Designação do projeto | Apetrechamento do ERPI da Associação dos Amigos de Peva,
Código do projeto |CENTRO-05-4842-FEDER-000167
Objetivo principal| Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | Centro
Entidade beneﬁciária | Associação dos Amigos de Peva, (AAP) - Centro de formação, desenvolvimento e
apoio social

Data de aprovação | 01-10-2019
Data de início | 20-04-2018
Data de conclusão | 19-04-2021
Custo total elegível |107.675,70 EUR
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER – 91.524,35EUR

Objetivos do projeto:
Aquisição de equipamentos para modernizar e ajustar os meios da instituição às necessidades
presentes e futuras;
Garantia de um serviço de qualidade, especializado e de enfoque no ser humano;
Desenvolvimento de um serviço com valor acrescentado para a região;
Permitir a acessibilidade e mobilidade a todo o tipo de utentes da ERPI;
Garantir aos meios necessários para que os utentes da ERPI possam ter o apoio social e os cuidados
de saúde que lhe permitam viver dignamente;
Garantir a igualdade de género.
Diminuir as assimetrias inter-regionais

Atividades do projeto: Investimentos em infraestruturas Sociais

Nível de execução: Em curso

ÁREAS
DE INTERVENÇÃO
Foi instalado um elevador monta-macas, por
forma a melhorar e reforçar os meios de mobilidade
já existentes. No mesmo sentido, foi criado um
"monta-cargas", que permite libertar os circuitos dos
utentes do movimento de mercadorias. Para reforçar
e complementar os meios de reabilitação física,

Peva, é uma pequena aldeia
do concelho de Almeida onde
se vive a par com a natureza
num ambiente simples e rural
localizada no limite oeste do
concelho.
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forma a reduzir a pegada ecológica, reduzindo o
consumo de combustíveis fosseis, foi implementado
um sistema de produção, para consumo, de energia
fotovoltaica.
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COVILHÃ
Rua da Cancela, nº14, 6350-331 Peva – Almeida

Horário de atendimento
9:30-18:00
Visitas
15:00-19:00

A INSTITUIÇÃO
Em funcionamento desde Junho de 2004, este
equipamento social denominado “CENTRO DE
APOIO AO IDOSO” nas diversas valências, foi
pensado para servir a população idosa.
Ser uma Instituição de referência para o concelho no apoio
à terceira idade, desenvolvendo serviços de qualidade de
encontro às necessidades da comunidade.
Promoção da saúde, do bem estar, do conforto, e do lazer

Tel: 271 448 528
Fax: 271 448 680
E-mail: a.m.peva@hotmail.com

• Assistente Social
• Médica
• Equipa de
Enfermagem
• Fisioterapeuta
• Animadora
Sociocultural

• Higiene
• Saúde
• Alimentação
• Apoio Psicossocial
• Animação
Socio-Cultural
• Fisioterapia

• Solidariedade

• Cozinha
• Refeitório
• Salas de estar
• Enfermaria
• Quartos
• WC
• Auditório
• Jardim Interior
• Capela
• Lavandaria
• Fisioterapia
• Barbearia

• Simpatia
• Responsabilidade/
Seriedade
• Serenidade
• Honestidade
• Empatia
• Pontualidade

ÁREAS
DE INTERVENÇÃO
No sentido de responder às exigências que se vão
colocando, esta unidade (ERPI) de referência, foi
recentemente dotada de equipamentos complementares, que visam a qualidade dos serviços no
âmbito do conforto e do bem estar, da mobilidade,
isto, graças ao Apoio Comunitário, através do
programa PORTUGAL 2020 (CENTRO-05-4842-FEDER - 000167).
Assim, foi criado e equipado um "parque Geriátrico"
que proporciona atividades e exercício físico ao ar
livre.

