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Designação do projeto | Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário 
- Freguesia de Monsaraz 

Código do projeto | ALT20-06-4842-FEDER-000169 

Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza 

Região de intervenção | Alentejo Central 

Entidade beneficiária | Município de Reguengos de Monsaraz 

Data da aprovação | 30-07-2019 

Data de início | 31-07-2018 

Data de conclusão | 31-12-2020 

Custo total elegível | 775.764,74 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 659.400,03 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 116.364,71 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

Trata-se de uma candidatura que apresenta um investimento para a edificação de uma Estrutura 
Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, num terreno existente na aldeia 
de Outeiro, a conceder a gestão do equipamento social à IPSS - Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz. 
O equipamento a construir encontra-se dimensionado para 20 utentes residentes mais 10 utentes de 
Centro de Dia, com respetivas salas e valências de acordo com a legislação em vigor para estas 
atividades.  

Este equipamento social pretende responder às necessidades efetivas da população mais idosa na 
prestação de cuidados especializados, neste território estendendo-se aos municípios limítrofes ao da 
sua sede, desde que aí não exista outra Santa Casa da Misericórdia ou que, existindo, esta 
expressamente não se oponha, atendendo ao âmbito da ação constante dos estatutos da associação 
/IPSS que iá explorar a infraestrutura. 

A operação enquadrada no Eixo Prioritário 6 - Coesão Social e Inclusão do PO Alentejo, PI 9.7 
Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais e inserida no Pacto para o Desenvolvimento e 
Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, é constituída por quatro 
componentes designadamente:  

 Projetos Técnicos: no montante de 27.060 euros, respeita aos serviços de elaboração dos 
projetos de especialidades - estabilidade, térmica/AVAC, acústica, rede de águas e esgotos, 
proteção contra incêndios, eletricidade e ITED. 

 Empreitada: apresenta um valor total de 667.647,74 euros e pretende-se construir de raiz de 
um edifício para acolhimento de idosos, em Outeiro pertencente à Freguesia de Monsaraz. O 
edifício é construído em terreno do Município promotor e será composto por um piso térreo 
organizado em quatro eixos, onde se localizam as várias divisões: 7 quartos duplos, 1 quarto 
triplo e 3 quartos simples; instalações sanitárias; receção; sala de reuniões; gabinete 
administrativo; gabinete da direção; sala polivalente; cozinha; lavandaria; sala de refeições; 
gabinete de enfermagem e área de banhos assistidos. 

 Equipamento: pretende-se adquirir de equipamento indispensáveis para a preparação e 
confeção das refeições, como sejam: eletrodomésticos (fogão, forno, frigideira, fritadeira, 
hotte, arca congeladora, armário refrigerado, máquina de lavar loiça); bancadas e armários em 
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aço inoxidável; lava-mãos de pedal em aço inoxidável, eletro-caçador de insetos e misturadoras 
com um montante total previsto de 57.564 euros. 

 Mobiliário: aquisição de mobiliário para apetrechamento dos diversos espaços do edifício 
designadamente quartos, sala de estar/atividades, sala de refeições, receção, sala de reuniões, 
gabinete de direção, gabinete administrativo, gabinete de enfermagem, sala de pessoal e 
vestiário, com um custo total previsto de 28.152,24 euros. 

Objetivamente o lar de idosos e centro de dia que se pretende construir em Outeiro, Freguesia de 
Monsaraz, visa desenvolver as atividades de apoio social a pessoas idosas através do alojamento, de 
utilização temporária ou permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e 
conforto, fomentando o convívio e propiciando a animação social, o convívio o bem-estar e a ocupação 
dos tempos livres dos utentes. 

No que respeita a indicadores definidos na operação observam-se os seguintes: 

 Indicadores de Realização  
o - Equipamentos sociais apoiados (N.º) = 1 
o - Capacidade dos equipamentos sociais de acolhimento (N.º vagas) = 30 utentes 

distribuídos pelas seguintes valências: 
o - ERPI = 20 residentes  
o - Centro de dia =10 utentes 
o - Serviço Apoio Domiciliário:  
o para tratamento de roupas = 21  
o para refeições = 73 

 Indicadores de Resultado 
o - Utentes que beneficiam das intervenções em equipamentos apoiados (nº) = 103 

utentes considerando o parecer da Segurança Social relativo ao Projeto Técnico estima-
se 20 utentes para Lar + 10 para centro de dia + 73 serviço apoio domiciliário. 


