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DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
Esta obra decorre da necessidade urgente do Município poder dar resposta, numa Freguesia rural, com
população muito envelhecida, onde a maioria dos seus Familiares, mais jovens trabalha na sede do
Concelho. Esta valência tem uma resposta de 30 Utentes, que na sua maioria podem ser de Longomel e de
Vale do Arco, que apesar de estarem institucionalizados, continuam a conviver diariamente com os “seus”
pertences e com os seus Familiares mais próximos, num ambiente de toda uma vida e tão importante para
que se mantenha a sua estabilidade emocional numa das fases mais frágeis da Vida. Atento às necessidades
e devido aos vários pedidos e intenções por parte dos Idosos e seus Familiares, que o Município considera
de grande importância a execução desta obra. É pretensão do Município proceder à alteração e ampliação
do edifício existente, onde atualmente se encontra a funcionar o Centro Comunitário de Longomel, com as
valências de Centro de Dia e de Apoio Domiciliário, tendo como objetivo principal dotar este Edifício das
caraterísticas necessárias para comportar também o alojamento de pessoas Idosas na vertente de Lar
Residencial com uma capacidade de 30 novos Utentes, resultando assim num Edifício dimensionado para:
Lar Residencial - 30 Utentes; Centro de Dia – 26 Utentes; Apoio Domiciliário – 22 Utentes. Da
Operação faz ainda parte a aquisição de uma viatura para o transporte de Utentes e a aquisição do Mobiliário
para apetrechar o Edifício.
OBJETIVOS DA OPERAÇÃO:
A presente Operação tem como objetivos a Ampliação de um Edifício já existente e criar a Valência de
Lar Residencial.
RESUMO:
A operação traduz-se na ampliação do edifício já existente e na construção de raiz de quartos para 30
Utentes e um Sala Polivalente com vários espaços, com zonas de atividades, de estar onde todos os
Utentes possam usufruir do espaço.

