
 

 

 

 

 

This document is protected, you can only enter text in the spaces provided 
 

RDP Projects Database (PIKSE) 
 
Postcard Template (MS Word 2003) 
Version 2a – September 2010 
 

 
Project Title: CAIXA DE MIMOS 

 

‘At a glance’  
 

 Notes 

  
Project Theme:  

Choose an item: 
LEADER 

Please select only one theme  per project using the drop-down menu.   
Click once on the grey <text box> for options. 

 
Sub-theme: 

 

-Rural quality of life & economic diversification Please enter one sub-theme  into the grey <text box>.  Please ensure that 
the sub-theme corresponds to the Project Theme above – see Annex 2  of 
the Guidance Note 

 
Keywords: 

 

quality of life 

social services 

disadvantaged people 

      

      

Please select up to 5 keywords  per project from Annex 3  of the Guidance 
Note and insert into the grey <text fields> as appropriate. 

 
Country/Region: 
 

 

Portugal/Continente Please insert the name of the RDP territory  where the project is located  

 
Final Beneficiary Type(s): 

 

Choose an item: .
Non-farm or non-forest enterprises 

Choose an item: .Individual farmers 

Please insert up to two final beneficiary types  using the drop-down 
menu.   Click once on the grey <text box> for options.   

 
Project Cost: 

 

Choose an item:  €100 000 - €500 000 Please select one of the cost ranges  from the drop-down menu  

 
RDP Measure(s): 

 

312 

      

Please insert the RDP measure code into the grey <text boxes>.  Provide 
ONLY the numeric code (e.g. 312). Please DO NOT insert the title of the 
measure 

 
Duration: 

 

01/2010 Please insert the official project approval date  (month/year) 

11/2011 Please insert the project completion date  – actual or estimated 
(month/year)  

 
Last Updated: 

 

04/02/01//2011 Please use the grey <text box> to insert the date (dd/mm/yyyy) when this 
postcard is completed. 

 
Postcard Author: 

 

PT NRN Please insert the name of the person that produced the postcard  
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Main Postcard Text 
 
Please note that you may enter the text below in Engl ish or any other official EU language.  The ENRD 
Contact will arrange the necessary translation into  English. 
 
 

Background (maximum 150 words): 
A empresa nasce de uma iniciativa entre os dois sócios jovens, ambos com grandes competências técnicas, 
possuindo um deles igualmente uma grande experiência em multiplas áreas de intervenção do projecto: 
actividades de apoio social sem alojamento para pessoas idosas; pessoas com deficiência; actividades de 
cuidados para crianças e outras actividades de apoio social sem alojamento.  

A comunidade da qual fazem parte não possui, à data, nenhum tipo de empresa que preste serviços ao domicílio 
24 horas por dia. Também não se encontram serviços de apoio que auxiliem as pessoas na manutenção de 
actividades simples como ir aos locais de encontro habituais, quando, autonomamente ou com a ajuda familiar, 
já não há capacidade para o fazerem. Famílias e indivíduos, poderão assim beneficiar de uma empresa a quem 
podem contratar serviços simples de acompanhamento ou recorrer para contactar com quaisquer outras 
entidades para resolverem os problemas do quotidiano. 

 

 
 

Objective (maximum 100 words): 
Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial a indivíduos e a famílias, de modo a 
contribuir para o seu equilíbrio e bem estar;  

Apoiar os indivíduos e as famílias na satisfação das necessidades básicas e/ou actividades da vida diária.  

 

 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
Constituição de uma microempresa para a prestação de serviços de apoio domiciliário a idosos, crianças e 
pessoas com deficiência para cuidados gerais de higiene, saúde, entretenimento, companhia, colaboração na 
organização do dia-a-dia e inserção social de pessoas com limitações. 
Para o efeito, o desenvolvimento do projecto envolveu: 
 -  criação de um novo conceito de apoio domiciliário, abrangendo vários públicos-alvo, integrando várias 
valências e recorrendo à colaboração máxima das famílias por se considerar ser o domicílio o local de eleição 
para qualquer vivência em dependência; 
 - criação da sede da empresa de apoio domiciliário; 
 - aquisição do equipamento de ajudas técnicas;  
- aquisição e montagem de equipamentos específicos para a confecção de alimentos e tratamento de roupas; 
 - aquisição de viaturas e respectiva adaptação aos serviços a prestar ;  
  - formação técnica quer dos empresários quer dos profissionais a contratar;  
 - criação do espaço e montagem de equipamentos para formação, para utilizar pela própria empresa ou por 
outros parceiros;  
 - aquisição de aparelhos e serviço de geolocalização de pessoas para uso dos utentes em fases iniciais de 
doenças várias, ou por pais e filhos que pretendam ajuda a este nível;  
 - equipamentos de entretenimento para a organização de eventos e/ou pequenos encontros de família;  
 - criação de grupos de contactos e parcerias com instituições de quem dependem, para diversos fins, as 
pessoas em necessidade ou as famílias. 
 
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e das suas famílias; 

Criar as condições que permitam preservar e incentivar as relações inter-familiares;  

Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

Contribuir para recolocar a família e a construção desta no centro das preocupações da comunidade.  
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
Ao trabahar junto de pessoas em fim de vida, e suas famílias, no domicílio, e tendo em conta a experiência adquirida em 

ambiente hospitalar ou de lar de idosos, deparámo-nos com a realidade de que qualquer ser humano prefere vivenciar 

estas experiências a partir de dentro... ou seja, dentro de suas casas, do seu ambiente "natural", podendo deste modo 



 

 

This document is protected, you can only enter text in the spaces provided 
 

construir essa vivência introspectivamente, ou seja dentro do seu próprio ser. Esta "lição" foi a base da idealização da 

"CAIXA DE MIMOS".  
 
 

Further Information (enter text or attach any addit ional documents): 
 
Project Location: 

Mangualde/Centro - Beira Alta - Portugal Please provide more specific information on the 
geographical location/scope  of the project e.g. a project in 
Estonia might be described as in Võru County, South Estonia 

 
Project Cost: 

 

 Total 158.632, 64 € 

EAFRD 76.143,66 € 

 National  19.035,92 € 

Private funds  98.924, 42 € 

Please insert the total project cost, including if known the 
breakdown into EU + National + Private funds 

 
Other Additional Information: 
      
 
 

Contact Information: 
Project Website:       

Contact (Name and E-mail): CAIXA DE MIMOS - caixa.de.mimos@gmail.com 

Telephone: 917416333 - 966233848 

Additional Contact Details: Rua Virgílio Ferreira, nº 18, 3530 - 245 mangualde 

Language(s) for 
communication: 

english - português 

 
 
 
 
Please return the completed postcard to postcards@enrd.eu together with a) any relevant photographs and b) 
any additional documents that you wish to be linked to the postcards. 
 


