
Regulamento do Centro Social do Lidador 
 

Artigo 1º 

Definição 

 
O Centro Social do Lidador, sito no Largo do Lidador, em Beja, adiante designado por 

Centro, é um equipamento municipal, constituindo-se como um projecto estruturante, 

enquadrado na primeira linha de orientação do Plano de Desenvolvimento Social do 

Concelho de Beja — “Criação, extensão e qualificação de equipamentos e serviços de 

apoio social”, reconhecida por todos os parceiros como fundamental para a promoção 

do desenvolvimento social. 

Artigo 2º 

Objectivos 

 
a) Criar condições que permitam melhorar a qualidade de vida do idoso, sendo 

considerado como tal, para efeitos do presente regulamento, o indivíduo com idade 

igual ou superior a 60 anos e ou o individuo em situação de reformado ou pensionista. 

b) Minimizar o isolamento, solidão e dependência, através da animação sócio -cultural 

como forma de promoção social e pessoal destes cidadãos, cujo papel ainda é 

socialmente desvalorizado. 

c) Contribuir para a integração social deste grupo etário, valorização da auto-estima e 

mudança de atitude, trabalhando a sua imagem social através de actividades de 

animação e ocupação. 

d) Valorizar, numa perspectiva intergeracional, o aproveitamento e transmissão de 

saberes da população idosa, quer nas áreas das actividades tradicionais, quer com novas 

experiências, criando ateliers polivalentes em interacção com as escolas. 

e) Recolher o capital de memória desta população como forma de defesa e preservação 

de uma identidade cultural local. 

f) Contribuir para o reforço e consolidação das redes de apoio social já existentes, 

estruturando uma parceria local por forma a rentabilizar os recursos vocacionados para 

esta população-alvo. 

g) Promover o intercâmbio com todas as escolas, em particular as escolas profissionais 

com áreas de formação relacionadas com os objectivos do Centro, de modo a estimular 

a fixação dos jovens, reforçando localmente o mercado social de emprego, através da 

disponibilização de espaços de aplicação dos seus conhecimentos e de desenvolvimento 

das suas capacidades. 

h) Promover e rentabilizar o voluntariado social. 

 

Artigo 3º 

Estrutura 

 
O Centro será constituído por uma equipa técnica, coordenada por um/uma 

coordenador/a que funcionará na dependência directa do Gabinete de Desenvolvimento 

Social – Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Social. 

 

Artigo 4º 

Funcionamento e actividades 

 
a) O Centro irá funcionar entre Segunda e Sexta, com o seguinte horário: 

i) — Horário de Verão — De 1 de Maio a 30 de Setembro: abertura às 



9. 30 h e encerramento às 18. 30 h. 

ii) — Horário de Inverno — De 1 de Outubro a 30 de Abril: abertura às 9. 30 h e 

encerramento às 18. 00 h. 

iii) — O Centro encerra aos sábados, domingos e feriados. 

b) O Centro irá dinamizar actividades de carácter recreativo, cultural, associativo, de 

apoio social, de lazer e de cidadania. 

c) As actividades serão dinamizadas pela equipa técnica interna e ou por entidades 

externas, parceiras ou não da Câmara Municipal de Beja, que queiram associar -se ao 

projecto. 

d) Poderão ainda existir actividades dinamizadas por voluntários, desde que vão de 

encontro aos objectivos do projecto e devidamente enquadrados pela equipa técnica. 

e) Para a dinamização das actividades da responsabilidade de entidades externas ao 

Município poderão ou não ser celebrados protocolos de colaboração. 

 

Artigo 5º 

Instalações e condições de funcionamento 

 
a) O Centro será aberto à população em geral, sendo estimulada a utilização livre dos 

diferentes espaços comuns do edifício, nomeadamente a sala de estar/cafetaria, o 

logradouro exterior, a sala de exposições, o salão e a sala de leitura/informática. 

b) Pese embora o disposto na alínea anterior, salvaguarda-se a prioridade de utilização 

por parte de idosos/reformados sempre que a limitação de espaço/nº de participantes 

assim o justifique. 

c) Para o exercício desta prioridade no que toca a limites e ordem de inscrição nas 

diferentes actividades, o critério de selecção será o da maior idade. 

 

Artigo 6º 

Fornecimento de refeições 

 
a) O Centro dispõe de uma cafetaria, aberta ao público em geral, cujo funcionamento 

será assegurado, por meios próprios ou por instituições externas, com consulta ao 

mercado. 

b) O Centro fornece almoços, diariamente, até um limite máximo de 40. 

c) O Centro não fornece refeições para o exterior. 

d) O acesso ao almoço será feito mediante a aquisição, de véspera, de uma senha de 

refeição. 

e) Caso o número de senhas vendidas não atinja o número limite definido poderão ainda 

ser vendidas senhas de refeição pela seguinte ordem: 

 

1. Familiares de utentes 

2. População em geral. 

 

f) Para todas as disposições das alíneas anteriores do presente artigo, deve salvaguardar 

-se o disposto nas alíneas b) e c) do número anterior. 

 

Artigo 7º 

Disposições finais 
O presente regulamento entra em vigor na data de abertura ao público das instalações do 

Centro Social do Lidador e pode ser alterado, de acordo com definições inerentes ao 



melhor interesse dos seus beneficiários ou do Município, sem prejuízo, quanto à entrada 

em vigor, do disposto no artigo 91º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Para constar se produziu o presente edital, que vai ser publicado no Diário da 

República, no boletim municipal e nos lugares de estilo do concelho de Beja. 

 

 

NOTA: Esta versão regulamentar foi aprovada pela Assembleia Municipal em 

02.05.2011 e enviada para o GCI, para publicação no site da Câmara. 


