Dinâmica social no concelho de Tavira conta com mais
uma infra-estrutura
O Ministro do Trabalho e da Segurança Social, José Vieira da Silva, esteve
presente, em Tavira, no dia 14 de Abril, pelas 12h30, para a inauguração do
Centro Integrado de Crianças e Jovens da Cruz Vermelha. No valor de
€1.179.814,07, a construção deste equipamento teve o apoio da autarquia,
nomeadamente, através da atribuição do terreno.
Esta intervenção, na Rua Eng. João Prado, consistiu na construção de uma
creche e de um centro de acolhimento que se fundem num único edifício. A
creche destina-se a acolher 64 crianças com idades compreendidas entre os 3
meses e os 3 anos, enquanto que o centro de acolhimento tem capacidade
para 20 crianças dos 12 meses aos 12 anos.
A edificação deste Centro constitui mais uma das diversas infra-estruturas
sociais que o concelho de Tavira conheceu nos últimos anos.
Com o intuito de apoiar e promover o investimento nesta área, a Câmara
Municipal de Tavira, em colaboração com entidades privadas e Instituições de

Escola Básica Integrada com jardim-de-infância D. Manuel I
No bloco onde funcionaram os serviços administrativos, o
polivalente e o refeitório da antiga D. Manuel I surge um novo
estabelecimento de ensino com seis salas do 1º Ciclo, duas do Pré-Escolar,
duas salas de expressão plástica, uma unidade de intervenção especializada
e um polivalente. Esta adaptação teve um investimento no valor de
€444.328,17, sendo o montante da comparticipação da Direcção Regional de
Educação do Algarve de €264.000,00.
Comunidade de Inserção Sócio-profissional de Jovens Mulheres (Fundação da
Juventude)
Trata-se de um equipamento a favor da inclusão de jovens mulheres vítimas de
violência e de mães adolescentes que se vêem a braços com uma gravidez
não planeada. Com uma capacidade de resposta para 30 utentes em regime
de alojamento temporário e de várias dezenas em regime ambulatório, a
Comunidade de Inserção Sócio-profissional de Jovens Mulheres conta com a
coordenação científica do professor Júlio Machado Vaz, vice-presidente da
Fundação da Juventude.
Entre custos de obra,

utentes, centro de dia para 10 utentes e centro de apoio
domiciliário a 14 utentes.
Freguesia de Santa Maria
Jardim-Escola João de Deus
Este equipamento, na Urbanização Mato de Santo Espírito, no valor de
€781.445,00, reúne três valências, nomeadamente, creche, jardim-de-infância
e Ensino Básico do 1º ciclo. O investimento da autarquia foi no valor de
€166.198,40.
A organização funcional e a distribuição dos diferentes espaços do JardimEscola é simples e pretende criar diversas áreas, organizando-as de forma fácil
a partir do átrio central e de imediata visão de acesso aos outros espaços
principais. Uma área reservada à creche, três salas de aulas para jardim-deinfância, quatro salas destinadas ao 1º ciclo do Ensino Básico, biblioteca, áreas
de convívio e de refeição, gabinete de saúde, sala dos professores, serviços
administrativos e campo de jogos constituem as valências deste equipamento
escolar.
Centro de Acolhimento Temporário para Crianças e Jovens em Risco da
Associação “Uma Porta Amiga” (Sítio de São Marco)
Este espaço, num investimento €778.500,00, o qual teve uma comparticipação
da autarquia no valor de €453.038,60, possui capacidade para 20 crianças e
jovens, entre os 10 e os 18 anos, é uma resposta social que surge para suprimir
as actuais necessidades colocadas pela temática das crianças e famílias em
situação de risco e visa garantir o acolhimento imediato e transitório de
situações de urgência decorrentes de abandono, maus-tratos e negligência.
Freguesia de Cachopo
Lar
No valor de €1.214.166,24, o Lar de Cachopo tem capacidade para 30
pessoas (20 quartos que para além da componente de internamento,
substituíram o Centro de Dia que funciona nas instalações do Centro
Paroquial). A inauguração deste espaço está prevista para breve.
Centro de Convívio da Feiteira
Trata-se de um investimento de €62.3648,60, numa obra que visa acolher e dar
conforto aos idosos desta freguesia, com capacidade para 20 utentes.
Estes equipamentos na freguesia de Cachopo foram promovidos pelo Centro
Paroquial de Cachopo, os quais tiveram uma comparticipação da autarquia
no valor de €439.052,48.
Para além destas obras, as quais já se encontram concluídas, estão
projectados outros equipamentos, públicos e privados, que visam fortalecer e
dinamizar a componente social do concelho.
Neste sentido, futuramente, Tavira contará com as seguintes infra-estruturas:

Infra-estruturas projectadas
Freguesia de Santa Maria
Centro Regional de Cuidados Continuados de Parkinson e Alzheimer (Picota)
Este equipamento compreende uma unidade de Longa Duração e
Manutenção, com vaga para 40 utentes, possuidores de doenças
degenerativas.
Lar de Santa Marta e Creche Bambino (Quinta da Pegada)
A construção desta obra, do Centro Paroquial de Santa Maria, representa um
investimento no valor estimado de €1.794.727,00. De momento, encontra-se a
decorrer o concurso da empreitada. Para a creche estão previstas 66 vagas, e
para o lar 40 vagas.
100% Educar
Este equipamento, localizado em Vale Caranguejo, compreenderá creche e
jardim-de-infância, num total de 160 vagas, e representa um investimento no
valor de €1.500.000,00 Para iniciar a obra, aguarda-se a licença camarária.
Centro de Dia com Apoio Domiciliário da Borracheira
Os projectos de arquitectura e especialidades desta obra, impulsionada pela
Associação Cultural e Social da Serra de Santa Maria, encontram-se,
actualmente, na Divisão de Projectos Municipais da autarquia.
Unidade de Cuidados Integrados de Longa Duração
Esta unidade, promovida pela Delegação de Tavira da Cruz Vermelha
Portuguesa, compreenderá 30 vagas, representando um investimento no valor
de €750.000,00. O projecto já foi aprovado para construção de raiz, junto ao
Centro de Apoio Integrado a Crianças “Gaivota”.
Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa
Actualmente os projectos de arquitectura e especialidades encontram-se em
fase de conclusão.
Centro Escolar da Horta do Carmo (EB1 + JI)
No valor estimado de €3.500.000, a obra terá início em Setembro deste ano,
um prazo de execução de dois anos e compreende a construção de uma
Escola Básica do 1º Ciclo, com 10 salas, e Jardim-de-infância com 2 salas e
capacidade para 290 alunos.

Freguesia de Santiago
Lar dos Bancários
O presente projecto será submetido ao POPH – 8.6.12 – Apoio ao Investimento
em Respostas Integradas de Apoio Social, para obtenção de financiamento
até 20 de Abril. Este equipamento, que se situará na Quinta da Foz, terá 60
vagas, e é promovido pela Associação dos Reformados Bancários do Algarve.
Lar dos Professores
O presente projecto será submetido ao POPH – 8.6.12 – Apoio ao Investimento
em Respostas Integradas de Apoio Social, para obtenção de financiamento
até 20 de Abril. Este espaço, localizado na Quinta da Foz, acolherá 15 idosos
em lar e 20 em centro de dia. Esta obra, terá um valor de €1.424.413,96.
Coelho de Lima
Num investimento no valor de € 1.424.413,96, este espaço compreenderá 33
vagas em Creche, 75 no Jardim-de-infância e 50 vagas em ATL. De momento,
encontra-se a decorrer o concurso para a empreitada.
Freguesia da Conceição
Creche e Centro de Dia da Associação “O Pontão”
Promovida pela Associação “O Pontão”, esta obra representa um investimento
de €806.342,00. A creche acolherá 66 crianças e o Centro de Dia 30 idosos.
Escola Conceição/ Cabanas
Está prevista a construção de 6 salas de 1º ciclo e 1 sala de pré-escolar, nesta
escola que acolherá os alunos destas duas freguesias
Freguesia da Luz de Tavira
Lar D. Romeirinha
O presente projecto será submetido ao POPH – 8.6.12 – Apoio ao Investimento
em Respostas Integradas de Apoio Social, para obtenção de financiamento
até 20 de Abril. Para este espaço estão previstos Lar e Creche/Jardim-deinfância.
Escola da Luz de Tavira
Prevê-se a construção de uma Escola do 1º ciclo na Luz de Tavira, com 8 salas.
Santa Catarina da Fonte do Bispo
Unidade de Cuidados Intensivos de Longa Duração
Prevê-se para o final do mês de Abril a abertura de uma Unidade de Cuidados
Continuados de Longa Duração com capacidade para 33 utentes. Este
serviço funcionará num edifício alugado, sendo que o investimento será de
€250.000,00.

É com esta dinâmica e preocupação social que a Câmara de Tavira procura
servir, cada vez mais e melhor, os seus munícipes. Com os cerca de 12
equipamentos, entre os que já estão em funcionamento e os que abrirão em
breve, estão criadas condições para mais de 300 crianças e 350 idosos,
traduzido num investimento autárquico no valor de €4.159.123,58, para além
da cedência de terrenos.
Seguindo o mesmo rumo, está projectada a criação de mais 15 infra-estruturas
que servirão mais de 700 crianças, em creches, infantários e escolas, 200
idosos, em lares e Centros de Dia, bem como a população em geral em
serviços de saúde e apoio social, na prossecução de uma melhor qualidade
de vida a todos os nossos habitantes.
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