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Entidade: Santa Casa da Misericórdia de Odemira
Designação do Projecto 
Programa Afetos
Valor: 7.342,87€

Entidade: Associação Odemira+ Associação de 
Desenvolvimento e Promoção de Odemira
Designação do Projeto
Cozinha do Centro Comunitário de Vale 
Touriz
Valor: 4.000,00€

Entidade: Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos da Freguesia de S. Teotónio
Designação do Projeto
+Cor
Valor: 7.763,76€

Entidade: Casa do Povo de S. Luís
Designação do Projecto
Renovar e Modernizar
Valor: 8.876,96€

Entidade: Associação Humanitária D. Ana Pacheco                                                       
Designação do projeto
Equipar para melhor cuidar
Valor: 4.450,00€

Sr(a) Empresário(a)

Estes são os projetos com o 
selo “Ser Responsável – 
Programa de 
Responsabilidade Social das 
Empresas do Concelho de 
Odemira” que estão 
disponíveis para 
financiamento. São projetos 
que capacitam as instituições 
sociais do território e dão 
respostas às necessidades 
dos(das) munícipes. 

Ajude quem precisa em prol 
do bem comum. 



Entidade: Santa Casa da Misericórdia de Odemira
Designação e caraterização do Projeto:
Programa Afetos
O projeto visa minimizar o isolamento social em 
pelo menos 100 idosos(as) (ano) residentes nas 
freguesias de S. Salvador e Santa Maria e 
Boavista dos Pinheiros, promovendo o 
envelhecimento ativo e a interação social, 
através de Ateliers de Manualidades, Sessões 
de literacia digital, Passeios Séniores e 
Atividades Intergeracionais.
Valor: 7.342,87€
Contactos: 283 322 265
larodemira@gmail.com

Entidade: Associação Odemira+ Associação de 
Desenvolvimento e Promoção de Odemira
Designação e caraterização do Projeto:
Cozinha do Centro Comunitário de Vale 
Touriz
O projeto visa Capacitar o Centro Comunitário de 
Vale Touriz, pertencente ao Projeto A VIDA VALE, 
de uma cozinha - bancada, fogão, máquina de 
lavar a loiça e esquentador - que permita a 
confeção de refeições ligeiras, em condições de 
higiene adequadas, para a comunidade que 
apoia.
Tem como objetivos 1) capacitar a cozinha; 2) 
proporcionar segurança alimentar; 3) 
proporcionar maior eficiência na confeção; 4) 
aumentar a oferta; 5) atrair os/mais utentes; 6) 
reforçar competências sociais com convívios 
intergeracionais e entre a população reformada 
e população ativa.
Valor: 4.000,00€
Contactos: 937 303 919
geral@odemiramais.pt - PROJETOS -

Entidade: Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos da Freguesia de S. Teotónio
Designação e caraterização do Projeto: 
+Cor
O projeto tem como objetivo renovar uma ala 
residencial de idosos(as), que tem seis camas 
com idosos(as) em situação de maior 
dependência. O projeto visa renovar o espaço, 
melhorar as suas condições físicas e 
proporcionar mais conforto aos idosos(as), 
através da aquisição de camas articuladas 
elétricas, colchões, acessórios, mesas de 
cabeceira e cadeiras.
Valor: 7.763,76€
Contactos: 283 950 030
lar.steotonio@mail.telepac.pt

Entidade: Casa do Povo de S. Luís
Designação e caraterização do Projeto: 
Renovar e Modernizar
O projeto visa a aquisição e substituição de 
equipamentos para a cozinha necessários para 
o bom acondicionamento/armazenamento, 
confeção e distribuição/transporte dos produtos 
alimentares, proporcionando mais qualidade e 
diversidade nos serviços prestados no âmbito 
da alimentação. Pretende-se adquirir: fogão a 
gás; congelador vertical; caixas isotérmicas; 
contentores gastronorm; panelas e marmitas. A 
população alvo a atingir com este projeto é 
essencialmente constituída por pessoas idosas, 
no entanto as crianças, jovens e adultos da 
comunidade também irão usufruir deste através 
das refeições escolares, cantina social, etc, 
perfazendo um total de 200 pessoas. 
Valor: 8.876,96€
Contactos: 283 975 242
casa.povo@mail.telepac.pt

Entidade: Associação Humanitária D. Ana 
Pacheco
Designação e caraterização do Projeto: 
Equipar para melhor cuidar
A Associação Humanitária D. Ana Pacheco dá 
apoio a 65 utentes em regime de internamento 
e 18 utentes em regime de centro de dia. Com o 
objetivo de prestar um serviço de melhor 
qualidade aos utentes é necessário adquirir de 
material de apoio. Os materiais que a instituição 
necessita são: oito cadeiras de rodas, duas 
cadeiras de banho, um carro banho maria para 
o transporte das refeições para as pessoas no 
1º piso, 4 adaptadores de sanitas, material de 
contenção e fixação, disco de transferência de 
utentes, 2 aparelhos de tensão e 2 oxímetros. O 
objetivo do projeto é promover uma melhor 
qualidade de vida aos 83 utentes que usufruem 
diariamente das instalações da instituição, 
permitindo assim um maior conforto e 
bem-estar para todos(as).
Valor: 4.450,00€
Contactos: 283 880 080
associacao.anapacheco.secretaria@sapo.pt


