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Todas as candidaturas através do processo de Overbooking financiadas  

A Galbilec, Gestão e Coordenação de Projectos, Lda submeteu, em 2014, seis candidaturas 

em regime de Overbooking ao Programa Operacional Regional do Norte, ON2, que foram agora 

aprovadas e objeto de financiamento. As instituições contempladas localizam-se na região norte 

de Portugal e atuam na área da economia social e da cultura.  A Galbilec, Gestão e Coordenação 

de Projectos, Lda congratula-se com a captação destes fundos comunitários num valor global 

superior a 4 milhões de euros, só possível através da sua excelência, rigor, profissionalismo e 

seriedade aliados ao elevado know-how na área social e cultural.   

 

Ampliação e requalificação do Lar de Pernes 
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A Santa Casa da Misericórdia de Pernes tem em marcha o projeto de ampliação e requalificação 

da sua estrutura residencial para idosos, num investimento global estimado de cerca de cinco 

milhões e meio de euros, divididos em duas fases de construção. A primeira fase da obra 

tem inicio previsto ainda para este mês.  

A Galbilec, Gestão e Coordenação de Projectos, Lda parceira desta instituição, é responsável 

pela Gestão e Coordenação de todo o Projeto. 

Com este projeto de requalificação a Santa Casa da Misericórdia de Pernes visa proporcionar 

uma resposta social adequada à diversidade de fenómenos e necessidades que têm origem no 

envelhecimento populacional. O lar, que atualmente tem capacidade para 73 utentes, vai ter 

possibilidade de acolher cerca de 88 idosos. 

 

 

Requalificação da Residência Sénior da Santa Casa da Misericórdia da Guarda 

 

 

A requalificação e ampliação do lar da Guarda, propriedade da Santa Casa da Misericórdia da 

Guarda, assumiu-se como um projeto prioritário, com um valor global estimado de 2 milhões de 

euros. 

As instalações, situadas na rua Dr. Francisco dos Prazeres, com cerca de 4 mil metros quadrados 

de área construtiva, foram inauguradas no inicio dos anos 90 e estão inseridas numa 

propriedade, em que predominam as áreas verdes. Esta unidade residencial sénior, no centro 

da cidade da Guarda, após esta intervenção, passará a ter disponíveis 75 camas. Este projeto 

contempla uma articulação dos espaços funcionais, conseguida através da eliminação de 

barreiras arquitetónicas, proporcionando aos utentes que o lar acolhe, uma existência 

confortável e independente contribuindo para um envelhecimento mais ativo e saudável. 
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