
 

Designação do projeto | Aquisição de equipamentos para melhoria da capacidade de 

resposta do ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Arouca 

Código do projeto | NORTE-07-4842-FEDER-000248 

Objetivo principal| Promover a inclusão social e combater a pobreza 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária |Santa Casa da Misericórdia de Arouca 

Data de aprovação | 27/09/2019 

Data de início | 09/03/2020  

Data de conclusão | 20/12/2021   

Custo total elegível | 146.067,37€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 124.157,26€   

 

A operação tem como objetivo a aquisição de novos equipamentos para o ERPI 

bem como a aquisição de um conjunto de equipamentos informáticos e 

comunicação para implementação de um projeto piloto de aproximação dos 

idosos às famílias distanciadas geograficamente.  

Objetivos: 

1. Responder às necessidades dos utentes, melhorando o seu bem-estar 

enquanto pessoas, identificando as respetivas necessidades biopsicossociais bem 

como a mobilizando e otimizando os recursos a afetar;  

2. Proporcionar a criação de serviços permanentes e adequados ao bem-estar das 

pessoas idosas;  

3. Potenciar as novas tecnologias no sentido de fortalecer a relação intrafamiliar 

e/ou preservar e incentivar os laços familiares;  

4. Proporcionar momentos de socialização aos utentes com as suas famílias;  

5. Usar as novas tecnologias como meio de estímulo cognitivo dos utentes. 

 

 



 

Designação do projeto | Aquisição de equipamentos de cozinha 

Código do projeto | NORTE-07-4842-FEDER-000487 

Objetivo principal| Promover a inclusão social e combater a pobreza 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária |Santa Casa da Misericórdia de Arouca 

Data de aprovação | 28/07/2020 

Data de início | 30/07/2021  

Data de conclusão | 29/03/2023   

Custo total elegível | 67.774,23€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 57.608,10€   

 

A operação tem como objetivo a remodelação e ampliação da cozinha dando 

resposta às necessidades do ERPI, Creche e SAD e eliminando os 

constrangimentos originados pelo crescimento da instituição. 

 

Objetivos: 

1. Aumentar a capacidade de resposta da cozinha da SCMA conseguindo ganhos 

de produtividade através dos equipamentos a adquirir; 

2. Responder aos normativos legais atualmente em vigor, remodelando um 

equipamento que se encontra obsoleto; 

3. Aumentar a qualidade de resposta às necessidades dos utentes, assegurando 

uma melhor qualidade e rapidez na confeção das refeições; 

4. Otimização de recursos humanos através do aumento dos ganhos de 

produtividade; 

 


