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Project Title: SITAS - Serviços Integrados de Transporte e Apoio Social  

 

‘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 qyality 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      

Innovation 

transport 

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: .Other 

Choose an item: .Other 

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:  €20 000 - €99 999 Please select one of the cost ranges  from the drop-down menu  

 
RDP Measure(s): 

 

321 

      

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) 

12/2011 Please insert the project completion date  – actual or estimated 
(month/year)  

 
Last Updated: 

 

31/12/2010 Please use the grey <text box> to insert the date (dd/mm/yyyy) when this 
postcard is completed. 

 
Postcard Author: 

 

Portuguese 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): 
Sousel é um concelho com uma extensa área geográfica, sem uma rede de transportes públicos adequada às 
necessidades da sua população, na sua maioria idosa e com baixos rendimentos. 

A Associação Recreativa e Cultural de Sousel (ARCS) é uma associação constituída em 1991, com estatuto de 
Instituição Privada de Solidariedade Social desde 1999,  que tem como estratégia de intervenção o trabalho 
comunitário, centrado em actividades que promovam a integração social de indivíduos e famílias em situação de 
risco e de exclusão social e económica no concelho de Sousel, nomeadamente de formação, de apoio à criação 
de emprego e de apoio à infância e à terceira idade.  

O Projecto SITAS - Serviços Integrados de Transporte e Apoio Social é um projecto inovador promovido pela 
Associação, para responder  às necessidades da população idosa com poucos recursos económicos,  com 
problemas na manutenção das suas casas e com dificuldades ao nível da mobilidade entre os difentes locais do 
concelho. 

 
 

Objective (maximum 100 words): 
-prestar um serviço domiciliário a idosos, de reparação e manutenção nas áreas da electricidade, canalização e 
bricolage, a preço social; 
-criar um serviço de Táxi Social que dê resposta em termos de transporte às necessidades específicas e 
individualizadas dos utentes idosos ou  em risco de exclusão social; 
-revitalizar a circulação de pessoas entre as freguesias e a sede de concelho. 
 
 
 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
Aquisição de 2 viaturas para a prestação domiciliária de pequenos serviços de reparação e manutenção e de 
transporte de utentes entre as freguesias e a sede do concelho; 
Os serviços são prestados por técnicos da Associação. 
Organização e gestão dos serviços integrados de transporte e da prestação do serviço domiciliário de 
reparações: elaboração dos regulamentos de utilização dos serviços; definição de "preços sociais" que 
correspondam ao preço de custo que garanta a sustentabilidade do serviço em si; pré-inscrição dos potenciais 
utentes e selecção com base em critérios de necessidade e carência económica; gestão do serviço; aquisição 
das ferramentas e utensílios de apoio necessárias à implementação da actividade. 
  
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
-criar  acessibilidade a bens e serviços e  em tempo útil, por parte da população idosa ou com poucos recursos económicos; 

- melhorar a qualidade de vida dos idosos e de pessoas carenciadas economicamente;  

-melhorar  as condições de habitação dos idosos; 

-melhorar  a circulação de pessoas entre as freguesias e a sede do concelho  

-quebrar ciclos de isolamento e contribuir para a diminuição de situações de exclusão social 

-aumentar de 200 para 300 o número de beneficiários abrengidos pelos serviços disponibilizados pela Associação.  
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
A experiência da Associação neste tipo de operações salienta a necessidade de elaborar um diagnóstico correcto das 

necessidades de intervenção comunitária de forma a construir projectos financeiramente e logisticamente sustentáveis. 

Neste sentido, de forma a responder às necessidades do público de forma eficaz torna-se mais exequível a opção por 

projectos com menos objectivos operacionais, mas de execução e adaptação mais flexível. 

 
 
 

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

Sousel/Sul Portugal Continental 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  € 40.496,20 

FEADER € 23.177,62  

National € 5.794,41 

Prive funds  € 9.657,34 

  

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

 
Other Additional Information: 
      
 
 

Contact Information: 
Project Website: www.arcsousel.pt 

Contact (Name and E-mail): Luis Correia   

Telephone: +351 268 558 017 

Additional Contact Details:       

Language(s) for 
communication: 

Portuguese, English 

 
 
 
 
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. 
 


