
 
 
Designação do projeto: 

Requalificação da Extensão de Saúde de Pedreiras 

Código: CENTRO-05-4842-FEDER-000343 

Objetivo principal: Infraestruturas e equipamentos sociais e de saúde 

Região de intervenção: Centro  

Entidade beneficiária: Município de Porto de Mós  

Data de aprovação: 14-03-2022 

Data de início: 03-05-2021 

Data de conclusão: 31-12-2022 

Custo total: 230.947,50€ 

Despesas Elegíveis Totais Atribuídas à Operação: 230.267,70€  

Apoio financeiro da União Europeia: 196.072,65€  

Taxa de Cofinanciamento da EU:85%  

Programa Operacional: 

Programa Operacional Regional do Centro  

Eixo Prioritário:  

Fortalecer a coesão social e territorial (APROXIMAR E CONVERGIR) 

Objetivo Temático: 

Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação 

Resumo da Operação:  
A requalificação proposta desenvolve-se nos dois pisos do edifício já existente, com uma pequena 
ampliação no piso inferior. O edifício que se pretende requalificar passa a ser composto por: 4 gabinetes 
médicos, sala de tratamentos, 3 gabinetes de enfermagem, balcão de atendimento, secretaria, 
instalações sanitárias para utentes e para o pessoal de serviço, 2 salas de espera para utentes, arquivo, 
arrumos, 2 balneários, cozinha para o pessoal de serviço, vestiário, espaços individuais destinados a 
material de limpeza, material terapêutico, material clinico, material para lavar e esterilizar e no exterior 
do edifício está previsto um espaço destinados a garrafas de gases medicinais e um espaço destinado a 
lixos. 
A entrada do edifício será mantida no Alçado nascente sem alteração. No exterior do edifício, com ligação 
ao patamar de entrada, está prevista uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade condicionada, 
de modo a cumprir o disposto no Decreto-lei 163/2006 de 8 de agosto. Os vários compartimentos que 
constituem Extensão de Saúde irão agrupar-se de modo a separar as áreas de serviço, de pessoal e de 
utentes. 
Na sua organização interior, o edifício será desenvolvido tendo em conta as necessidades próprias de um 
espaço destinado a Extensão de Saúde. Deste modo, os espaços irão articular-se de forma a permitir uma 
correta interligação e distribuição de todos os compartimentos que constituem a Extensão de Saúde. 


