.
Contacto: 253 616 060 | blv@cm-braga.pt 
Formulário:  https://community-app.aplanet.org/signup/
c/5b852204-b4fb-4839-9db7-05c19630b1f4

https://participe.cm-braga.pt/opg/
 https://participe.cm-braga.pt/otd/  
https://community-app.aplanet.org/signup/c/5b852204-b4fb-4839-9db7-05c19630b1f4 
https://community-app.aplanet.org/signup/c/5b852204-b4fb-4839-9db7-05c19630b1f4 
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Desporto
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BragActiva

Programa de atividade física sénior, que assume como grande 
objetivo a promoção da atividade física informal nesta faixa etária 
específica, através de exercícios de mobilização geral, reforço 
muscular, caminhadas e dança. Assume-se como um programa 
totalmente gratuito a todos que nele queiram participar, 
possuindo aplicação em dois grandes polos (Parque Desportivo 
da Rodovia e Complexo Desportivo da Ponte), assim como num 
vasto conjunto de freguesias.

Público-alvo: população pensionista/ reformada do concelho 
de Braga.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt

Natação Sénior

Apresenta como principal objetivo o fomento da atividade 
física em meio aquático para seniores, promovendo hábitos 
de vida saudável e contrariando o sedentarismo instalado na 
sociedade atual. Como objetivos secundários surgem a melhoria 
da qualidade de vida, a ocupação de tempos de ócio de forma 
saudável, melhoria da autoestima e fomento da adaptação ao 
meio aquático.

Público-alvo: população pensionista reformada do concelho. 
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt

Escolas de Natação | Turmas de 
Manutenção

O Município de Braga disponibiliza, na Piscina Municipal de 
Maximinos, o serviço de Escolas de Natação, proporcionando 
a todos os seus utentes uma adaptação ao meio aquático e 

posterior ensino de técnicas de deslocamento aquático. 

Público-alvo: população a partir dos 4 anos.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt

Os Piratas vão à Piscina

Programa de atividade física destinado às crianças matriculadas 
nos vários Jardins de Infância do concelho de Braga, com apli-
cação durante o ano letivo escolar, promovido pelo Município 
de Braga, em colaboração com as Juntas de Freguesia/Uniões 
de Freguesia e Agrupamentos de Escolas. Apresenta como 
principais objetivos a adaptação ao meio aquático de todas as 
crianças do concelho, com posterior ensino das técnicas de 
deslocamento aquático. A atividade desenrola-se na Piscina de 
Tebosa.

Público-alvo: crianças entre os 3/6 anos.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt

Boccia Sénior

Programa de atividade física sénior que pretende contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida, entendida como bem-
estar físico, social e emocional desta população específica. 
Esta modalidade desportiva é adequada e adaptada à condição 
física dos mais idosos, sendo um jogo de estratégia estimulante 
capaz de promover o raciocínio, a concentração e a memória, ao 
mesmo tempo que desenvolve a destreza física e motora dos seus 
praticantes. Para além das mais-valias a nível físico e psicológico, 
é uma modalidade que promove o convívio e a socialização, 
contribuindo para a quebra de rotinas e do isolamento muito 
comuns em faixas etárias mais avançadas. Este programa assume 
contornos totalmente gratuitos, possuindo aplicação nas várias 
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freguesias do concelho bracarense. O processo de inscrição 
pode ser efetuado no local de prática, ou no Balcão Único do 
Município de Braga.

Público-alvo: seniores do concelho de Braga 
(institucionalizados ou não) e pessoas com limitações a nível 
físico/psicológico.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt | 
bocciasenior@cm-braga.pt  

Centro Municipal de Marcha e Corrida

Programa do IPDJ tutelado pela Federação Portuguesa de 
Atletismo e ao qual o Município de Braga se associou. Através 
deste centro, o Município de Braga disponibiliza a toda a popu-
lação um serviço gratuito com acompanhamento técnico 
especializado, planeando o processo de treino, monitorizando-o 
através de meios específicos de controlo da composição cor-
poral; realizando e promovendo eventos desportivos ao longo 
do ano e criando diversas ações de formação no âmbito do 
desporto e da atividade física, sempre diretamente relacionada 
com os cuidados com a saúde.

Público-alvo: toda a população.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt 

Mexe-te Braga

Assume-se como o programa de excelência de incentivo à prática 
desportiva. Pretende mobilizar e promover junto da população 
bracarense as mais variadas modalidades desportivas. Decorre 
durante todo o ano, com sessões agendadas para os domingos 
de manhã, pelas 10h00. Este programa é gratuito.

Público-alvo: toda a população.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt 

Hidroginástica

O Município de Braga disponibiliza o serviço de Hidroginástica 
proporcionando, em virtude do enorme aconselhamento médi-
co para a sua prática, elevados benefícios na procura do bem-- 
estar físico e psíquico.

Público-alvo: população a partir dos 16 anos.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt
 

Centro Municipal de Desporto Adaptado

Tem como objetivo promover a inclusão e tornar o desporto 
acessível a todos os cidadãos do concelho. A autarquia criou 
o respetivo centro em prol das instituições que trabalham na 
área da deficiência para que possam desenvolver a formação 
desportiva e o bem-estar físico dos seus utentes.

Público-alvo: população com necessidades específicas.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt
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Saúde e 
Bem-Estar
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PULSAR - Programa de Atividade Física 
para Doentes Oncológicos

Programa de atividade física para doentes oncológicos 
(em reabilitação) com acompanhamento especializado e 
personalizado, cuja importância se repercute não só para 
a reabilitação física dos utentes, mas também para a sua 
recuperação psíquica e social. Este programa incentiva à prática 
de exercício físico regular, funcionando como uma terapia não 
farmacológica no combate à depressão fomentando a melhoria 
da qualidade de vida.

Público-alvo: doentes oncológicos.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt 

Programa Municipal de Combate à 
Obesidade

Programa desportivo que a autarquia disponibiliza aos 
Bracarenses com o objetivo de promover hábitos de vida 
saudável e fomentar o desporto para todos, face ao aumento 
dos índices de obesidade a nível nacional a às suas inúmeras 
repercussões no que se refere à saúde.

Público-alvo: população com obesidade associada.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt

Diabetes em Movimento

Programa comunitário de exercício físico para pessoas com 
diabetes tipo 2, implementado em Portugal sob a coordenação 
da Direção-Geral da Saúde, através do Programa Nacional para 
a Promoção da Atividade Física e do Programa Nacional para a 

Diabetes. É um programa multi-institucional, multidisciplinar 
e multicompetente implementado em ciclos de noves meses 
(outubro a junho), com três sessões semanais de exercício 
físico (2ª, 4ª e 6ª f ), com 75 minutos de duração. As sessões 
são supervisionadas por profissionais de exercício físico do 
Município de Braga e enfermeiros. São usadas estratégias de 
exercício de elevada aplicabilidade, desenvolvidas com recursos 
materiais mínimos e de baixo custo.

Público-alvo: pessoas portadoras de Diabetes Tipo 2.
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt

Braga a Sorrir

O Município de Braga, em parceria com a Organização “Mundo a 
Sorrir”, desenvolve, desde 2014, o programa “Braga a Sorrir” que 
promove a prevenção e promoção da saúde oral junto de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social do concelho de Braga. Este 
programa tem-se revelado um instrumento fundamental não só 
para a melhoria do nível da saúde oral dos utentes, como também 
da sua autoestima e qualidade de vida.

Público-alvo: pessoas em situação de vulnerabilidade social do 
concelho de Braga.
Contacto: 253 277 099 | gab.saude@cm-braga.pt

Programa de Apoio à Vacinação Infantil

Integrada nas políticas de promoção da saúde, bem-estar 
e qualidade de vida implementadas pelo Município de Bra-
ga, o Programa de Apoio à Vacinação infantil visa apoiar 
financeiramente as famílias bracarenses mais carenciadas na 
aquisição da vacina contra o rotavírus. O Programa de Apoio à 
Vacinação Infantil prevê auxiliar as famílias carenciadas (benefi-
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ciários até ao 3.º escalão) que residam em Braga, custeando 
integralmente a vacina de todas as crianças até um ano de idade.
Os pedidos de comparticipação devem ser apresentados pelos 
pais, ou pelos responsáveis legais, no Balcão Único do Município 
de Braga, mediante requerimento próprio, devendo ser instruído 
com a receita médica da vacina a comparticipar, um atestado 
de residência emitido pela Junta de Freguesia e cópia da última 
declaração de IRS do agregado familiar.

Público-alvo: bebés de 6 semanas a 8 meses. 
Contacto: 253 616 060 | desporto.saude@cm-braga.pt
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/1101/viver/accao-
social/intervencao-social/atencao-individual-e-familiar/item/
item-1-5813

Centro de Medicina Desportiva de Braga

O referido centro efetua exames médico-desportivos, obriga-
tórios e essenciais, para o despiste de eventuais problemas de 
foro cardíaco. Este serviço é destinado à população em geral e 
aos desportistas federados em particular, surgindo na sequência 
da constante aposta do Município de Braga no fenómeno des-
portivo e do aumento de bracarenses desportivamente ativos. 
Desta forma assegura-se que a prática desportiva cada vez 
mais intensa dos bracarenses é feita em plenas condições de 
segurança.

Público-alvo: população em geral.
Contacto: 969 223 879 | gab.saude@cm-braga.pt

Rede Solidária do Medicamento

A “abem: Rede Solidária do Medicamento” é um programa social 
que possibilita aos cidadãos em situação de carência económica 

o acesso aos medicamentos essenciais para a sua vida e que 
lhe são prescritos por receita médica. Aos beneficiários será 
entregue um cartão abem: bastando apresentá-lo numa Farmá-
cia à sua escolha para poder adquirir, sem custos para si, os 
medicamentos comparticipados que lhe forem prescritos. 
É o Gabinete Municipal de Saúde do Município de Braga que 
procede à referenciação de cidadãos socialmente vulneráveis 
cuja situação seja enquadrável para integrar a Rede Solidária do 
Medicamento. A adesão é feita com total anonimato. 

Público-alvo: munícipes em situação de carência económica.
Contacto: Gabinete Municipal de Saúde - 253 277 099 | gab.
saude@cm-braga.pt
 

https://www.cm-braga.pt/pt/1101/viver/accao-social/intervencao-social/atencao-individual-e-familiar/item/item-1-5813
https://www.cm-braga.pt/pt/1101/viver/accao-social/intervencao-social/atencao-individual-e-familiar/item/item-1-5813
https://www.cm-braga.pt/pt/1101/viver/accao-social/intervencao-social/atencao-individual-e-familiar/item/item-1-5813
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Juventude
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Loja da Juventude

Funciona como um serviço descentralizado do Município de 
Braga junto dos jovens bracarenses, das organizações juvenis, 
assim como de grupos informais. 

Disponibiliza aos jovens:
Espaço de Atendimento ao Jovem e Associações Juvenis;
Espaço de Informação Jovem Nacional e Europeia;
Ponto de Informação Eurodesk.

Efetuar marcação para:
Espaço Afeta_te  (aconselhamento em áreas como a violência 
no namoro, questões de género, a sexualidade, a autoimagem, 
estereótipos sociais, entre outros.
Espaço Encarreira-te (aconselhamento na área da atividade 
profissional, construção de projeto de vida, entre outros 
relacionados com a vida profissional).
O Pelouro da Juventude disponibiliza também através da Loja da 
Juventude serviços como:
Adesão ao Cartão Jovem;
Apoio no preenchimento da Candidatura Porta 65;
Programas de Ocupação de Tempos Livres;
Estágios;
Oportunidades de Voluntariado.
 
Horário de atendimento: 2.ª a 6.ª f, das 10h00 – 12h30 às 
15h00 - 18h30.
Contato/ WhatsApp: 960 467 338 | juventude@cm-braga.pt

Cartão Jovem Municipal de Braga 
(European Youth Card)

Resulta da parceria entre o Município de Braga e a Movijovem, 
concedendo benefícios na utilização de bens e serviços públicos 
e privados não só no concelho, mas também a nível nacional e 
europeu.

Pretende-se  através deste cartão garantir vantagens económi-
cas, tendo como objetivo final contribuir para o desenvolvimento 
e promoção de iniciativas do Município de Braga que visem o 
bem-estar, a realização pessoal e a plena participação social da 
população jovem.

Público-alvo: jovens residentes no concelho de Braga, com 
idade entre os 12 e os 29 anos (inclusive).
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt 

Prémio Jovens Talentos

Concurso de talentos que visa premiar os jovens bracarenses 
no domínio cultural e artístico, como na área da dança, da 
música, do canto, das artes performativas, da magia, do teatro 
ou outras atividades passíveis de serem apresentadas em palco, 
individualmente ou em grupo.

Público-alvo: idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos.
Contacto: 253 203 156 | juventude@cm-braga.pt

Sonhos nos Pés

Concurso totalmente dedicado à dança. Esta iniciativa tem 
como objetivo estimular a divulgação dos novos talentos da 
cidade na área da dança, premiando o mérito e excelência dos 
jovens.

Público-alvo: idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos. 
Contacto: 253 203 156 | juventude@cm-braga.pt   
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Jovens Criadores

Tem como objetivo primordial incentivar e promover o espi-
rito criativo e inovador dos jovens na área da moda, tendo 
anualmente subjacente uma temática.

Público-alvo: destina-se a todos os jovens naturais, residentes, 
ou estudantes em instituições de ensino do distrito de Braga, 
com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, com ou sem 
formação na área da criação de moda.
Contacto: 253 203 156 | juventude@cm-braga.pt

Programa de Voluntariado COVID-19 
Jovens Cidadãos Ativos

Consiste no apoio da implementação das medidas de proteção 
e prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde em parques, 
equipamentos desportivos e praias.

Público-alvo: jovens residentes ou estudantes no concelho 
de Braga com idades entre os 18 e os 30 anos de idade (à data de 
início da atividade).
Contacto: 960 467 338 | juventude@cm-braga.pt   

Férias em Grande

Programa de ocupação de tempos livres que se realiza durante 
o período de pausa letiva do verão. Com monitorização técnica 
especializada assegurada pelo Município ou através de parcerias 
com instituições particulares, os jovens são convidados a partici-
par em atividades de âmbito desportivo.
A iniciativa tem um custo simbólico para os participantes que 
varia mediante a tipologia de escalão escolar de cada um. O 
Município de Braga garante água e os lanches da manhã e da 

tarde, bem como o almoço a todos os participantes.

Contacto: 253 203 156 | juventude@cm-braga.pt   
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Ambiente
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Quinta Pedagógica
 
Dá a conhecer a diversos públicos os aspetos da vida rural 
minhota e as tradições dos nossos antepassados, promovendo 
um contacto intergeracional com a recriação dos usos, costumes 
e tradições agrícolas como a desfolhada minhota, a vindima ou o 
magusto. É um local onde as crianças podem manter a sua ligação 
à terra, sendo desafiadas a experimentar diversas atividades e 
sensibilizadas para a componente agrícola e ambiental. A QP 
dispõe de dezenas de atividades pedagógicas destinadas ao pré-
escolar, ao 1º ciclo e IPSS. Oferece também atividades dirigidas 
aos mais velhos (atividades amigas do idoso) e aos utentes com 
necessidades educativas especiais (atividades da diferença). As 
áreas pedagógicas onde podem ser desenvolvidas atividades, 
dependendo do público em questão, são áreas diversas como 
a agropecuária (atividades com animais e/ou plantas), o 
ambiente, a cozinha, a olaria, a área equestre, as artes plásticas, 
ou a recriação de fábulas sempre complementadas com visitas 
guiadas aos espaços da quinta. 

Nas pausas letivas são também disponibilizadas atividades 
diferenciadas assim como nos dias temáticos (dia mundial da 
criança, dia da árvore, dia da floresta autóctone, dia do solo, da 
Terra, da energia ou do ambiente).

Público-alvo: ensino pré-escolar, 1º ciclo, seniores e utentes 
com necessidades educativas específicas e público em geral.
Contacto: 253 623 560 | quinta.pedagogica@cm-braga.pt 
(marcação prévia de atividades).
Formulário: http://quintapedagogica.cm-braga.pt/ | folheto 
das atividades pedagógicas em vigor: http://quintapedagogica.
cm-braga.pt/atividades/
Custos: gratuito para estabelecimentos de ensino e IPSS do 
concelho. Para entidades externas ao concelho, o custo é de 
1,25€ por criança/utente.

Gabinete de Apoio ao Agricultor

Pretende de forma gratuita, profissional e personalizada infor- 
mar, sensibilizar e impulsionar o setor agrícola nas vertentes 
vegetal e animal, dando particular ênfase aos modos de produção 
agrícola mais sustentáveis. O serviço tem como missão incentivar 
os modos de produção agrícola sustentáveis; promover apoio 
a jovens como veículo de combate à desertificação dos meios 
rurais; divulgar a metodologia da Bolsa Nacional de Terras com 
vista à angariação de terrenos no concelho de Braga e atrair 
interessados para o seu arrendamento.

Público-alvo: munícipes.
Contacto: 253 616 060 |  quinta.pedagogica @cm-braga.pt

Florestar Braga

Programa de sensibilização ambiental que envolve toda a 
comunidade na plantação de árvores. Realiza-se no dia da 
floresta autóctone.

Público-alvo: comunidade escolar, associações e Juntas de 
Freguesia.
Contacto: 253 616 060 | ambiente@cm-braga.pt

Braga Florida

Realiza-se em parceria com a Associação Comercial de Braga e as 
freguesias da cidade, tendo como principal objetivo obter uma 
cidade florida em colaboração com os cidadãos. A distribuição 
de floreiras pela população, realiza-se nas vésperas do Dia 
Mundial do Ambiente (5 de junho).

Público-alvo: munícipes.

 http://quintapedagogica.cm-braga.pt/ | folheto das atividades pedagógicas em vigor: http://quintapedagogica.cm-braga.pt/atividades/
 http://quintapedagogica.cm-braga.pt/ | folheto das atividades pedagógicas em vigor: http://quintapedagogica.cm-braga.pt/atividades/
 http://quintapedagogica.cm-braga.pt/ | folheto das atividades pedagógicas em vigor: http://quintapedagogica.cm-braga.pt/atividades/
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Contacto: 253 616 060 | ambiente@cm-braga.pt

Apoio técnico espaços verdes/podas

Disponibilização de apoio e aconselhamento técnico para as 
intervenções a realizar no arvoredo municipal, ao nível das 
competências delegadas nas juntas/uniões de freguesia. Um 
compromisso ambiental de preservação e melhoria contínua 
das condições fitossanitárias das árvores do concelho.

Público-alvo: Juntas de Freguesia e munícipes.
Contacto: 253 616 060 | ambiente@cm-braga.pt

Combate à Vespa Velutina

A destruição dos ninhos de vespa é uma tarefa complexa que 
exige, numa primeira fase, a recolha da informação pertinente; 
a localização geográfica; local onde está instalado o ninho 
(árvore no interior ou exterior de edificado, altura, acessibilidade 
de meios mecânicos, etc.; reconhecimento e avaliação e, por 
último, a deslocação ao local, se possível em período noturno, 
para a eliminação do ninho). Este processo é desenvolvido pela 
Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga.

Público-alvo: munícipes.
Contacto: 253 616 060 | ambiente@cm-braga.pt
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Bem-Estar 
e Proteção 

Animal
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Programa de Medicina Veterinária 
Social

O Município de Braga estabeleceu protocolos de MV Social com 
os Centros de Atendimento Médico Veterinários do concelho 
de Braga no sentido de promover a medicina veterinária 
social naqueles cujos proprietários não tenham capacidade 
económica para efetuar o seu tratamento. Todos os Centros 
de Atendimento Médico Veterinários do concelho de Braga 
podem aderir a este protocolo que permitirá a muitos agregados 
familiares (com animais de companhia) cumprir a legislação 
no que diz respeito aos exames médico-veterinários de rotina, 
vacinações e desparasitações dos seus animais.         

Público-alvo: famílias carenciadas, detentores de animais 
adotados no CRO, famílias numerosas e detentores de cartão 
sénior do concelho de Braga.
Contacto: servicos.veterinarios@cm-braga.pt 
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/3 

Apoio Banco Alimentar Animal

Famílias e detentores que necessitem de apoio alimentar para 
os seus animais de estimação. Projeto em articulação com 
associação de proteção animal.

Público-alvo: famílias carenciadas, detentores que adotem 
animais errantes e situações alvo da intervenção dos serviços 
veterinários concelhios.
Contacto: servicos.veterinarios@cm-braga.pt 
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/3 

Cheque Veterinário da OMV

O Município de Braga apostado em garantir o bem-estar animal, 
saúde animal, saúde pública e procurando medidas que permitam 
reduzir o descontrolo da população animal, estabeleceu proto-

colo com a Ordem dos Médicos Veterinários que permite 
aos detentores de animais carenciados do concelho de Braga 
candidatarem-se ao cheque veterinário de esterilização.

Público-alvo: famílias carenciadas.
Contacto: servicos.veterinarios@cm-braga.pt
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/3

CRO - Centro de Recolha Oficial de Braga

O referido centro disponibiliza para adoção canídeos e felídeos 
identificados eletronicamente, registados na base de dados 
nacional SIAC, com vacinação antirrábica e esterilizados sem 
custos para o adotante. Todos os animais adotados no CRO 
seguem com uma credencial de medicina veterinária social que 
lhes permite usufruir de descontos nos serviços veterinários nos 
CAMV aderentes. Os animais adotados no CRO estão também, 
de acordo com a atual legislação, isentos de licença nas Juntas de 
Freguesia.

Público-alvo: todos os cidadãos que não estejam interditos 
à detenção de animais de companhia; residentes em território 
nacional que apresentem morada válida, cartão de cidadão ou 
autorização de residência e NIF.
Contacto: servicos.veterinarios@cm-braga.pt | geral@agere.pt

Viatura de Socorro a Animais 
Acidentados

Socorro e resgate de animais (canídeos e felídeos) em situa-
ção de perigo e/ou acidentados. Prestação de primeiros so-
corros. Animais de outras espécies são responsabilidade dos 
serviços específicos de proteção da natureza da força policial 
territorialmente competente.

Público-alvo: munícipes.
Contacto: Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga
253 278 488 | 253 274 577 | bombeiros@cm-braga.pt 

 https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/3  
 https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/3  
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/3 
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/3 
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/3  
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/3  
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Turismo
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Defesa do Consumidor

Serviço de apoio aos consumidores do Município de Braga que, 
de uma forma gratuita, presta toda a informação necessária à 
problemática do consumo e dos direitos do Consumidor. Assim 
o Município assegura colaboração nos mais variados conflitos de 
consumo, permitindo que os cidadãos tenham os seus direitos 
salvaguardados.

Público-alvo: munícipes.
Contacto: 253 262 550 | turismo@cm-braga.pt 

Disponibilização no Posto de Turismo de 
Equipamentos 

Go More: promovido pela União de Freguesias de Braga 
(Maximinos, Sé e Cividade), com o apoio do Município de Braga, 
colaboração da ADOC – Associação de Ocupação Constante e 
co-financiamento do Turismo de Portugal, consiste na criação 
de um guião portátil, o ‘SWIP’, que acompanha o visitante na sua 
visita por 25 pontos de interesse turístico-cultural da cidade. Esta 
solução tecnológica, especialmente desenhada para pessoas de 
mobilidade reduzida, de fácil utilização, reproduz conteúdos em 
áudio, imagem e legendas em três idiomas: português, espanhol 
e inglês.  O “SWIP” pode ser levantado no Posto de Turismo, 
com facilidade e apoio técnico sempre que necessário. Trata-
se de um serviço que visa reforçar o apoio a todos os turistas, 
independentemente da sua condição, contribuindo para a 
descoberta do património bracarense de forma autónoma e 
positiva.

Público-alvo: munícipes.
Contacto: 253 262 550 | turismo@cm-braga.pt 

Mapa da cidade em Braille

Criado para um turismo inclusivo, permite a visita à cidade de 
públicos específicos, proporcionando uma melhor identificação 
dos monumentos e espaços de visita na cidade de Braga.

Público-alvo: munícipes.
Contacto: 253 262 550 | turismo@cm-braga.pt 

Exposições

Cedência de espaço para exposição pública de variadas ativida-
des cujo conteúdo não seja passível de exposição em lugares 
como galerias ou outros. Estas exposições permitem descobrir 
as forças e capacidades surpreendentes e extraordinárias de 
entidades de solidariedade social e cidadãos em geral que 
pretendem exprimir-se de forma individual ou coletiva.

Público-alvo: associações e público em geral.
Contacto: 253 262 550 | turismo@cm-braga.pt

Centro de Interpretação 

Visitas guiadas ao Centro de Interpretação destinadas a 
associações sem fins lucrativos e público escolar, adequando os 
conteúdos à aprendizagem cultural e patrimonial da cidade. Uma 
das características inovadoras prende-se com o alargamento 
da sua função meramente turística para nela ser incluída 
uma função cultural e didática através de diferentes sistemas 
audiovisuais e interativos.

Público-alvo: associações e público em geral.
Contacto: 253 262 550 | turismo@cm-braga.pt
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Proteção
Civil
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Queimas e Queimadas

Os pedidos de comunicação prévia ou autorização para a 
realização de queimas ou queimadas estão dependentes 
do registo na referida plataforma em https://fogos.icnf.pt/
InfoQueimasQueimadas/; presencialmente ou via telefone na 
Divisão de Proteção Civil da Câmara Municipal de Braga, através 
dos contactos 253 616 060 ou 253 202 861; presencialmente no 
Balcão Único de Atendimento do Município de Braga (edifício do 
Pópulo) e em qualquer um dos Espaços do Cidadão nas Juntas 
de Freguesia de Tadim, Sequeira, Adaúfe, Sobreposta, Figueiredo 
e União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe ou nas sedes de 
Junta de Freguesia.

Contacto: 253 616 060 | 253 202 861

BioTriturador

O Município de Braga disponibiliza gratuitamente a utilização 
de um Biotriturador para a eliminação de sobrantes agrícolas e 
florestais. Este equipamento tritura os sobrantes reduzindo-os a 
estilha.
A operacionalização deste equipamento é, em regra, executada 
por funcionários das Juntas de Freguesia (dependendo do 
contexto operacional de cada freguesia) ou Sapadores Florestais, 
em articulação com a Divisão de Proteção Civil (DPC), prestando 
deste modo um serviço público de proximidade aos cidadãos. A 
Junta de Freguesia recebe e organiza os pedidos para a utilização 
do Biotriturador e solicita a sua utilização à DPC através do 
endereço eletrónico gtf@cm-braga.pt (contendo sempre que 
possível os contactos e localização dos proprietários, fotografias 
e descrição do material a destroçar e características das 
acessibilidades do local).

Contacto: 253 616 060 | 253 202 861 |  gtf@cm-braga.pt 

Promoção da Segurança de Pessoas e 
Bens em Caso de Incêndio Rural

No âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
é obrigatória a execução de uma faixa de gestão de combustível 
de 50m em torno das edificações. Após comunicação do 
cidadão alertando para a ausência de gestão de combustível em 
determinada faixa, a Divisão de Proteção Civil do Município de 
Braga assume a operacionalização de todo o procedimento de 
verificação no terreno, identificação e notificação do proprietário 
em incumprimento, até mesmo à execução coerciva quando 
necessária. Este procedimento é geralmente articulado com a 
Guarda Nacional Republica e a Policia de Segurança Pública. 

Público-alvo: munícipes.
Contacto: 253 616 060 | 253 202 861 | gtf@cm-braga.pt
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Habitação
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BRAGAHABIT

O apoio à habitação prestado pela BRAGAHABIT é feito no 
âmbito dos quatro regimes:
a) Arrendamento Apoiado;
b) Subarrendamento Apoiado;
c) Apoio Direto ao Arrendamento;
d) Residência Partilhada.

Pedidos
As inscrições serão realizadas na BRAGAHABIT- Rua D. Paio 
Mendes, nº 49, 51 e 53, Braga, durante o período de atendimento 
ao público, ou por via eletrónica, mediante o preenchimento de 
um formulário próprio.

Formulário: https://www.bragahabit.pt/pt/documentos/
descarregar/05b89c9cc69ee76b39c977886b969777
Documentos obrigatórios: https://www.bragahabit.pt/pt/
documentos/descarregar/90c0182f061da17c24c69fdb5585fe87
Regulamento: https://www.bragahabit.pt/documentos/
regulamentodr.pdf
Contactos: 253 268 666 | 253 208 667 | 253 208 669 I 
info@bragahabit.pt
Horário: 2.ª a 6.ª f. - 09h00 - 12h15 e 14h00 - 16h30

Descrição dos apoios

Arrendamento apoiado: arrendamento de habitações 
propriedade da BRAGAHABIT com rendas calculadas em função 
dos rendimentos dos agregados familiares a que se destinam 

Público-alvo: cidadãos nacionais e estrangeiros detentores de 
títulos válidos de permanência no território nacional que reúnam 
as condições estabelecidas na lei e no presente Regulamento, 
e que não estejam em nenhuma das situações de impedimento 
previstas.

Subarrendamento apoiado: subarrendamento de habi-
tações pela BRAGAHABIT com rendas calculadas em função dos 
rendimentos dos agregados familiares a que se destinam. 

Público-alvo: cidadãos nacionais e estrangeiros detentores de 
títulos válidos de permanência no território nacional que reúnam 
as condições estabelecidas na lei e no presente Regulamento, 
e que não estejam em nenhuma das situações de impedimento 
previstas.

RADA - Regime de Apoio Direto ao Arrenda-
mento: consiste na atribuição de um subsídio destinado a 
comparticipar o pagamento mensal da renda no âmbito de 
contratos de arrendamento para habitação em regime de renda 
livre. 

Público-alvo: candidatos com dificuldades económicas graves, 
que se encontrem sem as condições financeiras necessárias 
para suportar a totalidade do valor da renda de uma habitação 
adequada às suas necessidades, ou do seu agregado familiar, em 
regime de renda livre, recenseados no concelho de Braga e nele 
residentes há mais de 4 anos.

Residência partilhada: consiste na cedência, a cada 
um dos beneficiários, do gozo sobre um quarto de dormir, 
com partilha dos compartimentos e instalações comuns da 
respetiva habitação, detida a qualquer título pela BRAGAHABIT, 
acompanhada de um apoio social permanente prestado pelos 
respetivos serviços.

Público-alvo: pessoas em situação de isolamento ou abandono, 
com dificuldades económicas graves, e que se encontrem sem 
as condições financeiras necessárias para suportar alojamento 
adequado às suas necessidades, ao preço de mercado, recen-
seados no concelho de Braga e nele residentes há mais de 4 anos.

https://www.bragahabit.pt/pt/documentos/descarregar/05b89c9cc69ee76b39c977886b969777 
https://www.bragahabit.pt/pt/documentos/descarregar/05b89c9cc69ee76b39c977886b969777 
https://www.bragahabit.pt/pt/documentos/descarregar/90c0182f061da17c24c69fdb5585fe87 
https://www.bragahabit.pt/pt/documentos/descarregar/90c0182f061da17c24c69fdb5585fe87 
https://www.bragahabit.pt/documentos/regulamentodr.pdf
https://www.bragahabit.pt/documentos/regulamentodr.pdf
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Cultura
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Atribuição de bolsa de estudo na música

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do ensino 
da música no concelho e de permitir uma utilização ativa e 
participativa das instalações do Mercado Cultural do Carandá, 
o Município de Braga celebrou com a Arte Total – Centro 
de Educação pela Arte e com o Conservatório Bomfim um 
protocolo de colaboração de onde resulta a atribuição de 
bolsas de estudo para aulas de música, respetivamente, a 
estudantes do ensino público residentes no concelho de Braga. 
As bolsas equivalem à frequência de aulas durante o ano letivo 
correspondente nas instalações das duas escolas reconhecidas 
pelo seu valor artístico e pedagógico e sediadas no Mercado 
Cultural do Carandá.

Público-alvo: estudantes do ensino público residentes no 
concelho de Braga.
Contacto: cultura@cm-braga.pt 
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0201/home/noticias/
item/item-1-10988 

Atribuição de bolsa de estudo na dança

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do ensino 
da dança no concelho e de permitir uma utilização ativa e 
participativa das instalações do Mercado Cultural do Carandá, 
o Município de Braga celebrou com a Arte Total – Centro 
de Educação pela Arte e com o Conservatório Bomfim um 
protocolo de colaboração de onde resulta a atribuição de 
bolsas de estudo para aulas de dança, respetivamente, a 
estudantes do ensino público residentes no concelho de Braga. 
As bolsas equivalem à frequência de aulas durante o ano letivo 
correspondente nas instalações das duas escolas reconhecidas 
pelo seu valor artístico e pedagógico e sediadas no Mercado 
Cultural do Carandá.

Público-alvo: estudantes do ensino público residentes no 
concelho de Braga.
Contacto: cultura@cm-braga.pt 
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0201/home/noticias/
item/item-1-10988

ACTUM - Convocatória Aberta de Projetos 
Artísticos

O Município de Braga, ciente do seu papel e da sua 
responsabilidade no apoio à dinamização do setor cultural 
e criativo, com o objetivo de mobilizar e apoiar artistas e 
criadores do concelho de Braga, nomeadamente o estipulado 
no artigo 33, nº1, alínea u) da Lei nº75/2013, promove o ACTUM – 
Convocatória Aberta de Projetos Artísticos 2020. 
Este programa é um convite à criação artística e à sua partilha 
com a comunidade. Pretende, portanto, constituir-se como 
uma medida complementar de apoio aos agentes e produtores 
culturais concelhios.

Público-alvo: agentes e produtores culturais.
Contacto: cultura@cm-braga.pt

https://www.cm-braga.pt/pt/0201/home/noticias/item/item-1-10988 
https://www.cm-braga.pt/pt/0201/home/noticias/item/item-1-10988 
https://www.cm-braga.pt/pt/0201/home/noticias/item/item-1-10988 
https://www.cm-braga.pt/pt/0201/home/noticias/item/item-1-10988 
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Educação



APOIOS MUNICIPAIS  I  CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA 40

Auxílios económicos

Constituem uma modalidade de ação social escolar para 
apoio a crianças pertencentes a agregados familiares cuja 
condição socioeconómica não lhes permite suportar, total ou 
parcialmente, os encargos inerentes à frequência da escola.

Público-alvo: alunos do 1ºciclo.
Contacto: 253 616 060 | educa@cm-braga.pt

Bolsa Social de Mérito

O Município de Braga tem como um dos seus primordiais 
objetivos a prossecução dos interesses próprios e comuns dos 
seus munícipes. Desta forma, o desenvolvimento territorial e a 
equidade social determinam a adoção de medidas que garantam 
a igualdade de oportunidades e promovam o desenvolvimento 
de competências pessoais e profissionais, através da promoção 
de um ensino equitativo e da distinção dos estudantes com 
aproveitamento escolar excecional. São estabelecidos, 
anualmente, o número de bolsas a atribuir e o valor das mesmas, 
de acordo com a disponibilidade orçamental do Município.

Público-alvo: estudantes cujo agregado familiar tenha 
residência no concelho de Braga há mais de dois anos e que 
ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior 
público, particular ou cooperativo devidamente homologados, 
para obtenção do grau académico de licenciatura.
Contacto: Divisão de Educação
253 616 060 | educa@cm-braga.pt
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=Braga+a+sorrir&s=&e=

Manuais escolares

Desde o ano 2016/2017 que o governo decidiu oferecer os 
manuais escolares aos alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino 
público. Desse modo, o Município optou por complementar 
essa decisão através da oferta dos livros de fichas de atividades 
para os alunos da rede pública. Aos alunos que frequentam a 
rede privada, o Município comparticipa a aquisição dos manuais 
escolares, contribuindo para uma redução dos encargos 
familiares na área da educação. 

Público-alvo: alunos do 1º ciclo.
Contacto: Divisão de Educação
253 616 060 | educa@cm-braga.pt

Refeições escolares 

Visa o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º ciclo 
do ensino básico da rede pública. O Município de Braga dispõe de 
uma nutricionista que acompanha este serviço.

Público-alvo: crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo.
Contacto: Divisão de Educação
253 616 060 | educa@cm-braga.pt

Transportes escolares

O Município de Braga garante transporte escolar gratuito a 
todos os alunos do ensino público e privado que se encontrem 
a frequentar o ensino regular e que sejam transportados pelos 
TUB/EM. Os alunos que residem fora do concelho de Braga, 
sendo transportados pelos TUB/EM, também têm direito ao 
transporte gratuito, desde que frequentem estabelecimentos 
de ensino no concelho de Braga de ensino regular. 

https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh
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Público-alvo: alunos das redes pública e privada do concelho 
de Braga.
Contacto: Divisão de Educação 
253 616 060 | educa@cm-braga.pt

Projeto Pimpolho

Prevenção da Ambliopia “olho preguiçoso” no concelho de 
Braga.

Público-alvo: crianças que completam 4 anos de idade.
Contacto: Divisão de Educação | 253 616 060
educa@cm-braga.pt | desporto.saude@cm-braga.pt 
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Urbanismo
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Balcão de atendimento online

Disponibiliza um conjunto variado de serviços municipais através 
do seguinte link: https://balcaounico.cm-braga.pt/ 
Cumpre o desafio de aproximar os Munícipes aos serviços 
municipais e garante maior comodidade e rapidez no atendi-
mento. Esta plataforma constitui um novo canal de atendimento 
da Câmara Municipal de Braga.
O registo no Balcão Único Online é o primeiro passo para que se 
evitem deslocações desnecessárias ao atendimento presencial, 
através de um serviço rápido e simples. Consulte como o fazer 
em: https://balcaounico.cm-braga.pt/  | “Ajuda Online/Manuais”. 
Neste espaço são também disponibilizados, de forma gradual, 
vários vídeos de apoio ao munícipe para a utilização da plataforma 
online. Para o efeito, poderá consultar o menu superior deste 
portal em “Ajuda Online”.

Informações ou sugestões: municipe@cm-braga.pt
Dificuldades na submissão online: suporte.online@cm-braga.pt
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt 
Plataforma: https://balcaounico.cm-braga.pt/

Plataforma alternativa ao atendimento 
presencial

Urbanismo/obras particulares, estando, de forma gradual, a ser 
disponibilizadas todas as outras da competência do município.

Público-alvo: todos os cidadãos e empresas.
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt 
Formulário: https://balcaounico.cm-braga.pt/

https://balcaounico.cm-braga.pt/
 https://balcaounico.cm-braga.pt/
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Balcão do Empreendedor

O portal nacional do Balcão do Empreendedor permite, de forma 
totalmente eletrónica, aceder aos serviços relacionados com a 
atividade empresarial, nomeadamente para o Licenciamento de 
Atividades Económicas (alojamento local estabelecimentos de 
comércio, serviços e restauração, estabelecimentos industriais). 
Poderá ainda encontrar a informação de que precisa, 
apresentada de forma simples, sobre o exercício de diversas 
atividades económicas em território nacional.

Público-alvo: cidadãos e empresas.
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt 
Online: https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/balcao-
do-empreendedor
Atendimento mediado: 253 616 060 | Balcão Único
Formulário: https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/
balcao-do-empreendedor

RECAM – Inscrição no Registo das entidades 
candidatas a apoios municipais e pedidos de 
apoio

Base de dados de entidades que podem solicitar a atribuição 
de subsídios e outros apoios tendo em consideração a efetiva 
prossecução do interesse público, o respeito pelos princípios 
da legalidade, da justiça, da igualdade, da imparcialidade; a 
eficiência na gestão autárquica, a estabilidade financeira e 
jurídica, a proteção da confiança dos cidadãos, a transparência, 
o rigor financeiro e o controlo eficaz da atribuição e aplicação 
de apoios financeiros diretos e indiretos. Os apoios regulados 
perspetivam-se segundo a lógica do contrato-programa, ou seja, 
de retorno à comunidade de valor acrescentado por parte das 
entidades auxiliadas.

Candidaturas elegíveis no âmbito do RECAM: as entida-
des e organismos que pretendam beneficiar de apoios do 
Município têm de reunir cumulativamente os seguintes requi-
sitos: inscrição no Registo de Entidades Candidatas a Apoios 
Municipais (RECAM); constituição legal, com os órgãos sociais 
eleitos e em efetividade de funções; sede social no Município 
ou, não a possuindo, que aqui promovam atividades de interesse 
municipal, no que concerne às entidades; situação regularizada 
relativamente a dívidas ao Estado, Segurança Social e ao 
Município.
A valoração destes apoios está prevista no Código Regulamentar 
do Município de Braga, parte F, artigo F-1/9.º tendo sempre como 
pressuposto o interesse público e promoção municipal.

Público-alvo: todos os que reúnam as condições supra 
indicadas.
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt 
Formulários: RECAM 
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/
apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=recam&s=&e= 
Pedido de apoio: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=pedido+de+apoio&s=&e= 

Elogio, Agradecimento, Opinião, Sugestão 

Permite endereçar um elogio, agradecimento, opinião ou 
sugestão de melhoria a qualquer serviço do Município.

Público-alvo: cidadãos e empresas.
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt 
Formulário:https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=elogio&s=&e= 

https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/balcao-do-empreendedor
https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/balcao-do-empreendedor
https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/balcao-do-empreendedor
https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/balcao-do-empreendedor
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=recam&s=&e=  Pedido de apoio: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=pedido+de+apoio&s
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=recam&s=&e=  Pedido de apoio: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=pedido+de+apoio&s
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=recam&s=&e=  Pedido de apoio: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=pedido+de+apoio&s
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=recam&s=&e=  Pedido de apoio: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=pedido+de+apoio&s
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=recam&s=&e=  Pedido de apoio: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=pedido+de+apoio&s
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=elogio&s=&e=  
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=elogio&s=&e=  
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=elogio&s=&e=  
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Reclamações

Permite endereçar uma reclamação a qualquer serviço do 
Município.

Público-alvo: cidadãos e empresas.
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt 
Formulário:https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=reclama%C3%A7%C3%A3o&s=&e=  

Isenção/ Redução/ Pagamento em 
prestações de taxas Municipais 

Estão isentos do pagamento de taxas e outras receitas municipais 
as entidades (públicas ou privadas) e as atividades ou atos a que a 
lei atribua de forma expressa tal isenção.

Público-alvo: podem beneficiar de isenções ou reduções do 
pagamento de taxas e outras receitas municipais: as freguesias; 
as empresas e fundações municipais ou nas quais o Município 
detenha influência dominante nos termos legais; as pessoas 
coletivas de utilidade pública administrativa e as instituições 
particulares de solidariedade social; as pessoas coletivas 
religiosas; as associações desportivas legalmente constituídas; 
os consulados, partidos políticos e associações sindicais; as 
associações ou fundações culturais, científicas, sociais, religiosas 
ou recreativas legalmente constituídas.
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt 
Formulário: https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/
camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/
page/1?idh=&q=isen%C3%A7%C3%A3o&s=&e=

Espaços do Cidadão

Resultam da adesão do Município ao projeto nacional de criação 
de uma rede de Espaços do Cidadão, no âmbito do Programa 
Aproximar, formalizada mediante um protocolo assinado 
entre a Câmara de Braga e a Agência para a Modernização 
Administrativa, o qual prevê a abertura de Espaços do Cidadão 
nas Juntas de Freguesia do concelho de Braga. 
Estes espaços disponibilizam um posto de atendimento por 
espaço, onde são prestados cerca de mais de 170 novos serviços, 
tutelados por diversas entidades da administração central e 
serve também de posto de atendimento descentralizado do 
Balcão Único Municipal.

Descrição do Apoio: atendimento mediado assistido em cerca 
de 170 serviços da Administração central e descentralização do 
atendimento geral do Balcão Único Municipal.

Público-alvo: cidadão e empresas.
Contacto: os Espaços Cidadão nesta fase, fazem atendimento 
por marcação, através dos seguintes números:

EdC de Sobreposta e Tadim I 96 51 58 716
EdC de Figueiredo e Adaúfe I 96 50 92 529
EdC de Sequeira e Real I 96 505 98 45

Espaços com o Serviço da 
Administração Central e Atendimento 
Geral Municipal

Espaço Cidadão de Tadim
Junta de Freguesia 
Rua de Guilherme Braga da Cruz, n.º 2, 4705-671                                
Horário: 4.ª e 5.ª f, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=reclama%C3%A7%C3%A3o&s=&e=    
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=reclama%C3%A7%C3%A3o&s=&e=    
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=reclama%C3%A7%C3%A3o&s=&e=    
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=reclama%C3%A7%C3%A3o&s=&e=    
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=isen%C3%A7%C3%A3o&s=&e= 
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=isen%C3%A7%C3%A3o&s=&e= 
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/requerimentos/page/1?idh=&q=isen%C3%A7%C3%A3o&s=&e= 
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Espaço Cidadão de Sequeira
Rua da Escola, n.º1, 4705-629 (ao lado da sede da Junta)
Horário: 3.ª a 6.ª f, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Espaço Cidadão de Adaúfe
Av. Imaculada Conceição, n.º 145, 4710-820 (Edifício da sede da 
Junta)
Horário: 3.ª e 5.ª f, das 09h00 às12h30 e das 14h00 às17h30

Espaço Cidadão da União de Freguesias de Real, Dume e 
Semelhe 
Lugar da Capela, n.º 8, 4700-259 (Edifício da sede da Junta de 
Real)
Horário: 2.ª, 4.ª e 6.ª f, das 09h00 às12h30 e das 14h00 às17h30      

Espaço Cidadão de Sobreposta
Av. da Igreja, n.º 59 (Edifício da sede da Junta)
Horário: 2.ª e 3.ª f, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Espaço Cidadão de Figueiredo
Rua Pinheiro do Bicho, n.º 60, Figueiredo (Edifício da sede da 
Junta)  
Horário: 2.ª e 6.ª f, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Espaços apenas com Serviço da 
Administração Central

Espaço Cidadão de S. Vicente 
Rua Fecisco, SN 4700-106 BRAGA (Edifício da sede da Junta)  
Horário: 2.ª a 6.ª f, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Tel. 253 220 099

Espaço Cidadão de Gualtar 
Rua da Bouça, n.º 4, 4710-053 Gualtar
Horário: 2.ª a 6.ª f, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00.

Sábado das 9h às 12h00
Tel. 300 003 990

Espaço Cidadão de Palmeira 
Rua Belo Horizonte, n.º 20, 4700-683 Palmeira
Horário: 2.ª a 6.ª f, das 8h30 às 11h30 e das 15h30 às 19h00
Tel. 300 003 990

Espaço Cidadão da União de Freguesias de Nogueiró e 
Tenões 
Rua da Eira, n.º 20, 4715-365 Tenões
Horário: 2.ª a 6.ª f, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
Tel. 300 003 990

Espaço Cidadão de Arentim e Cunha
Rua 25 de Abril, n.º 10
4705-745 Arentim
Horário: 2.ª, 4.ª e 6.ª f, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00
Tel. 253 951 827 (apenas com agendamento prévio)
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Serviços de apoio ao munícipe

Munícipes e população em geral, com desconto em diversas 
tarifas de título de transporte (passe):

Reformado/Cartão Sénior: 75% de desconto.

Estudante 25%: cursos Profissionais e Ensino Superior com 
25% de desconto.
Estudante 100%: alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e secundário, 
público ou privado, residentes e não residentes no concelho de 
Braga | gratuito.
Estudante 60%: 4_18@escola.tp e sub23@superior.tp | alunos 
com direito ao Escalão A, até aos dezoito anos de idade e alunos 
com direito à Ação Social Direta, no ensino superior até aos 23 
ou 24 anos de idade. Se integrarem os cursos de Medicina ou 
Arquitetura, com 60% de desconto.

Jovem Munícipe: munícipes com cartão JM válido, emitido 
pelo Município de Braga, com 25% de desconto.

Lay-Off/Desemprego/Fábrica: munícipes que estão no de-
semprego ou que pertençam a empresas que entraram em lay-
off devido à pandemia COVID-19, com 50% de desconto.

BragaSolidária: munícipes com carência económica. É 
atribuído pelo município gratuitamente, mediante situação 
económica.

Pessoas com incapacidade e acompanhantes: pessoas 
com grau de deficiência superior a 60%, comprovada através 
de atestado multiusos e acompanhantes (desempregados ou 
reformados) devidamente justificados no referido atestado, 
com o pagamento de 1 €uro anualmente.

Acompanhante de pessoa com incapacidade: pessoas 
inseridas no mercado de trabalho para acompanhar utentes 
com incapacidade, devidamente comprovado pelo atestado 

multiusos, com 50% de desconto.

Público-alvo: população em geral.
Contacto: 253 606 890 | geral@tub.pt | https://www.tub.pt/
Formulário: https://www.tub.pt/titulos/ | https://www.tub.pt/
tarifario/ | https://www.tub.pt/inscricao/

Programa de mobilidade escolar 

Schoolbus 100%: alunos Inscritos em https://schoolbus.tub.
pt/  - o SchoolBus foi implementado com o objetivo de reduzir 
o congestionamento automóvel no perímetro das escolas da 
malha urbana da cidade, reduzir o congestionamento e os níveis 
de sinistralidade, incentivar a autonomia e responsabilidade das 
crianças, definindo espaços mais inclusivos e seguros, bem como 
o incremento da qualidade de vida da população | gratuito.

Público-alvo: alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, 
das escolas abrangidas pelo projeto do perímetro urbano da 
cidade - Escola EB 2,3 Francisco Sanches, Escola EB 2,3 André 
Soares, Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Colégio 
D. Diogo de Sousa, Colégio Leonardo da Vinci, Colégio Teresiano, 
Externato Paulo VI e Colégio D. Pedro V.
Contacto: 253 606 890 | geral@tub.pt

Isenção de taxa de estacionamento - 
COVID-19

Público-alvo: moradores em ZEDL que estejam em teletrabalho 
| Apoio aos Filhos menores de 12 anos | Lay-off | Desemprego 
devido à COVID-19 | com COVID-19 | Isolamento profilático.
Contacto: 966 087 593 | geral@eub.pt
Formulário: http://eub.pt/templates/minhafreguesia/frontend/
files/isencao.pdf

https://www.tub.pt/titulos/ | https://www.tub.pt/tarifario/ | https://www.tub.pt/inscricao/
https://www.tub.pt/titulos/ | https://www.tub.pt/tarifario/ | https://www.tub.pt/inscricao/
http://eub.pt/templates/minhafreguesia/frontend/files/isencao.pdf
http://eub.pt/templates/minhafreguesia/frontend/files/isencao.pdf
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Tarifário Social

Prevê um desconto no tarifário de água, águas residuais e 
resíduos em vigor. Este tarifário social é atribuível às pessoas 
singulares que se encontrem em situação de carência 
económica comprovada ou cujo agregado familiar tenha um 
rendimento anual igual ou inferior a €5.808, acrescido de 50% 
por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer 
rendimento, de acordo com o disposto no artigo nº 2 do Decreto-
Lei nº 147/2017.

Público-alvo: munícipes com carência económica que sejam 
titulares de contratos de água.
Contacto: 253 205 000 | agere@agere.pt 
Documentos: atestado da Junta de Freguesia da área de resi-
dência a comprovar a composição do agregado familiar e a 
sua situação laboral (empregado/desempregado/estudante/
reformado); declaração de IRS + Nota de Liquidação (no caso de 
não ter efetuado a declaração de IRS e ter dependentes a estudar 
deverá entregar o comprovativo de matrícula).

Tarifário Famílias Numerosas

Prevê um desconto no tarifário de água em vigor para os clientes 
que apresentem um agregado familiar com 5 ou mais elementos 
e com cartão família numerosa.

Público-alvo: munícipes com agregado familiar com 5 ou mais 
elementos que sejam titulares de contratos de água e com cartão 
família numerosa.
Contacto: 253 616 060 | municipe@cm-braga.pt
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Espaço do Investidor

Espaço físico localizado na estrutura do Altice Forum Braga onde 
os empresários podem encontrar todas as respostas e apoios de 
que necessitam na hora de investir. Visa disponibilizar uma “via 
verde para o investimento”. Aposta na agilização de processos 
e ajuda a identificar incentivos locais, nacionais e internacionais; 
a localizar espaços para atividades económicas; a identificar 
recursos humanos e mecanismos de apoio à contratação. Apoia 
no licenciamento das atividades económicas, entre outros 
serviços de apoio a empresários, empreendedores e outros 
profissionais. Presta serviços de apoio e/ou de suporte e de 
atração e fixação do investimento local, nacional e internacional 
no município de Braga, em qualquer setor de atividade (indústria, 
serviços, comércio, turismo ou outras atividades de interesse 
económico).

Público-alvo: empresas, comerciantes, empresários em nome 
individual, profissionais liberais, empreendedores e investidores 
no geral e outros profissionais.
Contacto: 253 208235 | deai@investbraga.com
Formulário: https://www.investbraga.com/InvestiremBraga/
Espaco-Investidor

WorkinBraga

Parceria da InvestBraga e Câmara Municipal de Braga com 
as empresas do concelho. Tem o objetivo de aproximar a 
comunidade empresarial, académica e o talento. A principal 
missão é manter e potenciar em Braga condições para que a 
cidade continue a atrair investimento nacional e internacional 
e que as empresas já instaladas tenham disponíveis os 
meios humanos qualificados e perfeitamente adaptados às 
necessidades do nosso mercado laboral. É uma ferramenta útil 
para quem procura novas oportunidades de trabalho e para 
os recrutadores, aproximando aqueles que procuram novos 

desafios das ofertas de emprego, das empresas e demais agentes 
económicos da nossa região.
Este projeto tem um portal - www.workinbraga.com - ferramenta 
interativa que apoia as empresas de forma gratuita nos seus 
processos de contratação e na identificação dos talentos para 
cada uma das oportunidades. 
De uma forma mais direta e rápida, este projeto ajuda os 
desempregados a candidatarem-se às ofertas de emprego ativas 
no concelho de Braga.

Público-alvo: empresas, instituições de ensino, estudantes, 
emigrantes, desempregados e residentes.
Contacto: 253 208235 | talento@investbraga.com 
Formulário: https://workinbraga.pt/ 

GATE - Grupo de Apoio ao Tecido 
Empresarial

Projeto criado com o objetivo de apoiar as empresas no acesso às 
linhas de apoio do governo, municipais e de outros organismos, 
desenhadas com o intuito de minorar as consequências 
provocadas pela COVID-19 nas atividades económicas. A 
InvestBraga e a Câmara Municipal de Braga em parceria com a 
Associação Comercial de Braga, criaram um grupo de trabalho 
que conta com a participação de mais de 40 profissionais de 
empresas e entidades de apoio às atividades económicas das 
áreas jurídica, contabilística, financeira, laboral, consultoria, 
gestão e outras que visa apoiar o tecido empresarial bracarense, 
os comerciantes, profissionais liberais e prestadores de serviços 
afetados pelas restrições provocadas pela pandemia.
Através do GATE Braga – Grupo de Apoio ao Tecido Empresarial, 
os empresários podem contar com a ajuda de parceiros 
especializados (nas mais variadas áreas) na resposta a dúvidas 
sobre os recentes programas lançados no âmbito do Apoiar.
pt; do Apoiar Restauração; do Programa de Revitalização de 
Empresas, entre outras linhas e programas de apoio. O GATE 

https://www.investbraga.com/InvestiremBraga/Espaco-Investidor
https://www.investbraga.com/InvestiremBraga/Espaco-Investidor
https://workinbraga.pt/ 


APOIOS MUNICIPAIS  I  CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA 54

responde a todas as dúvidas, de forma gratuita.

Público-alvo: empresas, comerciantes, empresários em nome 
individual, desempregados, empregados.
Contacto: 253 208235 | apoio@investbraga.com
Formulário: https://www.investbraga.com/gate

Regime de Incentivos ao Investimento

A InvestBraga e o Município de Braga criaram o Regime de 
Incentivos ao Investimento aprovado pelo regulamento nº 
789/2016 que estabelece as regras e as condições que regem 
a concessão de incentivos ao investimento pelo município 
ao investimento realizado no concelho. À InvestBraga cabe o 
apoio aos investidores na instrução das candidaturas a este 
regime de incentivos, assim como a devida apreciação técnica 
e acompanhamento de toda a sua tramitação. A proposta 
de decisão, quando favorável, é remetida ao município para 
apreciação e análise em sede de Reunião de Câmara, seguindo 
para apresentação e deliberação em sede de Assembleia 
Municipal. Esta é uma ferramenta vital na atração de inves-
timento para o concelho na medida em que reduz os custos 
associados ao investimento (quando obedecidas determinadas 
características). 

Público-alvo: investidores que pretendam investir no 
concelho de Braga em atividades económicas que criem valor e 
emprego em Braga.
Contacto: 253 208235 | deai@investbraga.com 
Formulário: https://www.investbraga.com/InvestiremBraga/
Incentivo-ao-Investimento

ComprarBraga 

A InvestBraga, a Câmara Municipal de Braga e a  Associação 
Comercial de Braga (ACB), em parceria com os CTT, através do 
projeto Comprar@Braga, apoia os comerciantes bracarenses 
na digitalização dos seus negócios. Através do desenvolvimento 
de lojas online e de  ações de formação que ajudam na 
implementação e crescimento dos negócios nas plataformas 
digitais, as equipas da InvestBraga e da ACB registam os 
comerciantes e produtos para que possam ser, em formato 
digital, comercializados e colocados à disposição de todos os 
consumidores nacionais. 
O Comprar@Braga foi pensado para apoiar os negócios do 
concelho, permitindo que os comerciantes disponibilizem 
os seus produtos nas lojas online e que os consumidores, em 
qualquer parte do país, os possam adquirir.
Este projeto, através da plataforma dos CTT, facilita o negócio 
a comerciantes e consumidores ao garantir que a transação 
comercial acontece num ambiente seguro e que a operação 
logística decorre de forma ágil e integrada, assegurando o 
levantamento das encomendas nas lojas aderentes e a entrega 
em casa dos consumidores.

Público-alvo: empresas, comerciantes, empresários em nome 
individual, consumidores e população em geral.
Contacto: 253 208235 | apoio@investbraga.com 
Formulário: https://www.investbraga.com/comprarembraga-
quero-vender 

https://www.investbraga.com/gate
https://www.investbraga.com/InvestiremBraga/Incentivo-ao-Investimento
https://www.investbraga.com/InvestiremBraga/Incentivo-ao-Investimento
https://www.investbraga.com/comprarembraga-quero-vender 
https://www.investbraga.com/comprarembraga-quero-vender 
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Praça do Município
4700-435  Braga
+351 253 61 60 60
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