MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara e Associação “A Gralha” oficializam parceria para
construção de novo Centro de Dia
A Câmara Municipal de Sines e A Gralha - Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo
assinaram, no dia 12 de Maio, um protocolo de colaboração através do qual a autarquia
estabelece uma parceria com a associação com vista à construção do novo centro de dia para
apoio aos idosos da freguesia, a instalar no espaço do Centro Cívico de Porto Covo.
Pela natureza precária das instalações existentes, situadas junto ao campo de futebol, e como
consequência da entrada em vigor do Plano de Urbanização de Porto Covo, que prevê a
construção de um espaço verde naquele local, as duas entidades acordaram em trabalhar em
conjunto para a criação de um equipamento novo, construído de raiz, que passe a servir melhor
a população de Porto Covo.
Com efeito, a Câmara Municipal de Sines concede à Gralha direito de ocupação de uma área de
693 metros quadrados em terreno municipal, de modo a viabilizar a construção do novo centro
de dia, que a associação está a candidatar a co-financiamento do QREN 2007-2013, através do
Programa Operacional Potencial Humano (Tipologia de Intervenção – Projecto 6.12).
Caso a candidatura seja aprovada, a Câmara compromete-se a suportar 40% dos custos de
construção e equipamentos elegíveis e não elegíveis, sendo os encargos previsíveis para a
autarquia de 211 mil e 123 euros.
O projecto-base do centro, elaborado pelos serviços técnicos da autarquia em sintonia com o
programa apresentado pela Associação A Gralha, está dimensionado para 40 utentes, de acordo
com o levantamento realizado das necessidades actuais e futuras de Porto Covo, pretendendo
assegurar, entre outros, o serviço de refeições no centro e ao domicílio, área de convívio /
ocupação, cuidados básicos de higiene, tratamento de roupas, gabinete médico, apoio
domiciliário aos idosos, etc.
O acordo entre a autarquia e A Gralha estabelece também a prestação do serviço de centro de
dia em instalações provisórias, aprovados pela Segurança Social, junto à Escola Básica de Porto
Covo, enquanto não são construídas as instalações definitivas.
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