DESIGNAÇÃO DO PROJETO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO JUNTO AO
EDIFÍCIO DA ASSPS - CASA DOS AVÓS
CÓDIGO DO PROJETO |ALT20-06-4842-FEDER-000215
OBJETIVO PRINCIPAL: |Promover a Integração Social e Combater a Pobreza
e Qualquer Discriminação.
REGIÃO DE INTERVENÇÃO |Alentejo
ENTIDADE BENEFICIÁRIA |Município de Ponte de Sor
DATA DE APROVAÇÃO |14/04/2021
DATA DE INÍCIO |31/07/2020
DATA DE CONCLUSÃO |31-12-2021
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL |58.032,54 €
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA |49.327,66 €
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL |8.704,88 €
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS |
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
Esta Operação visa a construção de um Ginásio em terreno contiguo ao Edifício onde se
encontra instalada a ERPI - Casa dos Avós e surge na sequência de diversas patologias
osteoarticulares e osteoartrósicas que afetam grande parte dos residentes e ao mesmo
tempo disponibilizar este tipo de serviço junto aos idosos. A Associação de Solidariedade
Social de Ponte de Sor, recebeu um prémio BPI - la Caixa para o Equipamento deste
Ginásio, no valor de 23.000,00 EUR, no entanto o espaço de que dispõe não é suficiente
para poder instalar as máquinas e equipamentos, tornando-se assim necessário a
construção deste espaço. A Operação caracteriza-se pela construção de um Ginásio com
uma área de 84,11 m2, constituído por Sala com 77 m2, Vestiário e Casa de Banho com
6,61 m2.

OBJETIVOS DA OPERAÇÃO:
Esta Operação tem com objetivos:
- Permitir um serviço de fisioterapia de qualidade aos residentes na ERPI;
- Promover hábitos de vida saudável para permitir maior qualidade de vida efetiva aos
seus utentes;
- Reforçar ainda mais o serviço de excelência de que dispõe;

- Proporcionar a prática de exercício orientada por forma a dar maior autonomia ao
Idoso;
- Prestar este Serviço aos Idosos da União das Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor.

RESUMO:
A Operação caracteriza-se pela construção de um Ginásio com uma área de 84, 11 m2,
constituído por Sala com 77 m2, Vestiário e Casa de Banho com 6,61 m2.

