
 

 

 

 

 

Designação do Projeto | Unidades Móveis de Saúde para o território CIM-BSE  

Código do Projeto | CENTRO-05-4842-FEDER-000346 

Objetivo Principal | Aquisição de 15 viaturas elétricas adaptadas para 

unidades móveis de intervenção precoce/unidades de cuidados na comunidade 

no âmbito de atividades de prestação de cuidados de saúde às respetivas 

populações, com incidência no território da CIM-BSE. 

Região de Intervenção | CENTRO – Região das Beiras e Serra da Estrela 

Entidade Beneficiária | Comunidade das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) 

 

Data da aprovação | 21-07-2020 

Data de Início | 01-06-2020 

Data de Conclusão | 31-05-2021 

Custo Total Elegível | 553.848,71€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | 470.771,40€ 

Apoio financeiro público nacional/regional | 83.077,31€ 



Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 Objetivos:  
 

 Melhorar o acesso aos cuidados domiciliários; 

 Realizar visitas domiciliárias a munícipes em situação de 

vulnerabilidade; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade assistencial de proximidade, 

na área de saúde e apoio às respostas sociais, colmatando as carências e as 

disparidades regionais ao nível do território onde se insere; 

 Criar respostas eficazes para a prestação de cuidados de saúde aos 

grupos mais frágeis da população; 

 Capacitar os profissionais da área da saúde e social, com equipamento 

e meios necessários à prossecução do fim, obtendo Ganhos em Saúde; 

 Instruir educar os utentes e os prestadores de cuidados informais; 

 Promover o acompanhamento/encaminhamento social dos munícipes 

com patologia mental; 

 Contribuir para a operacionalização dos Programas: Programa 

Nacional de Saúde Mental, Programa Nacional para a Saúde das Pessoas 

Idosas. 

 

 Atividades: 

Aquisição de 15 viaturas elétricas adaptadas para unidades móveis de 

intervenção precoce/unidades de cuidados na comunidade no âmbito de 

atividades de prestação de cuidados de saúde às respetivas populações, 

com incidência no território da CIM-BSE. 



 

 Indicadores: 

O.09.07.02.C - População abrangida por serviços de saúde melhorados: 

214757,00   

O.09.07.04.P - Unidades móveis de saúde apoiadas: 15,00  

R.09.07.07.P - Utentes que beneficiam das intervenções em equipamentos e 

unidades móveis apoiadas: 192.000 

 

  

 

 

 

 

 

 

Site | https://www.cimbse.pt 

https://www.cimbse.pt/

