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DESIGNAÇÃO DO PROJETO: ERPI DR. MÁRIO GODINHO DE CAMPOS – REMODELAÇÃO  

E AMPLIAÇÃO DO BLOCO A, PARA EXTENSÃO DO LAR DE IDOSOS  

CÓDIGO DO PROJETO: ALT20-06-4842-FEDER-000045  

  

OBJETIVO PRINCIPAL: Promover a Integração Social e Combater a Pobreza e qualquer 

Discriminação  

REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Alentejo  

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Maria Clementina Godinho de Campos  

DATA DE APROVAÇÃO: 06/12/2018  

DATA DE INÍCIO: 23/01/2020  

DATA DE CONCLUSÃO: 22-01-2021  

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: € 846.726,74  

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: € 719.717,73  

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL: € 0,00  

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS  

  

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:  

A Fundação Maria Clementina Godinho de Campos, I.P.S.S. sem fins lucrativos e de Utilidade 

Pública Administrativa, com sede em Galveias, foi criada a 4 de Julho de 1956, para apoio a 

idosos nas valências de Lar, Posto Hospitalar / Centro de Acamados, Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário. A nova Fundação tinha como objetivo servir a população de Galveias em geral, e 

em particular, servir na assistência aos mais idosos e aos mais necessitados de serviços de 

saúde.  

Atualmente a Fundação mantém os mesmos objetivos, assume-se como uma instituição de 

especial relevância para a freguesia de Galveias, onde ocupa na área social uma posição 

inquestionável.  

Para cumprir os serviços que se propõe prestar, conta nos seus quadros com 52 trabalhadores, 

para além de colaboradores eventuais, sendo assim um dos principais empregadores locais o 
que, também a este nível, evidencia a importância social.  

No sentido de dar seguimento à sua missão desta entidade, este projeto de investimento 

pretende viabilizar a Remodelação e Ampliação do Bloco A localizado no Complexo Social da 

Fundação para acolher a Extensão de Lar de Idosos. Com a ampliação, a nova área vai albergar 

16 utentes na valência ERPI, provenientes da Extensão do Lar.  
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OBJETIVOS DA OPERAÇÃO:  

A Fundação Maria Clementina Godinho de Campos é proprietária do edifício ainda hoje 

designado de "Antigo Posto de Saúde-Internamento", localizado na freguesia de Galveias. Até 
2017 utilizou o edifício como extensão de Lar de Idosos durante aproximadamente 24 anos. Nele 

instalou 16 utentes, na valência de lar de idosos, pessoas com mobilidade bastante condicionada. 

Essas instalações, originalmente (há mais de 150 anos) habitação particular, foram, enquanto 

utilizadas como Lar de idosos, instalações com utilização e serviços muito dignos. Contudo, de 

há alguns anos para cá, foram ressurgindo lacunas por incompatibilidade com a legislação e a 

regulamentação aplicável que foi sendo atualizada.  

A Segurança Social de Portalegre, em estreita colaboração com a Fundação, foi pressionando 

para a resolução desta situação, até que autorizou a deslocalização dos utentes, 

provisoriamente, para outras instalações da Fundação localizadas no "complexo social", este 
situado na Alameda da Fundação, em Galveias. Esta localização é denominada de "Complexo 

social", porque aqui estão instalados 59 utentes em regime de lar de idosos, 11 em centro de dia 

e toda a estrutura de apoio, inclusive de apoio domiciliário que serve 24 utentes.  

Foi autorizada pela Segurança Social a deslocalização dos utentes, provisoriamente, sob 

compromisso de, num curto prazo, serem levadas a efeito obras de remodelação e ampliação no 

Bloco A, localizado no referido "complexo social", na Alameda da Fundação, pelo que é este o 

principal objetivo desta candidatura.  

Esta ampliação vai permitir a acomodação dos 16 utentes que se encontram provisoriamente 
instalados num espaço sem as condições adequadas.  

RESUMO:  

Execução de projeto de investimento, com enfoque nas obras de remodelação e ampliação do 

Bloco A para extensão de lar de idosos, potenciando a melhoria geral de condições físicas onde 

a entidade exerce a sua atividade, criando condições para que possa prestar serviços de 

excelência, cumprindo com a legislação em vigor.  

 


