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 Encontra-se em fase de licenciamento o projecto de Arquitectura para a Legalização e 
Ampliação do Edifício destinado a ERPI, CENTRO de DIA, SERVIÇO de APOIO DOMICILIÁRIO e 
CATL. 
 Beneficiando de uma localização privilegiada na área central da Antes, onde serão 
aproveitadas todas as infra-estruturas existentes, a proposta apresentada de legalizar e ampliar 
este estabelecimento existente tem como objectivo, a melhoria do bem estar da população e 
proporcionar serviços permanentes, prioritariamente para idosos. A solução proposta tem como 
objectivo melhorar o equipamento, cuja actividade possa proporcionar um ambiente de convívio 
e de participação, gerador de bem-estar social e vivência saudável.  
 No local, os edifícios existentes poderiam ser divididos em três zonas: a primeira, 
confinante com o Largo Padre Navega e a que corresponde a construção inicial, está ocupada 
com Centro de Dia e onde funcionou inicialmente o Lar de Idosos; a segunda, é a ampliação 
desta para CATL e ERPI com quatro Suites compostas por quarto, sala de estar e instalação 
sanitária; e a terceira, constitui a zona recentemente construída e destinada a ERPI.  
  
A proposta agora apresentada visa unir com percursos acessíveis todas estas zonas e  ampliar 
com mais um piso a ERPI de forma a dar coerência e consistência a todo o edifício.  
  

Houve também a necessidade de proceder a uma reformulação no edifício existente, de 
forma a interligar-se com o novo através da colocação de um elevador e rampas de acesso, 
resolvendo questões relacionadas com as normas técnicas sobre acessibilidades, nomeadamente 
o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto.  

 
 O estabelecimento social vem valorizar o local onde se insere, em termos vivenciais e de 
criação de postos de trabalho, e a sua inserção é simples e enquadra-se com a envolvente, 
partindo de um edifício preexistente e com características muito próprias. A volumetria 
incrementada a tardoz do edifício existente, não ultrapassa a altura da fachada principal, e em 
termos estéticos e cromáticos em nada contrasta com a existente. 
 

A ampliação de mais um piso, sobre a ala esquerda do edifício existente, desenvolvido 

em “U”, prevê 8 novos quartos, 2 duplos e 6 individuais, com capacidade para 10 utentes, todos 

providos com instalações sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada, de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto. Os quartos estão agrupados numa 

unidade funcional, com rouparia e sala de estar, com uma pequena copa de apoio. O roupeiro 

dos quartos duplos está dividido de forma a servir os dois utentes do quarto.  
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As refeições para o ATL deixam de ser servidas na Sala e passam a ser servidas na nova 

Sala de Refeições do ATL agora projectada. Esta ampliação também sofre melhoramentos na 

zona exterior que agora será coberta e envidraçada. 

 


