
 

  

 

FICHA DE PROJETO 

Designação do projeto |OBRAS DE CONSERVAÇÃO BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
DAS VALÊNCIAS DE CRECHE, CENTRO DE DIA E ERPI DA INSM CERVA 

 

Código do projeto | NORTE-07-4842-FEDER-000370 

Objetivo principal |Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer 
discriminação 

 

Região de intervenção |NORTE 

Entidade beneficiária |Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia de Cerva 

Data de aprovação |28.03.2019 

Data de início |04.12.2018 

Data de conclusão |03.12.2020 

Custo total elegível |256.593,48€ 

Apoio financeiro da União Europeia |218.104,46€ 

Apoio financeiro público nacional/regional |38.489,02€ 

Objetivos, atividades eresultados esperados/atingidos 
 
 

 

 

 

 

 

 

A presente intervenção tem como objetivos: 

 Promover a inclusão social e combater a pobreza e discriminação; 

 Prestar serviços de qualidade a pessoas que, independentemente da idade, se 
encontrem em situação de dependência; 

 Promover a qualidade de vida das pessoas que beneficiam as respostas presentes 
nesta intervenção; 

 Dotar o concelho de equipamentos sociais que concorram para a coesão territorial; 

 Criar serviços comunitários de proximidade a esta franja da população; 

 Fomentar respostas sociais adequadas face às necessidades territoriais; 

 Qualificar e adequar a atual rede de serviços e equipamentos sociais à satisfação das 
necessidades da população. 

Partindo do pressuposto, de melhorar e qualificar os equipamentos sociais que contribuam 
para a inclusão social de pessoas dependentes, bem como criar serviços comunitários de 
proximidade e respostas adequadas as necessidades da população, assumiram-se como 
objetivos específicos: 

 Melhorar as condições de vida e de bem-estar das pessoas em situação de 
dependência, através da prestação de cuidados especializados e ou de apoio social; 

No projeto de conceção de “Conservação e beneficiação das instalações das valências de 
Creche, Centro de Dia e ERPI da Irmandade da Misericórdia de Cerva" está prevista a 
reformulação da cobertura existente, alteração de espaços existentes nas valências previstas 
na operação, modernização das instalações sanitárias, pinturas interiores e revestimentos de 
fachadas exteriores. 


