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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Associação Sines Solidária inaugura 
Loja Social no Mercado Municipal 

 
A Associação Sines Solidária inaugura a sua Loja Social no dia 17 de dezembro (sábado), às 
11h30. As instalações, cedidas pela Câmara Municipal de Sines, localizam-se no Mercado 
Municipal de Sines, frente à Farmácia Central. 
 
A Loja Social é um projeto da Associação Sines Solidária para apoio às pessoas e famílias mais 
desprotegidas e em situação de pobreza e de exclusão social. Pretende ser também um estímulo 
ao voluntariado e ao exercício da solidariedade e da responsabilidade social. 
 
No âmbito da sua atividade, vai trabalhar na recolha de bens, novos e usados, doados por 
particulares, empresas ou comerciantes, e na sua atribuição aos munícipes em situação de 
carência comprovada por técnicos de entidades idóneas para esse fim. 
 
Estão habilitados a sinalizar os beneficiários da Loja Social a Câmara Municipal de Sines (Unidade 
de Ação Social), o Serviço Local da Segurança Social do Concelho de Sines e outras entidades do 
concelho com atividade no domínio social. 
 
Os tipos de bens que a Loja Social recolhe e atribui incluem vestuário e outros agasalhos, calçado 
e acessórios, pequenos eletrodomésticos e outros equipamentos domésticos, mobiliário, 
brinquedos e material didático e géneros alimentares com validade prolongada. 
 
As entregas e recolhas de bens decorrem todas as segundas e quartas-feiras, entre as 14h00 e as 
17h30.  
 
Para mais informações contactar a Associação Sines Solidária pelo telefone 91 5013493. 
 

Loja Social também em Porto Covo 
 
A Loja Social de Sines junta-se à Loja Social “Mão Amiga”, um projeto da Associação 
Sociocultural de Porto Covo, em funcionamento desde o início de dezembro, em Porto Covo. 
 
Destinada a toda a população da Freguesia de Porto Covo que se encontre em situação de 
carência económica, a loja funciona no Mercado Municipal de Porto Covo, de segunda a sexta, 
entre as 14h00 e as 17h30. 
 
Para mais informações contactar a Associação Sociocultural de Porto Covo pelo telefone 269 905 
777. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 

http://www.sines.pt/�
mailto:sidi@mun-sines.pt�

