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Normas e Regras de Funcionamento do Projeto “Em Boa Companhia” 

Objetivos do Projeto 
 

o  Alojamento de Professores (e.g., jovens Professores deslocados das suas áreas de 
residência habitual) em habitações de Associados ASSP seniores. 

o  Solidariedade intergeracional, combate à solidão e apoio a seniores na promoção do seu 
bem-estar. 

o  Promoção da ASSP junto de Professores em início de carreira e encorajamento da sua 
participação cívica. 

 
Características do Projeto 
 
o  Os Associados ASSP disponibilizam um quarto individual a um Professor deslocado, com 

condições adequadas: cama, mesa de apoio para estudo e arrumação; acesso a 
instalações sanitárias completas com água quente; acesso a cozinha completa, que 
permita armazenar bens alimentares e cozinhar refeições. 

o  Os Professores deslocados usufruem do quarto individual e apoiam o Associado ASSP nas 
tarefas e interesses que estes demonstrem (e.g., ajuda no uso de computador, Internet, 
acompanhamento em pequenos passeios, compras, idas à farmácia); colaboram 
diligentemente em todas as atividades domésticas; participam nos consumos da 
habitação (energia, água, gás, comunicações), em moldes a definir pelas partes; mantêm 
a sua privacidade e        respeitam a privacidade do Associado ASSP. 

o  O Associado ASSP e o Professor deslocado assinam um contrato válido por um ano letivo, 
com base num contrato-tipo fornecido pela ASSP, que poderá ser adaptado conforme o 
acordado entre as partes. 

o  O Professor deslocado necessita de se tornar Associado ASSP para poder participar no 
Projeto. 
 
Registo dos Associados ASSP 
 

o  Envio de email pelo Associado ASSP para emboacompanhia@assp.pt (ou  contacto pelo 
telefone 218223080) para indicação de interesse. 

o  Resposta da ASSP (Serviços Centrais) com envio de formulário (digital ou em papel) para 
preenchimento de dados. 
 
Registo dos Professores deslocados 
 

o  Envio de email pelo Professor deslocado para o endereço emboacompanhia@assp.pt (ou 
contacto pelo telefone 218223080) para indicação de interesse. 

o  Resposta da ASSP (Serviços Centrais) com envio de formulário (digital ou em papel) para 
preenchimento de dados. 
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 Divulgação de oferta e de procura e concretização da participação 
 

1. Inclusão da oferta (apenas com indicação de município, cidade ou vila) no site  
http://www.assp.pt/emboacompanhia (Serviços Centrais). 

2. Inclusão da procura (apenas com indicação de município, cidade ou vila) no site 
http://www.assp.pt/emboacompanhia (Serviços Centrais). 

3. O Professor deslocado contacta por email para emboacompanhia@assp.pt (ou pelo 
telefone 218223080), manifestando interesse numa oferta específica. 

 
 Gestão do Projeto  

 
1. Contactos com Associados ASSP e Professores deslocados, preferencialmente, através de 

email (mas com número de telefone disponível) (Serviços Centrais). 
2. Gestão da oferta e da procura em http://www.assp.pt/emboacompanhia (Serviços 

Centrais). 
 


