Designação do projeto: Beneficiação e Remodelação do Centro de Apoio Idosos Dr. Ernesto
Moreira
Códigos do projeto: CENTRO-05-4842-FEDER-000138
Objetivo Principal: Fortalecer a coesão social e territorial
Região de Intervenção: Centro
Entidade beneficiária: MONTEPIO RAINHA DONA LEONOR
Data de início: 01-10-2018
Data de conclusão: 31-03-2021
Custo total elegível: 1.075.409,21 €
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 835.239,87 €
Síntese da Operação:
O Montepio Rainha Dona Leonor sempre foi e será, um polo gerador de desenvolvimento
local, um núcleo de fomento e estímulo à criatividade e capacidade de empreender no âmbito
social. A presente candidatura enquadra-se nesta filosofia, criando melhores condições para o
desenvolvimento do seu projeto social, com a melhoria dos recursos físicos, nomeadamente
das instalações do Centro de Apoio a Idosos Dr. Ernesto Moreira, o que vai proporcionar a toda
a comunidade utente (atual e futura) desse equipamento social uma maior qualidade de
habitabilidade e utilização do estabelecimento, colocando definitivamente o Centro de Apoio a
Idosos Dr. Ernesto Moreira ao serviço da Região (Especialização Inteligente do Centro 2020),
permitindo e consolidando, uma maior capacidade para enfrentar os desafios de futuro.
O dinamismo, a capacidade de iniciativa, o estímulo para o desenvolvimento de novas ideias e
projetos, são fatores determinantes para o estabelecimento de um caldo potencial de
desenvolvimento a médio prazo de qualquer região. O manancial de riqueza endógena,
permite-nos ter a ambição de numa estratégia bem delineada e articulando as funções da
MONTEPIO RAINHA DONA LEONOR, com os restantes agentes de desenvolvimento
local/regional, e contribuir, de modo responsável e dedicado, para os objetivos delineados nos
domínios de especialização da EREI do Centro.
Objetivos da Operação:
O objetivo da operação consiste na reconversão, na modernização e no ajustamento dos
equipamentos sociais do Centro de Apoio a Idosos Dr. Ernesto Moreira do MONTEPIO RAINHA
DONA LEONOR com vista a adaptação face às necessidades territoriais no âmbito das
respostas sociais às necessidades presentes e futuras e ainda à garantia de acesso a todos os
cidadãos independentemente das suas condições sociais e de saúde.
Em resumo, trata-se de favorecer, de fortalecer e de beneficiar os seus equipamentos sociais –
Centro de Apoio a Idosos Dr. Ernesto Moreira do MONTEPIO RAINHA DONA LEONOR, criando
melhores condições de habitabilidade e de vivência diária dos seus utentes e também dos
familiares que os visitam.

