
 

 

Designação do projeto: Unidade Móvel de Saúde no Município de Porto de Mós 
 

Código do projeto: CENTRO-05-4842-FEDER-000323 
 

Objetivo principal:  
Com a presente candidatura pretende-se adquirir uma Unidade Móvel de Saúde, devidamente 
adaptada para prestação de cuidados de saúde na comunidade, que servirá a população do 
Concelho de Porto de Mós. 
 

Região de intervenção: Concelho de Porto de Mós 
 

Entidade beneficiária: Municipio de Porto de Mós 
 

Data de aprovação: 19-12-2019 
 

Data de início: 12-07-2019 
 

Data de conclusão: 30-04-2020 
 

Custo total elegível: 35.704,61 EUR 
 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 30.348,92 EUR 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 
São objetivos fundamentais promover a adequação da oferta de cuidados de saúde às 
necessidades da população, diligenciar a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos 
prestadores de cuidados de saúde e promover a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, e é 
neste contexto que se enquadra a necessidade do investimento que se apresenta.  
A Unidade Móvel de Saúde ficará afeta ao Concelho de Porto de Mós e será utilizada pelos 
profissionais da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Centro de Saúde de Porto de Mós. 
A UCC é uma das unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde, integrantes dos 
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), à qual compete, segundo o disposto no artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, prestar cuidados de saúde e apoio psicológico e social 
de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais 
vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira 
acompanhamento próximo, e atua ainda na educação para a saúde, na integração em redes de 
apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção. A UCC intervém no âmbito 
comunitário e numa lógica de base populacional e tem por missão contribuir para a melhoria 
doestado de saúde na população da sua área geográfica de intervenção, visando a obtenção de 
ganhos em saúde. 


