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Fontes e Metodologias

Entrevistas com:

□ Criança/jovem

X   Elemento(s) da família de origem

□ outro:

Informações recolhidas junto de:

As informações que constam neste relatório social foram recolhidas junto

do agregado familiar e dos técnicos da segurança social destacados para o

território afetado pelos incêndios.

Solicitação do gabinete da presidência

A execução deste relatório visa ações de beneficiação e reconstrução das 

habitações afetadas pelo incêndio no concelho de Castanheira de Pera.

1. Dados Pessoais da Beneficiária

Nome: Eva Cecília Lopes Fernandes

Data de Nascimento: 06/10/1985  

Cartão de Cidadão: 239719573
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2. Situação sócio familiar

Composição do agregado familiar

Nome Idade   Est. Civil Profissão

A
 Eva Cecília Lopes Fernandes 06.10.1985

Solteira
Op. florestal

B
 Gracinda Lopes Carvalho 11.10.1962 Viúva 

Pensionista

C
Nuno Miguel Lopes Fernandes 14.04.1980 Casado D

Op. Florestal

D
Paula Sofia Santana Freitas 15.09.1983 Casada C

Desempregada

E Vânia Filipa Santana Fernandes
05.08.2005 Filha D+C

Estudante

F
Maria Almerinda Jesus Santana 05.09.1939 Viúva

Pensionista

G
Rui Armando Lopes de Carvalho 05.04.1974

Solteiro Pensionista

Situação socioeconómica do agregado familiar

A economia familiar deste agregado é deficitária tendo em consideração os

baixos rendimentos mensais provenientes de pensões mínimas e trabalho á

jorna efetuado como operários florestais. 

Eva e Nuno trabalham no corte de madeira e limpezas florestais, auferindo

um rendimento variável (300.00 € / 350.00 €), dependente dos trabalhos

que  lhes  são  solicitados  por  particulares  ou  pequenos  empresários

florestais.

Paula encontra-se em situação de desemprego prolongado.

Gracinda e Maria Almerinda são beneficiárias de pensões de sobrevivência

nos valores de 194.00 € e 480.00 € respetivamente.

Rui tem uma pensão por invalidez de 305.00 € com um complemento de

190.00 €, consequência da sua mobilidade reduzida.
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Situação habitacional

A habitação é composta por cozinha, sala, quatro quartos e casa de banho,

sendo que as divisões são de dimensões exíguas e apresentam condições

deficitárias ao nível da salubridade.

Eva adquiriu a habitação na qual vivia com a mãe, Gracinda. No entanto,

face aos baixos  rendimento das mesmas convidaram o irmão Nuno e a

restante família  composta por cinco elementos,  que com ele coabitavam

para partilharem esta habitação e assim dividir os encargos mensais.

Nos incêndios de dia 17 de junho a casa foi atingida pelo fogo, danificado o

telhado e o espaço circundante da habitação, pelo que, solicitam o apoio

para  a  reabilitação  e  se  possível  para  a  ampliação  da  casa,  com  a

construção de mais um quarto e uma casa de banho.

Situação profissional

Eva e Nuno encontram-se numa situação profissional fragilizada, tendo em

conta que são operários florestais e com os incêndios perderam a principal

fonte de rendimento que é a floresta.

Paula  e  Gracinda  estão  desempregadas,  no  entanto,  candidataram-se  à

empresa Lusiaves que está a recrutar trabalhadores que residam nas zonas

afetadas pelos incêndios. 

Situação de Saúde

No  que  concerne  às  questões  de  saúde,  a  situação  que  inspira  maior

preocupação é a da criança, filha de Nuno e Paula, que tem bronquiolite,

necessitando  de  dormir  com  oxigénio.  As  condições  de  salubridade
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deficitárias da habitação são prejudiciais á doença da Vânia, pelo que as

obras iriam beneficiar o seu estado de saúde.

No caso de Rui, tendo em conta que se desloca em cadeira de rodas, as

obras também iriam facilitar a mobilidade do mesmo. De referir ainda que

a casa de banho não é adaptada a pessoas portadoras de deficiência o que

dificulta a higiene diária de Rui.

3. Dinâmica da situação/Situação atual

Descrição das diligências efetuadas

As diligências efetuadas junto desta família passam pela colocação de lonas

provisórias na cobertura da casa para isolamento, uma vez que o telhado

ardeu nos incêndios.

Foi ainda facultado um cartão que permite à família o levantamento de bens

alimentares, assim como outros produtos de primeira necessidade.

Relativamente à situação de desemprego foi feito o encaminhamento para a

Lusiaves de Paula e Gracinda.

4. Síntese/Parecer

Perante a situação habitacional e socioeconómica debilitada deste agregado,

atingido pelos  incêndios,  parece-me pertinente a realização de obras  de

reabilitação  e  ampliação,  de  modo  a  proporcionar  condições  dignas  de

habitabilidade.

A Técnica de Serviço Social da Câmara Municipal de Castanheira de Pera

Cláudia Sofia Bebiano Nascimento Tavares
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