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METODOLOGIA  

 

Para a elaboração do presente Diagnóstico Social, e para dar 

cumprimento aos objectivos gerais do “Programa Rede Social”, optou-se 

por uma metodologia participativa onde se congregaram diferentes 

métodos, técnicas de análise e interpretação de dados, e onde os 

parceiros implicados no processo participaram activamente.  

 

A metodologia aplicada permitiu visualizar a percepção individual 

dos parceiros, bem como interagir e confrontar perspectivas e visões que 

foram preponderantes na produção do conhecimento real do Concelho de 

Arganil, e dos seus problemas, através da apreensão da sua magnitude, 

das suas limitações e possibilidades. 

 

Esta metodologia participativa, no âmbito da investigação-acção, 

passou pela constituição e delimitação de áreas temáticas de intervenção 

prioritárias, nomeadamente: as “Vulnerabilidades Sociais”, o 

“Desenvolvimento de Freguesias”, e “Dinâmica Empresarial - 

Emprego/Investimento/Turismo”, campos potenciais de intervenção. 

Estas áreas temáticas foram analisadas e discutidas em reuniões 

parcelares, por “grupos temáticos”, onde se procurou um conhecimento 

sistemático e articulado dos principais problemas, das fragilidades e 

vulnerabilidades sociais, bem como das necessidades quer ao nível do 

planeamento e das políticas sociais. 

Em cada grupo de trabalho/reuniões temáticas participaram os 

responsáveis e técnicos de entidades privilegiadas com competência 

interactiva na interpretação dos problemas e suas causas, através de 

uma análise dinâmica capaz de identificar os constrangimentos, 

potencialidades e de ajudar a delinear propostas.  

Tratou-se de um plano estratégico participado onde se 

confrontaram opiniões diferentes e onde foi possível uma opção 

 



 

consensual, na definição das prioridades a definir para intervir no 

“futuro”. 

As conclusões aqui expressas são o resultado das reuniões 

temáticas efectuadas com os parceiros e interlocutores privilegiados, 

entidades com intervenção social no concelho, quer directa ou 

indirectamente, com capacidade de pensar, reflectir, agir e decidir sobre 

as necessidades prioritárias saídas das áreas temáticas delineadas. 

 

Neste processo de planeamento estratégico de investigação, 

optou-se por técnicas de análise usualmente utilizadas em diagnósticos 

participados, especificamente a “Nuvem de problemas” e a “Análise 

S.W.O.T.”.   

A “Nuvem de Problemas” é uma técnica de visualização que 

facilita a obtenção de visões partilhadas das situações. Separando os 

problemas enunciados pelas pessoas que os colocam, e que permite 

estimular a participação de modo a que sejam concretizados os 

objectivos propostos.  

A análise S.W.O.T. (“Strengths, Weaknesses, Opportunities 

and Tarts”) é uma técnica comummente utilizada em Planeamento para 

conhecimento do “ambiente”, neste âmbito, da parceria e do concelho. 

Consiste numa grelha que permite analisar várias problemáticas. Para 

cada problema que se pretende aprofundar consideram-se as 

potencialidades (actuais pontos fortes e sustentabilidade) e as 

vulnerabilidades (pontos fracos e riscos de permanência), que se referem 

essencialmente à situação real interna do concelho, ou seja visualiza-se 

os pontos positivos (“Forças”) e negativos (“Fraquezas”) endógenas, bem 

como as “Oportunidades” e “Ameaças” num futuro próximo, que são 

tendências geralmente exteriores à realidade concelhia. 

 

 

Os princípios orientadores metodológicos seguidos concretizam-se no 

MAPA – Método Aplicativo de Planeamento e Avaliação, que 

seguidamente se explicita: 

 



 

O Mapa é um conjunto estruturado e coerente de Procedimentos e 

Normas Técnicas que permite Diagnosticar, Planear e Avaliar Projectos de 

Intervenção, Desenvolvimento e/ou Cooperação. 

 

Procedimentos 

Os procedimentos são o conjunto de articulações comunicacionais, 

que determinam os momentos de decisão, negociação e execução que 

envolvem os participantes ao longo do projecto. 

 

Normas Técnicas 

Conjunto de normas standart internacionais e padrões técnicos de 

planeamento e avaliação incorporadas sequencialmente ao longo do 

processo. 

 

A quem se destina 

Destina-se a equipas a trabalhar em projectos nas: 

ONG 

Empresas 

Municípios 

IPSS 

Administração Pública. 

 

Diagnóstico de partida 

• Dificuldade de comunicação e negociação inter institucional e 

inter cultural entre os participantes; 

 

• Dificuldade de fazer intervir e participar o grupo alvo na 

definição do projecto; 

 

• Incerteza e pouca clareza no processo de planeamento e 

avaliação. 

 

 

 

 

 



 

Objectivos do MAPA 

 

• Criar um interface de competência técnica para optimizar o 

planeamento e a avaliação dos projectos; 

 

• Adequar o Ciclo do Projecto aos fluxos de decisão, comunicação 

e negociação que envolvem os participantes nos projectos; 

 

• Uniformizar e padronizar nas instituições e organizações a 

linguagem técnica do planeamento e avaliação; 

 

• Compatibilizar as normas técnicas do planeamento e avaliação 

com os padrões internacionais; 

 

• Planear a avaliação como um sistema aberto de aprendizagem 

e correcção dos projectos; 

 

• Permitir a avaliação e o replaneamento dos projectos em 

qualquer fase da sua implementação; 

 

• Facilitar a tomada de decisões in situ de modo a favorecer a 

operacionalidade do projecto; 

 

• Gerar um aumento de eficiência e produtividade na capacidade 

de planeamento e avaliação pela atribuição critérios e indicadores 

objectivos para a gestão global do sistema. 

 

 

Princípios básicos do Mapa 

 

• A participação como base de comunicação que permite a 

interacção eficaz dos variados actores; 

 

 



 

• A participação como método de negociação do projecto entre 

todas as partes que intervêm no projecto: financiadores, parceiros, 

beneficiários, entidade gestora etc; 

 

• A clarificação dos processos de decisão, que são objectivados e 

tornados transparentes; 

 

• O incremento da qualidade técnica que a integração de 

conhecimentos dos peritos externos permite; 

 

• O rigor de procedimentos e normas técnicas que permitem 

reduzir a fricção e conflitualidade inerentes aos projectos; 

 

• A integração de um sistema de monitoring em todas as etapas 

do ciclo do projecto; 

 

• Avaliação objectiva e transparente em todas as fases do 

projecto; 

 

• A base no “Ciclo do Projecto da União Europeia”- norma 

internacional de planeamento e avaliação; 

 

• A concepção como sistema aberto que possibilita a integração 

de outros métodos e técnicas onde necessários e úteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Dados Complementares do Concelho 
_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esquemas Síntese dos Workshops Realizados 

e Lista de Participantes 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

INTERVENÇÕES 
PRIORITÁRIAS 

SÍNTESE ESQUEMÁTICA WORKSHOP I DIAGNÓSTICO (28/09/2004) 

“DINÂMICA EMPRESARIAL – EMPREGO/INVESTIMENTO/TURISMO” 

RECURSOS 
PRIORITÁRIOS 

 
 

 

 

Falta de Integração 
Local/Regional 

Adiber 
(Observatório) 
IEFP/Arganil 

 
 
 
 

Falta de Plano Estratégico de  
desenvolvimento económico e social 

Plano 
Integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de coordenação 
 de vontades dos responsáveis 

Cursos inadequados 
Escolas Profissionais 

Falta de 
Empreendedorismo 

Falta de Coordenação 
 entre Escolas/Formação 

 e Empresas 

Incubadora 
De Empresas 
(localização 
empresarial) 
- Informação 
- Apoio 
- Financiamento 
- Formação 

Protocolo  
ACIC/CMA 
- Localização 
empresarial 
- Ninho empresas 
- Fixação 

 

Plano Formação 
Empresas 
Cinterbei 

Fórum de 
Formação 

Profissional 
de Arganil 

Falta de Formação 
 Profissional no local 

 de trabalho 
Orientação 
Vocacional 
Nas Escolas 
Ex: visitas 

alunos 
às Empresas 

Falta de turmas 
com  

formação adequada  

Legalização 
Certificação 
Produtos  



 

 

 

WORHSHOP DIAGNÓSTICO 

 

Grupo Temático 

 DINÂMICA EMPRESARIAL – Emprego/Investimento e Turismo  

 

 

Listagem de Participantes (28/09/2004) 

 

 

 
Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta Vereador Município de Arganil 

Anabela de Paiva Fernandes Dias Técnica Rede Social 

António Manuel Reis Batista Consultor Rede Social Arganil 

Pedro Pinto Ribeiro M. Pacheco Empresa Piódão Artesanato & Desing 

Ana Luísa Duarte Oliveira ADIBER 

António Martins ACIC 

Pedro Andrade AMMA – Indústria de Confecções 

Sandra Maria Conceição Cardoso CDSSS Coimbra 

António Mário Soares Empresa Salsicharia Soares e Damião 

Sara Rodrigues Economista Município Arganil 

Maria Eduarda Urbanista Município Arganil 

Margarida Gomes Junta Freguesia de Folques 

Fernanda Maria Figueiredo Dias Centro Emprego Arganil 

Maria Graça P. Ferreira Lopes Junta Freguesia Pombeiro da Beira 

Fernando Alves Pereira Afonso Junta de Freguesia de Arganil 

Ana Maria Carvalho Afonso Alves Assistente Social Município Arganil 

Maria do Carmo Neves Jorge Socióloga Município Arganil 

Aida Elias Psicóloga Santa Casa Misericórdia Arganil 

Álvaro Calinas Junta Freguesia Coja 

Rogério Costa Leal Núcleo Executivo 

 

 

 

 



REUNIÃO GRUPO TEMÁTICO (23/11/2004) 
 

Temática: DINÂMICA EMPRESARIAL EMPREGO/INVESTIMENTO/TURISMO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NECESSIDADES 
DE OPORTUNIDADES 

INTERVENÇÃO 

OBJECTIVOS PLANO DE ACÇÃO PARCEIRO

Diagnóstico de 
necessidades de 
Formação nas 

Plano de incentivos à fixação 
de Empresas no Concelho 

2006 
Empresários locais 
organizados e 
com espaço de 
t b lh  j t

2006 
Plano Estratégico 
de investimento 
empresarial no 

lh

Reunião de 
Empresários 

 Visitas às Empresas 
 Estágios/Psicólogo 
 Oficinas apoiadas nas 

Escolas 
 Informação aos Pais 

sobre Formação/Ensino 
Profissional 

Áreas de 
desenvolvimento 
empresarial 

Investimento
s prioritários para 
apoio ao 
Empresário 

Diagnóstico de 
necessidades de 

mão de obra 

2006 
Escolas com 
Orientação 
Vocacional 

Estágio Psicologia 
nas Escolas 
Escolas 
IEFP 

Markting 

Comercialização 

Empresários 
CM Arganil 
ACIC 
IEFP 
ADIBER 
GAT 
CCRC 

b

CMA/IEFP 
ADIBER/ACIC 

FIM JANEIRO  

FIM FEVEREIRO 

DATA 
CRONOGRAMA 

 



 

 

 

WORHSHOP DIAGNÓSTICO 

 

Grupo Temático  

DINÂMICA EMPRESARIAL – Emprego/Investimento e Turismo  

 

 

Listagem de Participantes (23/11/2004) 

 

 
Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta Vereador Município de Arganil 

Anabela de Paiva Fernandes Dias Técnica Rede Social 

António Manuel Reis Batista Consultor Rede Social Arganil 

Pedro Pinto Ribeiro M. Pacheco Empresa Piódão Artesanato & Desing 

Ana Luísa Duarte Oliveira ADIBER 

António Martins ACIC 

Pedro Andrade AMMA – Indústria de Confecções 

Sandra Maria Conceição Cardoso CDSSS Coimbra 

António Mário Soares Empresa Salsicharia Soares e Damião 

Sara Rodrigues Economista Município Arganil 

Maria Eduarda Urbanista Município Arganil 

Margarida Gomes Junta Freguesia de Folques 

Fernanda Maria Figueiredo Dias Centro Emprego Arganil 

Maria Graça P. Ferreira Lopes Junta Freguesia Pombeiro da Beira 

Fernando Alves Pereira Afonso Junta de Freguesia de Arganil 

Ana Maria Carvalho Afonso Alves Assistente Social Município Arganil 

Maria do Carmo Neves Jorge Socióloga Município Arganil 

Aida Elias Psicóloga Santa Casa Misericórdia Arganil 

Álvaro Calinas Junta Freguesia Côja 

Rogério Costa Leal Núcleo Executivo 

 

 

 

 



 

WORKSHOP II DIAGNÓSTICO (06/10/2004) 
 

Tema: DESENVOLVIMENTO DE FREGUESIAS 

PROBLEMAS 

Grupo Temático  

“DESENVOLVIMENTO DE FREGUESIAS” 

PROPOSTAS INTERVENÇÃO 
PRIORITÁRIA 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Habitação  
Degradada 

Falta de Meios  
para Intervenção 

Programa 
de Estágios 

Centro Dia 
Celavisa 

GABINETE DE APOIO ÀS 
JUNTAS DE FREGUESIA 

 
Emprego 
Acessibilidades 
Saneamento 
(Infra-Estruturas) 

 
Falta de 

Equipamentos 
 

 

Produtos 
Endógenos 

Projectos 
Sociais 

PLANO FIXAÇÃO 
ORDENAMENTO 

 

 
REVISÃO PDM 

(terrenos para construir) 
Falta Terrenos 
para Venda 
(zonas urbanizadas) 

 

 

 

Associação de 
Freguesias 

GRUPO TRABALHO 
INTER-FREGUESIAS 

 

Idosos  

 
PARCERIA 
IPSS / JF 



 

 

 

 

WORHSHOP DIAGNÓSTICO 

 

Grupo Temático 

 DESENVOLVIMENTO DE FREGUESIAS  

 

 

Listagem de Participantes (06/10/2004) 

 

 

 
Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta Vereador Município de Arganil 

Anabela de Paiva Fernandes Dias Técnica Rede Social 

António Manuel Reis Batista Consultor Rede Social Arganil 

Amândio Fernandes Dinis Junta Freguesia Pomares 

José Manuel Dias Moreira Junta Freguesia Sarzedo 

Adelino Antunes Almeida Junta Freguesia Cerdeira 

Rogério Santos Fernandes Junta Freguesia Vila Cova do Alva 

António Souto Carvalho Junta de Freguesia Secarias 

Lília Catarina Tiago Alves Economista Município Arganil 

Sara Rodrigues Economista Município Arganil 

Maria Eduarda Quaresma Urbanista Município Arganil 

Margarida Gomes Junta Freguesia de Folques 

Fernanda Maria Figueiredo Gomes Centro Emprego Arganil 

António Dimas Folosa Junta Freguesia Celavisa 

Fernando Alves Pereira Afonso Junta de Freguesia de Arganil 

Ana Maria Carvalho Afonso Alves Assistente Social Município Arganil 

António Quaresma Martinho Junta Freguesia Benfeita 

Júlia Maria Rodrigues Simões CDSSS Coimbra 

Arménio Lopes Costa Junta Freguesia Moura da Serra 

Rogério Costa Leal Núcleo Executivo 

 

 

 

 



 

WORKSHOP DIAGNÓSTICO 

Grupo Temático 
 DESENVOLVIMENTO DE FREGUESIAS 

 

 (08/Novembro/2004) 

GABINETE DE APOIO ÀS JUNTAS 
 DE FREGUESIA 

COMPOSIÇÃO 
 

1 – Interlocutor interno da Autarquia 

(reuniões mensais) 

1) Técnico interno da Autarquia; Dr.a Sara 

2) Técnico de Projectos (candidatura 1 Vereador (?) 

2 – Apoio técnico às Juntas de freguesia 
PROGRIDE (habitação e desenvolvimen

comunitário) 
Engenheiros 

3 – Projecto de apoio técnico às Juntas d

Freguesia 

1) Estagiário; Gestão/Sociologia 

2) Protocolo com Adiber. Planeamento/Projecto 

PROJECTO PILOTO  

           Celavisa 
          Piódão 
 JF      Folques 
          Benfeita 
          Barril Alva 
          Vila Cova Alva 

                  Espaços 
Apoio aos alunos 

Produtos locais 

Apoio Social 

 



 

 

 

 

 

WORHSHOP DIAGNÓSTICO 

 

Grupo Temático 

 DESENVOLVIMENTO DE FREGUESIAS  

 

 

Listagem de Participantes (08/11/2004) 

 

 

 
Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta Vereador Município de Arganil 

Anabela de Paiva Fernandes Dias Técnica Rede Social 

António Manuel Reis Batista Consultor Rede Social Arganil 

Maria Carmo Neves Jorge Socióloga Município Arganil 

José Conceição Lopes Junta Freguesia Piódão 

Rogério Santos Fernandes Junta Freguesia Vila Cova do Alva 

Sara Rodrigues Economista Município Arganil 

Maria Eduarda Figueiredo Urbanista Município Arganil 

Margarida Gomes Junta Freguesia de Folques 

Fernanda Maria Figueiredo Dias Centro Emprego Arganil 

António Dimas Folosa Junta Freguesia Celavisa 

Ana Maria Carvalho Afonso Alves Assistente Social Município Arganil 

António Quaresma Martinho Junta Freguesia Benfeita 

Rogério Costa Leal Núcleo Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÍNTESE ESQUEMÁTICA WORKSHOP III DIAGNÓSTICO (13/10/2004) 

“VULNERABILIDADES SOCIAIS”  
 

INTERVENÇÃO 
PRIORITÁRIA 

PRIORIDADES RECURSOS  
 
 

Ampliação da 
 Capacidade 

Articulação  
das JF sem 

Equipamentos 

Carta de 
localização dos 
Equipamentos  

 
 
 
 
 

Equipam. Sociais 
Lares/ATL/CAT 

 

 
 

Idosos Projecto de 
Equipamentos no 
Concelho 

Animadores 
Professores  

 
 

Crianças Toxicodependência 
Transporte para 

as Valências Ambulatório de 
Saúde 

 

Tempos livres  

 

 
Critérios da Rede 
para Admissão 
de Idosos 

Programa 
integrado de 
Tempos Livres 

 

 

 

 

Famílias 
Desestruturadas 



 

WORHSHOP DIAGNÓSTICO 

Grupo Temático 

 VULNERABILIDADES SOCIAIS  

Listagem de Participantes (13/10/2004) 

 
Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta Vereador Município de Arganil 

Anabela de Paiva Fernandes Dias Técnica Rede Social 

António Manuel Reis Batista Consultor Rede Social Arganil 

Ana Maria Carvalho Afonso Alves Assistente Social Município Arganil 

Ana Maria Almeida Machado EB 2,3 Arganil 

Adelino Antunes Almeida Junta Freguesia Cerdeira 

Rogério Santos Fernandes Junta Freguesia Vila Cova do Alva 

Rogério Santos Fernandes Santa Casa Misericórdia Vila Cova Alva 

António Souto Carvalho Junta de Freguesia Secarias 

Rui Manuel Anjos Tavares Junta Freguesia Cerdeira 

Ana Paula O. Lopes Marques Assistente Social Casa Povo Cerdeira M. Serra 

Maria Eduarda Figueiredo Urbanista Município Arganil 

Margarida Gomes Junta Freguesia de Folques 

Maria Aida Ribeiro Elias Psicóloga Santa Casa Misericórdia Arganil 

António Dimas Folosa Junta Freguesia Celavisa 

Fernando Alves Pereira Afonso Junta de Freguesia de Arganil 

Maria Alice Fonseca Correi Assistente Social Assistência Folquense 

António Quaresma Martinho Junta Freguesia Benfeita 

Júlia Maria Rodrigues Simões CDSSS Coimbra 

Arménio Lopes Costa Junta Freguesia Moura da Serra 

Rogério Costa Leal Junta Freguesia Barril Alva 

Rogério Costa Leal Ass. Hum. Soc. Casa do Povo Barril Alva 

Joana Raquel Reis Ferreira APPACDM 

Isabel Maria Antunes Duarte Assistente Social Centro Saúde Arganil 

Rui Manuel Costa Teixeira Guarda Nacional Republicana 

Álvaro Calinas Junta Freguesia Coja 

Álvaro Calinas Ass. Freguesias Arganil 

José Conceição Lopes Junta Freguesia Piódão 

Carlos da Silva Fernandes Junta Freguesia Anseriz 

 



 

 

WORKSHOP DIAGNÓSTICO 

GRUPO TEMÁTICO  

VULNERABILIDADES SOCIAIS 

08 de Novembro de 2004 

1) Critérios para Implementação de Equipamentos Sociais: 

- Equidade; 

- Acessibilidade_ 

- Viabilidade, 

- Equipamentos já disponíveis; 

- Complementaridade. 

2) Propostas de Projectos Prioritários Concelhios: 

- Hospital de Cuidados Continuados; 

-Ampliação Lar de Coja; 

-Construção do Lar de Benfeita; 

-Constituição de 10 camas em Pomares; 

-Constituição de 10 camas em Piódão; 

-1 Centro de raiz em Fronhas; 

-Ampliação Centro de Dia Barril de Alva; 

-Centro de Noite de Cerdeira (em curso); 

- Centro de Atendimento Permanente (Santa Casa Misericórdia de Arganil) – S. Martinho da 

Cortiça/Pombeiro da Beira/Celavisa/Teixeira); 

-Cozinha/Lavandaria Comunitária (parceria Coja/Barril Alva/eventualmente Santa Casa Misericórdia 

de Arganil). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

WORHSHOP DIAGNÓSTICO 

 

Grupo Temático 

 VULNERABILIDADES SOCIAIS  

 

 

Listagem de Participantes (08/11/2004) 

 
Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta Vereador Município de Arganil 

Anabela de Paiva Fernandes Dias Técnica Rede Social 

António Manuel Reis Batista Consultor Rede Social Arganil 

Ana Maria Carvalho Afonso Alves Assistente Social Município Arganil 

António Miguel R. Pinheiro Vereador Município Arganil 

Maria Carmo Neves Jorge Socióloga Município Arganil 

Elisabete Oliveira Cordeiro Assistente Social CS Paroquial Benfeita 

António Dimas Folosa Junta freguesia Celavisa 

António Souto Carvalho Junta de Freguesia Secarias 

António Dinis Centro Social Paroquial Coja 

Armando Dinis Cosme Centro Social Paroquial Coja 

Maria Eduarda Figueiredo Urbanista Município Arganil 

Margarida Gomes Junta Freguesia de Folques 

Fernanda Maria Figueiredo Dias Centro de Emprego de Arganil 

António Dimas Folosa Junta Freguesia Celavisa 

Maria Helena Gomes Paiva Assistência Folquense 

Maria Alice Fonseca Correia Assistente Social Assistência Folquense 

António Quaresma Martinho Junta Freguesia Benfeita 

Júlia Maria Rodrigues Simões CDSSS Coimbra 

Rogério Costa Leal Junta Freguesia Barril Alva 

Rogério Costa Leal Ass. Hum. Soc. Casa do Povo Barril Alva 

Joana Raquel Reis Ferreira APPACDM 

Isabel Maria Antunes Duarte Assistente Social Centro Saúde Arganil 

Albino Fernando Q. Tavares Guarda Nacional Republicana 

José Conceição Lopes Junta Freguesia Piódão 

 



 
 GRUPO TEMÁTICO VULNERABILIDADES SOCIAIS 

Grupo de Trabalho I 

07 DE Janeiro 2005 

 

1) Critérios para implementação de equipamentos sociais: 

- Equidade; 

-Acessibilidade_ 

- Viabilidade, 

- Equipamentos já disponíveis; 

- Complementaridade. 

 
2) Propostas de Projectos Prioritários Concelhios: 

- Hospital de Cuidados Continuados; 

-Ampliação Lar de Coja; 

-Construção do Lar de Benfeita; 

-Constituição de 10 camas em Pomares; 

-Constituição de 10 camas em Piódão; 

-1 Centro de raiz em Fronhas; 

-Ampliação Centro de Dia Barril de Alva; 

-Hospital de cuidados Continuados; 

-Centro de Noite de Cerdeira (em curso); 

- Centro de Atendimento Permanente (Santa Casa misericórdia de Arganil) – S. Martinho 

da Cortiça/Pombeiro da Beira/Celavisa/Teixeira); 

-Cozinha/Lavandaria Comunitária (parceria Coja/Barril Alva/eventualmente Santa Casa 

Misericórdia de Arganil); 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WORHSHOP DIAGNÓSTICO 

 

Grupo de Trabalho I 

 VULNERABILIDADES SOCIAIS  

 

 

Listagem de Participantes (07/01/2005) 

 
Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta Vereador Município de Arganil 

Anabela de Paiva Fernandes Dias Técnica Rede Social 

António Manuel Reis Batista Consultor Rede Social Arganil 

Ana Maria Carvalho Afonso Alves Assistente Social Município Arganil 

Nuno Alberto Couto Espinal Santa Casa Misericórdia Vila Cova Alva 

Adelino Antunes Almeida Junta Freguesia Cerdeira 

Elisabete Oliveira Cordeiro Assistente Social CS Paroquial Benfeita 

Arménio Lopes Costa Junta Freguesia Moura da Serra 

Álvaro Calinas Junta Freguesia Coja 

António Dinis Centro Social Paroquial Coja 

Armando Dinis Cosme Centro Social Paroquial Coja 

Maria Eduarda Figueiredo Urbanista Município Arganil 

Sónia Cabral Assistente Social Sta Casa Misericórdia Arganil 

Aida Elias Assistente Social Sta Casa Misericórdia Arganil 

José Dias Coimbra Santa Casa Misericórdia Arganil 

André Rocha Empresa Helphone 

Nuno Gomes Santa casa Misericórdia Galizes 

Arménio Santos Associação de Moradores Casal S. João 

Avelino Jesus Silva Pedroso Centro Saúde Arganil 

Carla Rocha Junta Freguesia Barril Alva 

Rogério Costa Leal Ass. Hum. Soc. Casa do Povo Barril Alva 

Carlos Silva Fernandes Junta Freguesia Anseriz 

Isabel Maria Antunes Duarte Assistente Social Centro Saúde Arganil 

Albino Fernando Q. Tavares Guarda Nacional Republicana 

José Conceição Lopes Junta Freguesia Piódão 

Rogério Santos Fernandes Junta Freguesia Vila Cova Alva 

Lurdes Marques Caritas Diocesana de Coimbra 

 



 
 GRUPO TEMÁTICO VULNERABILIDADES SOCIAIS 

Grupo Trabalho II 

24 de Janeiro 2005 

1)Critérios para Implementação de Equipamentos Sociais: 

- Equidade; 

-Acessibilidade_ 

- Viabilidade, 

- Equipamentos já disponíveis; 

- Complementaridade. 

 

2)Propostas de Projectos Prioritários Concelhios: 

- Hospital de Cuidados Continuados; 

-Ampliação Lar de Coja; 

-Construção do Lar de Benfeita; 

-Constituição de 10 camas em Pomares; 

-Constituição de 10 camas em Piódão; 

-1 Centro de raiz em Fronhas; 

-Ampliação Centro de Dia Barril de Alva; 

-Centro de Noite de Cerdeira (em curso); 

- Centro de Atendimento Permanente (Santa Casa misericórdia de Arganil) – S. Martinho da 

Cortiça/Pombeiro da Beira/Celavisa/Teixeira); 

-Cozinha/Lavandaria Comunitária (parceria Coja/Barril Alva/eventualmente Santa Casa Misericórdia de 

Arganil); 

Centro Acolhimento Temporário / Folques; 

LAR Sarzedo/15 camas (em curso); 

-Centro Dia em Secarias; 

-Centro de Atendimento Permanente em Celavisa; 
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Maria Graça P. Ferreira Lopes Junta Freguesia Pombeiro Beira 

José Manuel Dias Moreira Junta Freguesia Sarzedo 

Antonino Carvalho Bicho Centro Social Paroquial Sarzedo 

Maria Helena Gomes Paiva Assistência Folquense 

Fernanda Maria Figueiredo Dias Centro Emprego Arganil 

Margarida Gomes Junta freguesia Folques 

Joana Raquel Reis Ferreira APPACDM 

António Souto Carvalho Junta Freguesia Secarias 

Fernando Silva Araújo Guarda Nacional Republicana 

António Dimas Folosa Junta Freguesia Celavisa 

Fernando Alves Pereira Afonso Junta Freguesia Arganil 

Maria Carmo Neves Jorge Socióloga Município Arganil 

Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta Vereador Município Arganil 

Anabela Paiva Fernandes Dias Técnica Rede Social 

António Manuel Reis Batista Consultor Rede Social Arganil 

Maria Eduarda Figueiredo Urbanista Município Arganil 

José Dias Coimbra Santa Casa Misericórdia Arganil 

Nuno Gomes Santa Casa Misericórdia Galizes 

Rogério Costa Leal Representante IPSS 

Isabel Maria Antunes Duarte Assistente Social Centro Saúde Arganil 

Lurdes Marques Cáritas Diocesana de Coimbra 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Abreviaturas 
        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
AD – Apoio Domiciliário 

ADIBER – Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra 

ARSC – Administração Regional de Saúde do Centro 

CAJ – Centro de Apoio à Juventude 

CAP – Centro Atendimento Permanente 

CASE – Centro de Apoio Social Escolar 

CAT – Centro de Acolhimento Temporário (crianças) 

CAT – Centro de Apoio a Toxicodependentes 

CCRDC – Centro de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

CD – Centro de Dia 

CDSSC – Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra 

CEA – Centro de Emprego de Arganil 

CEB – Ciclo do Ensino Básico 

CEFPA – Centro de Emprego e Formação Profissional de Arganil 

CLASA – Conselho Local de Acção Social de Arganil – Rede Social 

CMA – Câmara Municipal de Arganil 

CN – Centro de Noite 

CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

CRAC – Centro Regional de Alcoologia de Coimbra 

DREC – Direcção Regional de Educação do Centro 

EFA – Educação Formação de Adultos 

EPTOLIVA – Escola Profissional de Tábua, de Oliveira do Hospital e 

Arganil 

EQUAL – Programa de Iniciativa Comunitária 

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

GAS – Gabinete de Acção Social 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

HCC – Hospital de Cuidados Continuados 

HPL – Hospital Psiquiátrico do Lorvão 

HUC – Hospitais da Universidade de Coimbra 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

 



 

IPJ – Instituto Português da Juventude 

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

IRS – Instituto de Reinserção Social 

JF – Junta de Freguesia 

JVS – Programa Jovens Voluntários para a Solidariedade 

LEADER – Programa de Iniciativa Comunitária de Desenvolvimento 

Rural 

OTL – Ocupação de Tempos Livres 

PAII – Projecto Integrado de Apoio a Idosos 

PCAAC – Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados 

PCV – Programa Concelhio de Voluntariado 

PDIAS – Projecto de Desenvolvimento Integrado de Acção Social 

PETI – Plano para a Eliminação do Trabalho Infantil 

PIDDAC – Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento 

da Administração Central 

PIIP – Plano Integrado de Intervenção Precoce 

PLA – Problemas Ligados ao Álcool 

PMPT – Plano Municipal de Prevenção da Toxicodependência 

PNAI – Plano Nacional de Acção Para a Inclusão 

POEFDS – Programa Operacional Emprego, Formação e 

Desenvolvimento Social 

PROGRIDE – Programa de Inserção e Desenvolvimento 

RSI – Rendimento Social de Inserção 

SOLARH – Programa de Solidariedade e de Apoio à Recuperação de 

Habitação 

TFM – Tribunal de Família e Menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nomenclaturas e Conceitos 
______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

De acordo com a cimeira de Copenhaga (1995), a noção de 

desenvolvimento social apresenta-se como uma componente do 

desenvolvimento sustentável, a par com a noção do desenvolvimento 

económico e com a de protecção ambiental. Trata-se de uma perspectiva 

sobre o desenvolvimento que dá particular ênfase às necessidades dos 

indivíduos, das famílias e das suas comunidades, assentando em três 

pressupostos básicos: o direito ao emprego, a erradicação da pobreza e a 

promoção da integração social. 

 

 
 DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Noção que se desenvolveu propondo-se como alternativas às perspectivas 

funcionalistas do desenvolvimento territorial, que acreditavam que, 

investindo em determinadas zonas-motor, a dinâmica do desenvolvimento 

se alastraria, por si, para outras regiões do país, e que em Portugal, deu 

origem a fortes desequilíbrios territoriais. 

Passa pela valorização dos recursos endógenos e dinamização das 

populações e dos actores locais, no quadro de uma noção de 

desenvolvimento sustentável mais englobante, que articula o 

desenvolvimento social com o desenvolvimento económico e o ambiente. 

É uma dinâmica essencialmente territorializada, mas que não é fechada em 

si, integrando os recursos e as oportunidades que são oferecidos ao nível 

nacional e comunitário. 

 

 
 POBREZA 

Refere-se às deficientes condições materiais de existência, podendo ser 

relativa quando a insuficiência de recursos materiais é impeditiva do acesso 

a condições de vida dignas, segundo o padrão de cada país, ou absoluta 

quando essa deficiência é inibidora da satisfação de necessidades de 

subsistência e impede o desempenho das actividades elementares do 

quotidiano. 

 



 

 

 
 EXCLUSÃO SOCIAL 

Conceito que traduz uma situação oposta à de participação e que pode 

assumir diversas acepções conforme os contextos nacionais em que ela é 

usada. A tradição Anglo-Saxónica associa-a a impedimentos que 

impossibilitam as pessoas de exercer o seu estatuto de cidadãos e portanto 

de usufruir de direitos como o direito à habitação, ao emprego, à saúde, à 

educação, à posse de uma identidade positiva, etc. Nos países Francófonos, 

ela refere-se à ruptura de laços sociais (institucionais com os sistemas de 

emprego, habitação, etc, e informais, com a família, com vizinhos e amigos, 

etc. É entendido como um processo que em fases extremas pode conduzir 

ao isolamento social. Pode ainda ser entendida como o oposto de inclusão 

ou de empowerment, isto é, como a privação de capacidade de intervir nas 

próprias condições de vida, o que supõe o arrendamento dos excluídos dos 

mecanismos de transformação societal e das decisões, inclusivamente 

daquelas que a eles dizem mais directamente respeito. 

 

 
 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO (APLICADO À INTERVENÇÃO 

SOCIAL) 

O planeamento pode entender-se como um procedimento racional, que 

traduz a articulação e integração de decisões e através do qual se 

formalizam compromissos e estratégias de mudança (social e territorial). 

Traduz uma forma participada de pensar, agir e decidir sobre o futuro 

desejável. 

 

 
 PARCERIA 

Dinâmica de Funcionamento e intervenção, cooperativa e negociada, entre 

entidades públicas e privadas e outros actores locais, com o objectivo de 

potenciar o desenvolvimento local. Esta forma de funcionamento permite 

uma racionalização participada da acção, reduzindo custos e riscos e 

promovendo trocas de experiências, de conhecimento e de saberes. A 

tomada de decisão é assumida como um compromisso colectivo. 

 



 

 

 
 PRÉ-DIAGNÓSTICO / DIAGNÓSTICO SOCIAL 

O pré-diagnóstico é um documento preparatório do diagnóstico, que 

apresenta os primeiros resultados do levantamento de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. Normalmente resulta das primeiras recolhas 

efectuadas pelos parceiros, e deve privilegiar a discussão participada por 

todos, apontando áreas prioritárias do conhecimento a aprofundar na fase 

posterior do diagnóstico. 

O Diagnóstico Social é um instrumento dinâmico que permite uma 

compreensão da realidade social, inclui a identificação das necessidades e a 

detecção dos problemas prioritários e respectivas causalidades, bem como 

dos recursos e potencialidades locais, que constituem reais oportunidades 

de desenvolvimento. 

 
Por ser um instrumento resultante da participação dos diversos parceiros, é 

facilitador da interacção e da comunicação entre eles, e parte integrante do 

processo de intervenção, criando as condições sociais e institucionais para o 

seu sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acção Social - Serviços e Equipamentos 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
I Serviços e Equipamentos para Crianças e Jovens 

 

1 - Primeira e Segunda Infância 

1.1 - Ama 

Pessoa que por conta própria e mediante retribuição, cuida de uma 

ou mais crianças que não sejam suas, parentes ou afins na linha recta ou 

no 2º grau da linha colateral por um período de tempo correspondente ao 

trabalho ou impedimento dos pais. (Decreto - Lei n.º 158/84, de 17 de 

Maio) 

1.2 - Creche Familiar 

É um conjunto de amas, não inferior a 12 nem superior a 20, que 

residem na mesma zona geográfica e que estejam enquadradas, técnica e 

financeiramente, pelos centros regionais de segurança social, Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa ou instituições particulares de solidariedade social 

com actividades no âmbito das 1ª e 2ª infâncias (Decreto – Lei n.º 158/84, 

de 17 de Maio). 

1.3 - Creche 

Resposta social de âmbito sócio-educativo que se destina a crianças 

até aos 3 anos de idade, após o período de licença dos pais, prevista na lei 

de protecção da maternidade/paternidade, durante o período diário 

correspondente ao trabalho dos pais, proporcionando às crianças condições 

adequadas ao desenvolvimento harmonioso e global e cooperando com as 

famílias em todo o seu processo educativo. 

1.4 - Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 

É um serviço vocacionado para o desenvolvimento da criança, 

proporcionando-lhe actividades educativas e actividades de apoio à família 

(Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro – Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar). 

2 - Actividades de Tempos Livres (A T.L) 

2.1 - Centro de Actividades de Tempos Livres 

Resposta que se destina a proporcionar actividades do âmbito da 

animação sócio-cultural a crianças, tendencialmente, a partir dos 6 anos e a 

jovens, nos períodos disponíveis das responsabilidades, escolares, de 

trabalho e outras. 

 



 

Os centros de actividades de tempos livres podem revestir várias 

formas, de acordo com o modelo de intervenção, nomeadamente: para 

acompanhamento/inserção (animação de rua, actividades de porta aberta); 

para prática de actividades especializadas (desporto, bibliotecas, ludotecas, 

ateliers de expressão, cine-clubes, clubes de fotografia); para 

multiactividades (onde se enquadram os clássicos centros de ATL). 

3 - Crianças e Jovens em situação de Risco 

3.1 - Lar de Crianças e Jovens 

Resposta social que tem por finalidade o acolhimento de crianças / 

jovens, no sentido de lhes proporcionar estruturas de vida tão aproximadas 

quanto possível às das famílias, com vista ao seu desenvolvimento global, 

criando condições para a definição do projecto de vida de cada criança / 

jovem. 

3.2 - Centro de Acolhimento Temporário – CAT1 

Resposta social que tem por finalidade o acolhimento urgente e 

transitório de crianças e jovens em situação de risco, decorrente de 

abandono, maus tratos, negligência ou outros factores, criando condições 

para a definição do projecto de vida de cada criança / jovem, com vista ao 

seu adequado encaminhamento. 

3.3 - Unidade de Emergência 

1 Também pode ter a designação de Casa de Acolhimento Temporário 

Resposta social integrada em estruturas de CAT e de Lar, constituída 

por vagas permanentemente disponíveis nestes equipamentos e que tem 

por finalidade o acolhimento urgente e transitório de crianças e jovens em 

situação de risco, para os quais não existe resposta imediata nos CAT. 

3.4 - Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

Resposta social vocacionada para o estudo, prevenção e o apoio 

sócio-terapêutico a crianças e jovens em situação de risco social ou de 

perigo e às suas famílias. A intervenção é centrada na família, através de 

uma abordagem integrada dos recursos da comunidade e é desenvolvida 

por equipas multidisciplinares, tendo em vista a melhoria da qualidade de 

vida da população alvo. 

3.5 - Acolhimento Familiar 

Resposta social que consiste em acolher, transitória e 

temporariamente, por famílias consideradas idóneas para a prestação desse 

 



 

serviço e tecnicamente enquadradas, criança e jovem cuja família natural 

não esteja em condições de desempenhar a sua função sócio-educativa, 

criando condições para a definição do projecto de vida de cada 

criança/jovem (decreto-lei n.º 190/92, de 3 de Setembro). 

3.6 - Adopção 

Resposta sócio-legal para crianças e jovens em situação de risco que, 

à semelhança da filiação natural mas independentemente dos laços de 

sangue, se constitui legalmente entre adoptante e adoptando (baseado no 

artigo 1586 do Código Civil). 

 

 

II Serviços e Equipamentos de Reabilitação e Integração de 

Pessoas com Deficiência 

 

1 - Serviços e Equipamentos para Pessoas com Deficiência em 

Geral 

1.1 - Centro de Paralisia Cerebral 

Estrutura polivalente especializada e de reabilitação para pessoas 

com deficiência neuro-motora e / ou com problemas de desenvolvimento, 

que integra actividades no âmbito da prevenção, detecção, avaliação e 

intervenção através de programas integrados, terapêuticos e sócio-

educativos, promovidos por equipas transdisciplinares, tendo em vista o 

desenvolvimento, a habilitação e a integração sócio-familiar. 

1.2 - Apoio em Regime Ambulatório 

Resposta inserida no âmbito do apoio a pessoas com deficiência 

neuro-motora e/ou com problemas de desenvolvimento, suas famílias e 

técnicos da comunidade, que integra actividades de avaliação, orientação e 

intervenção terapêutica e sócio-educativa, promovidas por equipas 

transdisciplinares e desenvolvidas, com regularidade variável, definida 

consoante as necessidades da criança / jovem / adulto / família, nos 

centros especializados ou nos locais de vida daqueles. 

1.3 - Centro de Produção de Material 

Serviço de apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência, que se 

destina a conceber, produzir, adaptar e testar material lúdico, didáctico e 

cultural, utilizado como suporte das actividades de natureza sócio-

 



 

educativa, cultural e recreativa. 

1.4 - Imprensa Braille 

Serviço de apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência visual, 

que se destina a produzir, adaptar e editar livros em Braille, de suporte ao 

processo de ensino/aprendizagem, assim como às actividades de natureza 

cultural e recreativa. 

1.5 - Transporte de Pessoas com deficiência 

Serviço de natureza colectiva de apoio a crianças, jovens e adultos 

com deficiência que tem por objectivo facilitar a sua mobilidade, 

assegurando transporte e acompanhamento personalizado, em ordem à 

prossecução dos objectivos gerais de reabilitação e integração da pessoa 

com deficiência. 

2 - Serviços e Equipamentos para Crianças e Jovens com 

Deficiência 

2.1 - Centro de Estudo e Apoio à Criança e à Família 

Estrutura polivalente especializada no âmbito da prevenção da 

detecção, avaliação e intervenção interdisciplinar, para apoio a crianças e 

jovens dos 0 aos 24 anos com deficiência e problemas de desenvolvimento, 

protecção e apoio a crianças e jovens em situação de risco ou de perigo e 

apoio às respectivas famílias, nomeadamente, através das seguintes 

respostas sociais: 

- Intervenção Precoce, Adopção, Consultas de Avaliação e Orientação, 

Programas Integrados de 

Promoção Social e de natureza Terapêutica dirigidas a crianças, a 

jovens e a famílias. 

2.2 - Intervenção Precoce 

Resposta destinada a crianças até aos 6 anos de idade que 

apresentem deficiência ou risco de atraso grave de desenvolvimento e que 

consiste numa medida de apoio integrado, centrado nas criança e na 

família, mediante acções de natureza preventiva e habilitativa, 

designadamente âmbito da educação, da saúde e da acção social, com vista 

a: 

a) Assegurar condições facilitadoras do desenvolvimento da criança 

com deficiência ou em risco grave de desenvolvimento; 

b) Potenciar a melhoria das interacções familiares; 

 



 

c) Reforçar as competências familiares como suporte da sua possível 

capacitação e autonomia face à problemática da deficiência. (Despacho 

Conjunto n.º 891/99, de 13 de Agosto). 

2.3 - Centro de Apoio Sócio-Educativo 2 

Resposta que integra actividades diferenciadas de natureza sócio-

educativa, de apoio à integração e de apoios complementares, destinada a 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais que não 

encontram resposta nas escolas regulares e que exijam um atendimento 

educativo específico resultante de: 

- Dificuldades graves de comunicação no acesso ao currículo regular, 

designadamente nas áreas da motricidade, da linguagem, da visão e da 

audição; 

- Dificuldades graves de compreensão do currículo regular; 

- Problemas graves do foro emocional e comportamental. 

2.4 - Lar de Apoio 

Resposta social destinada a acolher crianças e jovens entre os 6 e os 

16/18 anos de idade, com necessidades educativas especiais, que 

necessitem de frequentar estruturas de apoio específico situadas longe do 

local da sua residência habitual. Destinam-se, ainda, a apoiar situações que, 

por comprovadas necessidades familiares, precisem, temporariamente, de 

resposta substitutiva da família. 

3 - Serviços e Equipamentos para População Adulta com 

Deficiência 

3.1 Centro de Actividades Ocupacionais - CAO 

Estrutura destinada a desenvolver actividades para jovens e adultos 

com deficiência grave e profunda, com o objectivo de: 

- Estimular e facilitar o desenvolvimento das suas capacidades; 

- Facilitar a sua integração social; 

- Facilitar o seu encaminhamento, sempre que possível, para 

programas adequados de integração sócioprofissional. 

(Decreto-Lei n.º 18/89, de 11 de Janeiro e Despacho n.º 

52/SESS/90, de 16 de Julho)l 

3.2 - Centro de Reabilitação de Pessoas com Cegueira 

Resposta social desenvolvida em equipamento que proporciona, às 

pessoas com cegueira recente, uma adaptação e ajustamento físico e 

 



 

psicológico à cegueira, bem como a sua integração familiar e social. 

3.3 - Lar Residencial 

Resposta social desenvolvida em equipamento, destinada a alojar 

jovens e adultos com deficiência, de idade não inferior a 16 anos, que se 

encontrem impedidos, temporária ou definitivamente, de residir no seu 

meio familiar. 

A tutela destas actividades está em processo de passagem do MTS 

para o ME. 

3.4 - Serviço de Apoio Domiciliário 

Resposta social que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não 

possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas 

necessidades básicas e/ou as actividades da vida diária. 

(Despacho Normativo n.º62/99, de 12 de Novembro). 

3.5 - Acolhimento Familiar 

Resposta social que consiste em integrar, temporária ou 

permanentemente, em famílias consideradas idóneas e tecnicamente 

enquadradas, pessoas com deficiência a partir da idade adulta, quando se 

verifiquem as seguintes situações: 

- Inexistência ou insuficiência de respostas sociais eficazes que 

assegurem o apoio adequado à manutenção no seu domicílio da pessoa 

adulta com deficiência; 

- Ausência da respectiva família ou quando esta não reúna condições 

mínimas para assegurar o seu acompanhamento. 

(Decreto-Lei n.º 391/91, de 10 de Outubro). 

3.6 - Centro de Atendimento / Acompanhamento e Animação 

para Pessoas com Deficiência 

Resposta social organizada em espaço polivalente, destinada a 

informar, orientar e apoiar as pessoas com deficiência, promovendo o 

desenvolvimento das competências necessárias à resolução dos seus 

próprios problemas, bem como actividades de animação sócio-cultural. 

 

 

 

 



 

III Serviços e Equipamentos para Idosos 

 

1 - Centro de Convívio 

Resposta social desenvolvida em equipamento, de apoio a actividades 

sócio-recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação 

activa dos idosos. 

2 - Centro de Dia 

Resposta social desenvolvida em equipamento, que consiste na 

prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção 

dos idosos no seu meio sócio-familiar. 

3 - Lar para Idosos 

Estabelecimento em que sejam desenvolvidas actividades de apoio 

social a pessoas idosas através do alojamento colectivo, de utilização 

temporária ou permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de 

saúde, higiene, conforto, fomentando o convívio e proporcionando a 

animação social e a ocupação dos tempos livres dos utentes. 

(Despacho Normativo n.º 12/98, de 25 de Fevereiro) 

4 - Residência 

Resposta social desenvolvida em equipamento, constituído por um 

conjunto de apartamentos com serviços de utilização comum, para idosos 

com autonomia total ou parcial. 

5 - Serviço de Apoio Domiciliário 

Resposta social que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não 

possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas 

necessidades básicas e / ou as actividades da vida diária. 

(Despacho Normativo n.º62/99, de 12 de Novembro). 

6 - Acolhimento Familiar 

Resposta social que consiste em integrar temporária ou 

permanentemente, em famílias consideradas idóneas e tecnicamente 

enquadradas, pessoas idosas, quando se verifiquem as seguintes situações: 

- Inexistência ou insuficiência de respostas sociais eficazes que 

assegurem o apoio adequado à manutenção no seu domicílio da pessoa 

idosa; 

 



 

- Ausência da respectiva família ou quando esta não reuna condições 

mínimas para assegurar o seu acompanhamento. (Decreto-Lei n.º 391/91, 

de 10 de Outubro) 

7 - Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para 

Idosos 

Resposta social desenvolvida em equipamento, de preferência, a 

partir de uma estrutura já existente, que consiste no acolhimento 

temporário a idosos em situação de emergência social, perspectivando-se, 

mediante a especificidade de cada situação, o encaminhamento do idoso ou 

para a família ou para outra resposta social de carácter permanente. 

8 - Centro de Noite 

Resposta social desenvolvida em equipamento, de preferência, a 

partir de uma estrutura já existente e integrada com outras respostas 

sociais (ex.: centro de dia, lar ou outra) dirigida a idosos com autonomia, 

que desenvolvem as suas actividades da vida diária no domicílio, mas que, 

durante a noite, por motivo de isolamento, necessitam de algum suporte de 

acompanhamento. 

 

 

IV Serviços e Equipamentos para Família e Comunidade 

1 - Atendimento / Acompanhamento Social 

 

Resposta social que visa apoiar as pessoas e famílias em dificuldade, 

na prevenção e / ou resolução de problemas geradores ou gerados por 

situações de exclusão, assente numa relação de reciprocidade técnico 

/utente, tendo em vista a promoção de condições facilitadoras da sua 

inserção, através, nomeadamente, do apoio à elaboração e 

acompanhamento de um projecto de vida. 

2 - Centro de Alojamento Temporário 

Resposta social desenvolvida em equipamento destinado a acolher, 

por um período de tempo limitado, pessoas em situação de carência, 

nomeadamente, população flutuante, famílias desalojadas e outros grupos 

em situação de emergência social e que deve funcionar, preferencialmente, 

em articulação com outras respostas de carácter integrador. 

 

 



 

3 - Comunidade de Inserção 

Resposta social desenvolvida em equipamento e que compreende um 

conjunto de acções integradas com vista à inserção social de diversos 

grupos-alvo que, por determinados factores, se encontram em situação de 

marginalização (nomeadamente sem-abrigo, ex-reclusos, mães solteiras). 

4 - Centro Comunitário 

Estrutura polivalente onde se desenvolvem serviços e actividades 

que, de uma forma articulada, tendem a constituir um pólo de animação 

com vista à prevenção de problemas sociais e à definição de um projecto de 

desenvolvimento local, colectivamente assumido. 

5 - Colónia de Férias 

É uma resposta social destinada à satisfação de necessidades de lazer 

e de quebra da rotina, essencial ao equilíbrio físico, psicológico e social dos 

seus utilizadores. Dirige-se a todas as faixas etárias da população e à 

família na sua globalidade. 

6 - Refeitório / Cantina Social 

Resposta social desenvolvida em equipamento destinada ao 

fornecimento de refeições, em especial a indivíduos economicamente 

desfavorecidos, podendo integrar outras actividades, nomeadamente de 

higiene pessoal, tratamento de roupas e ainda outras desenvolvidas em 

ateliers. 

7 - Casa de Abrigo 

Resposta social constituída por unidades residenciais destinadas a 

proporcionar acolhimento temporário a mulheres vítimas de violência, 

acompanhadas ou não de filhos menores, que não possam, por questões de 

segurança, permanecer nas suas residências habituais. 

8 - Ajuda Alimentar a Carenciados 

Resposta social que tem por finalidade contribuir para a resolução de 

situações de carência alimentar de pessoas e famílias desfavorecidas, 

promovendo a distribuição de géneros alimentícios, através de associações 

ou outras entidades sem fins lucrativos. 

 

 

 

 

 



 

V Serviços e Equipamentos para Toxicodependentes 

1 - Equipas de Intervenção Directa ou Equipas de Rua 

 

Unidades de intervenção directa junto das populações 

toxicodependentes e suas famílias e, de uma forma geral, junto de 

comunidades afectadas pelo fenómeno da toxicodependência, com o 

objectivo de fomentar a integração dos toxicodependentes em processos de 

recuperação, tratamento e de reinserção social através do desenvolvimento 

de acções articuladas de sensibilização, orientação e encaminhamento 

(decreto-lei n.º72/99, de 15 de Março). 

2 - Apartamento de Reinserção Social 

Unidades residenciais temporárias destinadas a apoio a 

toxicodependentes que se confrontam, designadamente, após a saída de 

unidades de tratamento ou após a saída de estabelecimentos prisionais, dos 

centros tutelares ou de outros estabelecimento da área da justiça, com 

problemas de reinserção, quer familiar, social, escolar ou profissional. 

(Decreto-Lei n.º72/99, de 15 de Março). 

 

 

VI Serviços e Equipamentos para Pessoas Infectadas pelo 

VIH/SIDA e suas Famílias 3 

 

1 - Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial 

Resposta que se destina a informar, orientar e apoiar social e 

psicologicamente indivíduos e famílias afectadas pelo VIH/SIDA com vista à 

prevenção e restabelecimento do seu equilíbrio funcional. 

2 - Serviço de Apoio Domiciliário 

Resposta social que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados, no domicílio, a pessoas infectadas pelo 

VIH/SIDA que, por motivo de doença, não possam assegurar, temporária ou 

permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as 

actividades de vida diária. 

3 - Residência 

Resposta social a desenvolver em equipamento destinada a pessoas 

infectadas pelo VIH/SIDA, em ruptura familiar e desfavorecimento sócio-

 



 

económico. 

 

 

VII Serviços e Equipamentos para Pessoas com Doença do 

Foro Mental ou Psiquiátrico 

 

1 - Fórum Sócio-Ocupacional 

Equipamento destinado a pessoas com desvantagem, transitória ou 

permanente, de origem psíquica, visando a sua reinserção sócio-familiar e 

ou profissional ou a sua eventual integração em programas de formação ou 

de emprego protegido. 

(Despacho Conjunto n.º 407/98, de 15 de Maio). 

2 - Unidade de Vida Apoiada - UVAP 

Resposta habitacional, destinada a pessoas que, por limitação mental 

crónica e factores sociais graves, alcançaram um grau de desvantagem que 

não lhes permite organizar, sem apoio, as actividades de vida diária, mas 

que não necessitam de intervenção médica frequente. (Despacho Conjunto 

n.º 407/98, de 15 de Maio). 

3 - Unidade de Vida Protegida - UPRO 

Estrutura habitacional, destinada sobretudo ao treino de autonomia 

de pessoas adultas com problemática psiquiátrica grave e de evolução 

crónica, clinicamente estável (nomeadamente psicoses). (Despacho 

Conjunto n.º 407/98, de 15 de Maio) 

4 - Unidade de Vida Autónoma - UVAU 

3 As respostas sociais em equipamentos e serviços, desde que 

devidamente adaptadas à problemática da SIDA, respondem de forma 

adequada aos problemas que afectam pessoas e famílias. Não há 

necessidade de respostas só para a SIDA, defendendo-se o alargamento 

das já existentes a pessoas e famílias afectadas pelo VIH/SIDA. Pretendem-

se respostas de base comunitária e integradas. 

Estrutura habitacional destinada a pessoas adultas com problemática 

psiquiátrica grave estabilizada e de evolução crónica, com boa capacidade 

autonómica, permitindo a sua integração em programa de formação 

profissional ou de emprego normal ou protegido e sem alternativa 

residencial satisfatória. (Despacho Conjunto n.º 407/98, de 15 de Maio). 

 



 

 

 

VIII Serviços e Equipamentos para Pessoas em Situação de 

Dependência 

 

1 - Apoio Domiciliário Integrado - ADI 

É um serviço que se concretiza através de um conjunto de acções e 

cuidados pluridisciplinares, flexíveis, abrangentes, acessíveis e articulados, 

de apoio social e de saúde, a prestar no domicílio. Perspectiva-se como uma 

resposta charneira e prioritária cujo planeamento e avaliação cabe a uma 

equipa de cuidados integrados (Despacho Conjunto n.º 407/98, de 15 de 

Maio). 

2 - Unidade de Apoio Integrado - UAI 

É uma unidade com capacidade máxima de 30 utentes, que visa 

prestar cuidados temporários, globais e integrados a pessoas que, por 

motivo de dependência, não podem, de acordo com a avaliação da equipa 

de cuidados integrados, manter-se apoiados no seu domicílio, mas que não 

carecem de cuidados clínicos em internamento hospitalar. (Despacho 

Conjunto n.º 407/98, de 15 de Maio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Programas de Financiamento e Outros 
_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa para a Inclusão e Desenvolvimento 
(PROGRIDE) – 

 

 

 

 

Enquadramento 

 
Agir sobre a pobreza e exclusão social impõe a necessidade de uma

política eficaz e articulada, que tome como alvo essencial as pessoas mais

desfavorecidas e os territórios confrontados com problemas de exclusão,

que assente na plena integração de todos, que valorize a igualdade de

oportunidades e o respeito pela dignidade e direitos humanos e que

fomente as solidariedades locais. 

 

Com a criação do presente Programa pretende-se promover o 

desenvolvimento de Projectos direccionados para territórios onde a 

gravidade dos fenómenos de pobreza e exclusão social justifica intervir

prioritariamente e para grupos específicos particularmente confrontados

com situações de exclusão marginalidade e pobreza persistente, assentes

na participação de todos os actores locais e na congregação das várias

sinergias locais. 

 

 

 

 

Legislação de Enquadramento: 

- Portaria de Criação do PROGRIDE  

(Portaria n.º 730/2004) 

- Regulamento do PROGRIDE 

(Despacho n.º 25/2005 - 2ª série) 

NOTA: O Art. 8º n.º 4 do Regulamento do PROGRIDE refere

indevidamente o CLA da Rede Social como a Comissão Local de

Acompanhamento da Rede Social, assim o aí definido deverá ler-se 

 

http://195.245.197.202/preview_documentos.asp?r=10145&m=PDF
http://195.245.197.202/preview_documentos.asp?r=10146&m=PDF


 

o Conselho Local de Acção Social da Rede Social (CLAS). 

- Despacho de Abertura de Candidaturas e Definição dos Territórios

Prioritários  

(Despacho n.º 24/2005 - 2ª série) 

 

Entidades Candidatas ao Programa 

 

Podem candidatar-se no âmbito deste Programa as seguintes entidades: 

 
- Entidades de direito privado sem fins lucrativos que actuem na área 

da solidariedade social, designadamente, IPSS’s, Misericórdias, 

ONG’s e Cooperativas de Solidariedade Social; 

- Autarquias 

 

 
Período de Apresentação de Candidaturas  

 

As candidaturas no âmbito da Medida 1 devem ser apresentadas entre

15 de Janeiro e 15 de Fevereiro 2005, nos Centros Distritais da 

Segurança Social do Distrito correspondentes à área geográfica de 

intervenção do Projecto a candidatar. 

 

Para a apresentação das candidaturas deverá ser utilizado o Formulário

de Candidatura disponibilizado neste site.  

 

No preenchimento do formulário de Candidatura deverá consultar o

Auxiliar de Preenchimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMA REDE SOCIAL 

 

 
O que é a Rede Social? 

A Rede Social é um fórum de articulação e congregação de esforços 

baseado na adesão livre por parte das autarquias e das entidades públicas 

ou privadas sem fins lucrativos com vista à erradicação ou atenuação da 

pobreza e da exclusão e à promoção do desenvolvimento social. Pretende-

se fomentar a formação de uma consciência colectiva dos problemas sociais 

e contribuir para a activação dos meios e agentes de resposta e para a 

optimização possível dos meios de acção nos locais.  

O que se propõe é que em cada comunidade se criem novas formas de 

conjugação de esforços, se avance na definição de prioridades e que em 

suma se planeie de forma integrada e integradora o esforço colectivo 

através da constituição de um novo tipo de parceria entre entidades 

públicas e privadas com intervenção nos mesmos territórios. Esta parceria 

baseia-se na igualdade entre os parceiros, na consensualização dos 

objectivos e na concertação das acções desenvolvidas pelos diferentes 

agentes locais.  

 
Contexto 

A Rede Social surge no contexto de afirmação de uma nova geração de 

políticas sociais activas, baseadas na responsabilização e mobilização do 

conjunto da sociedade e de cada indivíduo para o esforço de erradicação da 

pobreza e da exclusão social em Portugal. Foi criada através da Resolução 

do Conselho de Ministros nº 197/97 de 18 de Novembro de 1997 e 

Declaração de Rectificação nº 10-O/98.  

 

(Legislação)

A gestão, dinamização, acompanhamento e avaliação do Programa Rede 

Social é da competência da Área da Cooperação e Rede Social do 

Departamento de Protecção Social e Cidadania.  

Trata-se de um Programa Co-financiado pelo Fundo Social Europeu - 

Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (Eixo 

5 – Promoção do Desenvolvimento Social, Medida 5.1. – Apoio ao 

Desenvolvimento Social e Comunitário, Tipologia de Projecto 5.1.1 – Rede 

Social para o Desenvolvimento, Acção Tipo 5.1.1.1 – Dinamização e 

 

http://195.245.197.202/left.asp?03.06.10.01


 

Consolidação de Parcerias Locais) e o Estado Português - Ministério da 

Segurança Social e do Trabalho. 

 
A nível local 

A Rede Social materializa-se a nível local através da criação das Comissões 

Sociais de Freguesia (CSF) e dos Conselhos Locais de Acção Social (CLAS), 

constituindo plataformas de planeamento e coordenação da intervenção 

social, respectivamente, a nível de freguesia e concelhio. 

 

 
Objectivos e Princípios 

 

 

Objectivos 

O Programa Rede Social tem como finalidade combater a pobreza e 

exclusão social numa perspectiva de promoção do desenvolvimento social.  

Desta finalidade decorrem os seguintes objectivos estratégicos: 

- Desenvolver uma parceria efectiva e dinâmica que articule a intervenção

social dos diferentes agentes locais; 

- Promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando 

sinergias, competências e recursos a nível local; 

- Garantir uma maior eficácia do conjunto de respostas nos concelhos e

freguesias. 

Pretende-se assim com este Programa: 

- induzir o planeamento estratégico participado; 

- promover a coordenação das intervenções ao nível concelhio e de

freguesia; 

- procurar soluções para os problemas das famílias e pessoas em situação

de pobreza e exclusão social; 

- formar e qualificar agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento

local, no âmbito da Rede Social; 

- promover uma cobertura adequada do concelho por serviços e

equipamentos; 

 



 

- potenciar e divulgar o conhecimento sobre as realidades concelhias. 

 

Princípios 

A Rede Social assenta num conjunto de princípios de acção que 

garantem a coerência da estratégia de intervenção e a funcionalidade do

dispositivo criado e das acções desenvolvidas no quadro do Programa. Os

princípios são: a integração, a articulação, a subsidariedade e a 

inovação. 

 

Princípio da Integração 

A integração social aponta para uma acção concertada e coordenada entre

as várias entidades locais. 

O princípio da integração social deverá assentar: 

- Na convergência das medidas económicas, sociais e ambientais entre

outras, com vista à promoção das comunidades locais, através de acções 

planificadas, executadas e avaliadas de uma forma conjunta. 

- No incremento de projectos locais de desenvolvimento integrado, fazendo

apelo à participação de todos os intervenientes locais e à congregação dos

recursos de todos, para a resolução dos problemas sociais mais prementes. 

 

O desafio que se coloca à Rede Social é o de se ser capaz de integrar as

várias medidas de política e os instrumentos existentes ao nível dos vários

sectores numa acção concertada e coerente de desenvolvimento local. 

 

Princípio da Articulação 

Este princípio traduz-se na necessidade de articular a intervenção social dos

diferentes parceiros com actividade num território numa parceria efectiva e

dinâmica.  

Em consonância com este princípio, a Rede Social deve constituir um

suporte da acção, permitir criar sinergias entre os recursos e as

 



 

competências existentes na comunidade, fornecer uma logística comum aos

diferentes parceiros e contribuir para a promoção de projectos. 

A construção da parceria, em torno de objectivos comuns, pressupõe:

- Definir o objecto da cooperação e equacionar em conjunto o contributo de

cada parceiro. 

- Definir acções concretas, envolvendo os parceiros, que permitam ajustar

os diferentes modos de intervenção e proporcionar uma aprendizagem da

cooperação.  

- Corresponsabilizar os parceiros envolvidos no desenvolvimento e sucesso

do conjunto das acções, pressupondo que os vários agentes definam uma

estratégia comum. 

Pretende-se assim que as parcerias funcionem de uma forma simples e

desburocratizada, facilitem o diálogo, a participação e a decisão, que sejam

flexíveis na procura de soluções para a resolução dos problemas ou para a

criação de novas respostas. 

 

Princípio da Subsidiariedade 

O princípio da subsidiariedade, no quadro do modelo da Rede Social, traduz 

a ideia de que é no território, no local que os problemas são resolvidos, é

próximo das populações que se deve actuar, de uma forma concertada,

articulada e preventiva, pois, é a este nível que: 

- Se identificam os problemas e as necessidades, recursos, capacidades e 

identidades dos agentes de mudança. 

- Se podem ensaiar, inovar e desenvolver acções de intervenção colectiva

visando a resolução de problemas concretos locais. 

 

A aplicação deste princípio implica que só depois de serem explorados os

recursos e competências locais é que se deverá apelar para outros níveis de

decisão sucessivamente superiores de resolução dos problemas.  

 

 



 

O local é o espaço privilegiado de desenvolvimento de processos

participativos, no exercício de uma democracia efectiva e de formas de 

regulação social, em que o Estado, a sociedade civil organizada e os

cidadãos se unem, criando factores de mudança propiciadores da inserção

dos mais desfavorecidos e do desenvolvimento local. 

 

Princípio da Inovação 

Face à emergência de novas problemáticas e às mutações sociais que 

ocorrem a um ritmo acelerado, torna-se imprescindível uma mudança de 

atitudes e de hábitos de trabalho e a aquisição de novos saberes.  

Contudo, este processo só terá sequência na medida em que se traduza na

criação de dinâmicas da inovação das formas de organização, dos

processos de trabalho e das práticas no plano local, por forma a que sejam

adequadas às realidades em presença e eficazes na resolução dos

problemas locais. 

 

Nesse sentido, importa caminhar sem cessar para: 

- a descentralização efectiva dos serviços; 

- a desburocratização dos procedimentos dos organismos públicos e

privados;  

- o incremento da informação, designadamente através da criação de um

sistema de comunicação fácil e acessível entre os serviços e os cidadãos;

- formas de actuação que motivem a participação das comunidades locais.  

Ao apostar na descentralização da intervenção social e na responsabilização

conjunta dos agentes locais, no desenvolvimento de uma nova forma de

parceria estratégica baseada numa ampla democracia participativa e no

planeamento intersectorial da intervenção social local, a Rede Social coloca-

se na vanguarda do processo de inovação da intervenção social e da

 



 

transformação de mentalidades. 

 

 

Resultados esperados 

O processo de implementação da Rede Social deverá decorrer num período

de dois anos, contando com o apoio técnico do Núcleo da Rede Social do

ISSS. No final desse período, os concelhos deverão apresentar os seguintes

resultados: 

Constituição da parceria (CLAS e/ou CSF) 

·Regulamento Interno 

· Diagnóstico Social 

· Plano de Desenvolvimento Social 

· Plano de Acção (1 ano) 

· Sistema de Informação 

· Modelo de Articulação que facilite a articulação e cooperação entre as

diversas estruturas de parceria 

· Articulação com outros instrumentos de planeamento (PDM, Planos

Estratégico, etc.) com vista à promoção das dinâmicas de desenvolvimento

local. 

 

Impactos Esperados 

 

A Rede Social tal como está concebida procura produzir mudanças

substanciais ao nível nacional e ao nível local. No plano nacional a Rede 

favorece a articulação e adaptação de políticas e medidas de âmbito

nacional aos problemas e necessidades locais, permitindo: 

-enriquecer o conhecimento e dar visibilidade a realidades locais; 

-possibilitar a construção de planos nacionais que contemplem as 

prioridades e necessidades locais; 

Ao nível local a Rede Social procura qualificar a intervenção social nos locais

através: 

-da articulação e adaptação das políticas das políticas e medidas de âmbito

nacional aos problemas e necessidades locais; 

 



 

-do aumento da capacidade de detecção e resolução de problemas

individuais, gerando respostas específicas para necessidades específicas; 

-transformação da cultura e práticas dos serviços e instituições locais, no

sentido de uma maior transparência e abertura a outras entidades e

populações; 

-implementação de sistemas de informação eficazes; 

-incremento da participação e envolvimento dos próprios destinatários dos

projectos de intervenção. 

 

 

  

 

 

  

 (fonte: brochura do programa Rede Social) 

 

 



 

 

 

 

 

  

Programa Ser Criança 

 

O que é e a quem se dirige 

De âmbito nacional, o Programa Ser Criança visa, numa perspectiva de 

prevenção e actuação precoce e integração familiar e sócio-educativa da 

criança e do jovem em risco de exclusão social e familiar ou que evidenciem 

condutas anti-sociais ou desviantes, promover condições para o seu 

desenvolvimento global e para o exercício pleno da sua cidadania. 

O desenvolvimento do Programa Ser Criança concretiza-se através de 

projectos de incidência comunitária que actuem sobre factores de risco 

social e/ou deficiência evitando o seu surgimento, agravamento e 

consequências, tendo como referência a Convenção dos Direitos da Criança.  

 

Princípios 

- Participação das crianças e ou jovens e suas famílias como agentes do seu 

próprio processo de mudança, por forma a capacitá-los para tomarem 

iniciativas e assumirem responsabilidades; 

- Envolvimento comunitário, através dos recursos formais e redes formais e 

informais de interajuda; 

- Parceria interinstitucional e intersectorial, proporcionando a cooperação e 

a abordagem multidimensional implícita à realidade das crianças e jovens 

em risco; 

- Inovação, fazendo-se apelo a capacidades criativas na acção de modo a 

demarcar-se das respostas tradicionais. 

 

Objectivos 

- Promover e qualificar a intervenção dirigida a crianças e jovens portadores 

de deficiência ou em situação vivencial de riscos múltiplos, bem como às 

suas famílias; 

- Promover a (re)integração de crianças e jovens institucionalizados; 

 



 

- Proporcionar e desenvolver a aquisição de competências pessoais, 

parentais e de relacionamento intra-familiar; 

- Apoiar a formação/qualificação profissional dos técnicos e agentes sociais; 

- Promover a experimentação de novas e diferenciadas metodologias de 

intervenção e de investigação no âmbito do social; 

- Promover o conhecimento do fenómeno das crianças e jovens em risco, 

possibilitando a sua sistematização. 

 

Como se desenvolve 

Através da implementação de projectos de iniciativa das parceria 

territoriais, que garantem conjuntamente o diagnóstico das necessidades, 

planificação e avaliação da intervenção, em articulação com as Comissões 

de Protecção de Crianças e Jovens em risco e /ou dos Conselhos Locais de 

acção Social. 

 

Quem Financia 

Programa financiado por verbas oriundas da Lotaria Instantânea num total 

anual de 30% do seu resultado líquido (Decreto-Lei nº 314/94, de 23 de 

Dezembro) financiando-se cada Projecto até 80% dos seus custos elegíveis, 

não se podendo ultrapassar na sua totalidade 50 000 contos, salvo 

situações excepcionais. 

 

 

 

Quem gere 

- Instituto de Solidariedade e Segurança Social através de uma equipa 

técnica de gestão e de coordenação.  

Encontra-se sediado na: 

Rua Castilho nº 5, 3º, 1250-066 Lisboa,  

Telefone: 21 3184900, Fax: 21 3184951. 

 

Quem promove 

Associações de Municípios 

 Autarquias 

- Misericórdias 

- Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

- Mutualidades 

- Organizações não Governamentais (ONG) 

 



 

- Cooperativas de ensino e de Solidariedade Social que desenvolvam 

actividades destinadas a crianças 

- Serviços de Segurança Social com estabelecimentos integrados 

 

Condições de elegibilidade das Entidades Promotoras: 

 

- Estar regularmente constituídas; 

- Dispor de capacidade técnica para desenvolver as acções que proponham; 

- Ter a situação regularizada com o sistema de Segurança Social e com a 

Administração Fiscal; 

- Possuir uma contabilidade organizada e declarar aceitar não imputar aos 

projectos quaisquer custos relativos à organização da mesma contabilidade. 

 

Critérios de preferência: 

- Apoiar crianças e jovens deficientes ou em situação de privação de direitos 

e/ou integrados em famílias de riscos múltiplos; 

- Incidir em zonas geográficas altamente problemáticas, nomeadamente 

aquelas em que se verifique convergência de um maior número de factores 

de risco; 

- Desenvolver acções para crianças e jovens em situação de pré-

delinquência e/ou marginalidade; 

- Desenvolver acções inovadoras complementares num contexto de 

exercício de parcerias territoriais no âmbito das respostas já existentes a 

nível local; 

- Privilegiar nas suas acções dirigidas à família o desenvolvimento de 

competências que assegurem às suas crianças e jovens o desenvolvimento 

e socialização globais; 

- Privilegiar na interacção com a comunidade a articulação com os projectos 

desenvolvidos localmente noutras áreas de intervenção, bem como com 

outras respostas já existentes na mesma área de intervenção. 

 

Onde se solicita o Formulário e regulamento do Programa 

- Centros Regionais de Segurança social 

- Centro Regional de Segurança Social da Região Autónoma da Madeira 

- Instituto de Acção Social da Região Autónoma dos Açores 

 

 

Ser Criança - Legislação 

 



 

 

 

Legislação- Decreto-Lei nº 314/94, de 23 de Dezembro: atribuição 

de financiamento ao Programa Ser Criança através da “Lotaria 

Instantânea” para concretização de projectos especiais de apoio a

crianças carenciadas, incluindo os referentes à recuperação e educação

especial de crianças com deficiência;

 

- Despacho 26/MSSS/95, de 28 de Dezembro: criação do Programa 

Ser Criança para apoio a projectos especiais destinados a crianças

carenciadas, incluindo os referentes à recuperação e educação especial

das crianças com deficiência; 

- Despacho 43/MSSS/96, de 15 de Maio: estabelece a atribuição no 

ano de 1996 de uma percentagem do valor afecto ao Programa Ser 

Criança à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa para aplicação em

projectos integráveis nos objectivos do referido Programa; 

- Despacho nº 3664/99, de 4 de Fevereiro: estabelece a transição do 

Programa Ser Criança da DGAS para o IDS, salvaguardando a

necessidade de se verificar uma adequação da gestão e do

desenvolvimento do Programa;

 

- Despacho nº 3269/2000, de 10 de Fevereiro: estabelece o 

relançamento e regulamento do Programa Ser Criança, devidamente 

adequado ao actual contexto legal e às práticas de articulação inovadoras

experienciadas nos últimos anos, bem como ao imperativo de actuação

junto de jovens com comportamentos desviantes pelo que se verificou um 

alargamento da faixa etária de intervenção do Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A IDOSOS 
 

O que é?  

0 Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII) foi criado por despacho 

conjunto de 20 de Julho de 1994 e reiterado por despacho da Ministra da 

Saúde e do Ministro da Segurança Social e do Trabalho de 4 de Julho de 

1996. 

Que objectivos tem?  

· Assegurar a oferta de cuidados com carácter urgente e permanente que 

visam primordialmente manter a autonomia da pessoa idosa no domicílio e 

no seu ambiente habitual de vida. 

· Estabelecer medidas destinadas a assegurar a mobilidade das pessoas 

idosas e a acessibilidade a benefícios e serviços.  

· Implementar respostas de apoio às famílias que tenham de assegurar 

cuidados e acompanhamento adequados a familiares que se encontrem em 

situação de dependência, nomeadamente pessoas idosas.  

· Promover e apoiar iniciativas destinadas à formação inicial e em exercício, 

de profissionais, voluntários, familiares e outras pessoas da comunidade.  

· Promover atitudes e medidas preventivas do isolamento, da exclusão e da 

dependência.  

· Contribuir para a solidariedade intergerações.  

· Contribuir para a criação de postos de trabalho.  

A quem se destina?  

Pessoas com 65 e mais anos, famílias, vizinhos, voluntários, profissionais e 

comunidade em geral.  

Que projectos promove? 

 



 

O PAII promove vários projectos de apoio às pessoas idosas e suas famílias: 

· Serviço de Apoio Domiciliário - SAD: Visa a manutenção das pessoas 

idosas ou das pessoas com dependência, no seu ambiente habitual de vida, 

junto dos seus familiares, vizinhos e amigos. Neste âmbito os projectos 

desenvolvem-se tendo em conta nomeadamente o alargamento da 

cobertura existente, a extensão do apoio à totalidade das vinte e quatro 

horas, a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a adequação do 

ambiente domiciliário às necessidades das pessoas idosas.  

·  

Centro de Apoio a Dependentes/Centro Pluridisciplinar de Recursos 

- CAD: Os CAD são centros de recursos locais, abertos à comunidade, para 

apoio temporário, que visam a prevenção e a reabilitação de pessoas com 

dependência. Desenvolvem-se a partir de estruturas já existentes, 

assegurando apoio e cuidados diversificados na perspectiva da promoção da 

maior autonomia possível e da continuação de um projecto de vida 

participativa. A componente de internamento que esta resposta pode ter, 

desenvolve-se em pequenas unidades, de cariz familiar e muito 

humanizado, com forte ligação ao serviço de apoio domiciliário, criando 

condições para a participação da família e para o retorno ao meio habitual 

de vida o mais rapidamente possível.  

· Formação de Centro de Recursos Humanos – FORHUM: Este projecto 

destina-se prioritariamente a familiares, vizinhos e voluntários, bem como a 

profissionais, nomeadamente das áreas da acção social e da saúde e outros 

elementos da comunidade, habilitando-os para a prestação de cuidados 

formais e informais. Para além destes projectos de Promoção Local, os 

Projectos de Promoção Central são:  

· Serviço Telealarme – STA: É um projecto desenvolvido pelo Programa 

de Apoio Integrado a Idosos (PAII), no âmbito do Ministério da Saúde e do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade.  

O Serviço de Telealarme - STA é uma resposta social complementar, a 

partir de um sistema inovador de Telecomunicações. Permite, accionando 

um botão de alarme, contactar rapidamente a rede social de apoio de cada 

pessoa, para mais eficazmente responder à necessidade de ajuda ou 

encaminhar para o serviço adequado. A rede social local que protagoniza 

 



 

estes apoios, pode ser organizada integrando pessoas singulares e/ ou 

entidades ou serviços, como IPSS, ARS, CRSS, Bombeiros, PSP e outras, 

desde que sejam indicadas pelo assinante e de acordo com os seus 

interesses e concordância das respectivas pessoas, entidades e/ ou 

serviços. Os parceiros envolvidos no Protocolo de articulação do Serviço 

Telealarme são, para além do PAII, que financia o projecto, a Cruz 

Vermelha Portuguesa – CVP, onde está instalada a central do STA e as 

respectivas operadoras e a Portugal Telecom – PT, que providencia a 

assistência técnica. Os telefones terminais são instalados em casa dos 

assinantes, que estabelecem um contrato de utilização, através dos serviços 

do PAII e da CVP.  

Encargos financeiros com o Serviço Telealarme  

Instalação e assistência técnica: Gratuita  

Mensalidade: € 12,47 (2500$00) *  

Comparticipações 

* Com possibilidade de comparticipação efectuada pelo PAII, dependendo 

do escalão de rendimento do assinante. A mensalidade não inclui o custo 

das comunicações telefónicas.  

Escalõe

s 

Rendimento 

Mensal(***

) 

Mensalidade/Assinant

e 

Comparticipação/PAI

I 

1º 
Superior a € 

356,60 
€ 12,47 ------ 

2º 

Superior a € 

197,12 e 

inferior a € 

356,60 

€ 10,00 € 2,50 

3º 

Inferior ou 

igual a € 

197,12 

€ 7,50 € 5,00 

 

*** Rendimento mensal do assinante - comprovado através de recibo da 

pensão recebida, da declaração do IRS, ou de isenção, correspondente ao 

 



 

ano anterior.  

 

Adesão ao Serviço Telealarme  

Poderá ser solicitada:  

Ao Instituto de Solidariedade e Segurança Social – ISSS / Programa 

de Apoio Integrado a Idosos – PAII - 21 3184900  

 

À Cruz Vermelha Portuguesa - 21 3960117  

À Portugal Telecom. – 800 20 62 06  

· Saúde e Termalismo Sénior: Este projecto visa permitir à população 

idosa de menores recursos financeiros o acesso a tratamentos termais, o 

contacto com um meio social diferente e a prevenção do isolamento social. 

O PAII é o parceiro financiador deste projecto que é gerido pelo INATEL. 

A Saúde é parceira fundamental no desenvolvimento deste projecto, já que 

é por natureza entidade comparticipadora dos tratamentos termais, que 

têm de ser prescritos pelos Médicos de Família, através dos Centros de 

Saúde. 

 

· Passes Terceira Idade: Eliminação das restrições horárias para pessoas 

com 65 e mais anos, nos transportes das zonas urbanas e sub-urbanas de 

Lisboa e Porto. 

 

Quem se pode candidatar ao PAII?  

 

Serviços e organismos dependentes ou tutelados pelos Ministério da Saúde 

e Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.  

IPSS's, Misericórdias e Mutualidades do âmbito da Saúde e da Segurança 

Social.  

Outras ONG's sem fins lucrativos.  

 

Quem promove o PAII?  

Ministério da Saúde e Ministério da Segurança Social e do Trabalho.  

 

Quem financia?  

O PAII é financiado por verbas do JOKER, pelo que no início de cada 

trimestre a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa afectará o produto de 25% 

dos resultados líquidos daquele jogo, apurados no trimestre anterior, ao 

referido Programa.  

 



 

 

Quando e onde se apresentam candidaturas?  

Os processos de candidatura são enviados à Comissão de Gestão, de 1 a 30 

de Setembro de cada ano, através de formulário próprio, pela entidade 

promotora, após obtenção dos pareceres dos serviços competentes da 

saúde e da segurança social.  

 

Formulários: 

Formulários de Candidatura aos projectos Serviço de Apoio Domiciliário 

(SAD) e Centro de Apoio a Dependentes/ Centro Pluridisciplinar de Recursos 

(CAD) 

Suporte onde solicitamos que seja emitido o parecer das entidades de tutela 

- Saúde e Segurança Social - quanto aos projectos de candidatura a 

remeter à Comissão de Gestão do PAII 

 

Quem gere?  

O Programa de Apoio Integrado a Idosos é gerido por uma Comissão de 

Gestão composta por dois elementos do Instituto de Solidariedade e 

Segurança Social (um dos quais coordena) e por dois elementos da 

Direcção-Geral da Saúde.  

 

Qual a legislação de interesse?  

- Despacho Conjunto MS/MESS, de 01.07.1994 (DR nº 166, II Série, 

20.07.1994)  

- Despacho Conjunto MS/MSSS, de 03.09.1996 (DR nº 204, II Série, de 

04.07.1996)  

- Despacho Conjunto MS/MSSS, de 24.07.1997 (DR nº 192, II Série, de 

21.08.1997)  

- Despacho Conjunto MS/MTSS, 18.09.1998 (DR nº 239, II Série, de 

16.10.1998)  

- Despacho Conjunto nº 407/98, de 15 de Maio de 1998, Ministra da Saúde 

e Ministro da Segurança Social e do Trabalho, (D.R. nº 138, II Série, de 

18.06.1998).  

 

Onde está sediada a Comissão de Gestão? 

Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

Rua Castilho, nº 5 – 3º, 1250–066 Lisboa 

Tel. 21 318 49 00/34 Fax: 21 3184951 

 



 

 

 

Projecto de Apoio à Família e à Criança 
 

O Projecto de Apoio à Família e à Criança tem como objectivos prioritários:  

- detectar situações de crianças maltratadas; 

- proceder a um rigoroso diagnóstico das disfunções familiares que motivam os 

maus tratos à criança;  

- desenvolver as acções necessárias de modo a fazer cessar a situação de risco 

para a criança. 

 

Destinatários 

Crianças sinalizadas como vítimas de maus tratos ou em risco e suas famílias. 

Endereço:Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

Rua Castilho, nº 5 – 3º 

1250–066 Lisboa 

Telefone: 21 318 49 00 

Fax: 21 313 95 59 

isss-castilho@seg-social.pt
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Rendimento Social de Inserção 
 

 

 

O que é? 

 

O Rendimento Social de Inserção, consiste numa prestação, incluída no 

subsistema de solidariedade no âmbito do sistema público de segurança

social, e num programa de inserção, de modo a conferir às pessoas e aos

seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, que

contribuam para a satisfação das suas necessidades essenciais e 

favoreçam a progressiva inserção laboral, social e comunitária.

 

Quem tem direito? 

 

Podem requerer o Rendimento Social de Inserção os indivíduos e famílias 

em situação de grave carência económica e que satisfaçam as restantes

condições de atribuição. 

 

Consideram-se em situação de grave carência económica:

 

- Os indivíduos cujo rendimento seja inferior a 100% do valor da Pensão

Social; 

- Os agregados familiares cujo rendimento seja inferior à soma dos

seguintes valores: 

a) 100% do valor da Pensão Social por cada adulto, até 2;

b) 70% do valor da Pensão Social, por cada adulto a partir do 3º;

c) 50% do valor da Pensão Social por cada menor, até 2;

d) 60% do valor da Pensão Social por cada menor a partir do 3º

filho;  

e)No caso de gravidez do titular da prestação, do cônjuge ou

pessoa que viva em união de facto, o montante previsto na alínea 

a) é acrescido de 30%, durante o período de gravidez e de 50%

durante o primeiro ano de vida da criança. 

 

O Valor da Pensão Social em 2004 é de €151,84 

 



 

 

Outras Condições de Atribuição: 

a) Possuir residência legal em Portugal; 

b) Obrigar-se a subscrever e prosseguir um Programa de Inserção

legalmente previsto; 

c) Fornecer os meios de prova necessários à verificação da situação

de carência económica; 

d) Ter idade igual ou superior a 18 anos ou inferior se tiver

menores na sua dependência ou no caso de mulheres grávidas. 

 

 

Condições Específicas de Atribuição:  

 

As pessoas com idade compreendida entre os 18 e os 30 anos, com

excepção das mulheres grávidas e daqueles que possuem menores a

cargo e na exclusiva dependência económica, devem ainda observar

cumulativamente as seguintes condições específicas: 

 

- Estar inscrito como candidato a emprego no Centro de Emprego da área

de residência; 

- Demonstrar disponibilidade activa para emprego conveniente, para 

trabalho socialmente necessário ou para formação profissional durante o

período em que esteve inscrito no centro de emprego, nos seguintes

termos: 

 

o Ter comparecido nas datas e nos locais que lhe forem determinados

pelo Centro de Emprego respectivo;

o Ter realizado as diligências adequadas à obtenção de emprego;

o Ter comunicado ao Centro de Emprego respectivo, no prazo de 10

dias, a alteração de residência. 

 

Atribuição de Outros Apoios Especiais: 

 

O montante da prestação poderá ser acrescido de um apoio especial nos

seguintes casos: 

- Quando existam, no agregado familiar, pessoas portadoras de

deficiência física ou mental profundas;  

 



 

- Quando existam, no agregado familiar, pessoas portadoras de doença

crónica;  

- Quando existam, no agregado familiar, pessoas idosas em situação de

grande dependência; 

- Para compensar despesas de habitação. 

 

Montante da Prestação 

 

É igual à diferença entre o valor do Rendimento Social de Inserção do

agregado familiar e o valor do seu rendimento. 

 
 

 

 

Programa de Inserção: 

 

O Programa de Inserção do Rendimento Social de Inserção corresponde

a um conjunto articulado e coerente de acções faseadas no tempo, 

estabelecido de acordo com as características e condições do agregado

familiar beneficiário, que tem como objectivo promover a criação de

condições necessárias à gradual autonomia das famílias, através do

exercício de uma actividade profissional ou de outras formas de inserção 

social. 

 

Contempla:  

 

- O tipo de acções a desenvolver; 

- As entidades responsáveis; 

 



 

- Os apoios a conceder aos destinatários; 

- As obrigações assumidas pelo titular e, se for caso disso, pelos

restantes membros do agregado familiar. 

 

É estabelecido por: 

 

Acordo subscrito entre os Núcleos Locais de Inserção, os titulares da 

prestação e, se for caso disso, pelos restantes membros do agregado

familiar aos quais se destina. 

 

Onde pode requerer o RSI: 

 

O requerimento de atribuição do RSI deve ser apresentado e

recepcionado nos serviços da Segurança Social da área de residência. 

 

Mais informações: 

 

Linha Verde 800290029 (dias úteis, das 9 h às 19 h) 

 

Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS) 

 

Rua Castilho, nº 5 – 3º, 1250–066 Lisboa 

E-mail: ISSS-Castilho@seg-social.pt

 

Consulte: 

Rede de Postos de Atendimento da Segurança Social

 

 

LEGISLAÇÃO: 

- Lei n.º 13/2003 de 21 de Maio;  

- Rectificada, pela Declaração Rectificativa n.º 7/2003 de 29 de Maio;  

- Decreto-Lei n.º 283/2003 de 8 de Novembro; 

- Montante dos outros apoios especiais Portaria nº. 105/2004 de 26 de

Janeiro; 

- Modelo de requerimento - Portaria nº108/2004 de 27 de Janeiro 

 

 

 

 

mailto:ISSS-Castilho@seg-social.pt
http://195.245.197.202/default_inst.asp?01.02
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Portaria nº 108/2004, de 27 de Janeiro (526.2k)

 

Aprova o modelo de Requerimento da Prestação de Rendimento Social

de Inserção. 

 

Requerimento  

Mod. RSI 01-DGSSS  

 

Folha de continuação  

Mod. RSI 01/1-DGSSS   

 

Informações/Instruções de preenchimento 

Mod. RSI 01/2-DGSSS  

 

Anexo A 

Mod. RSI 01/3-DGSSS   
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I - Programa Operacional Saúde - Saúde XXI 

 

O Programa Saúde XXI foi concebido como contributo para o processo 

de reforma estrutural do sector, complementando outras medidas e 

instrumentos já implementados ou a implementar pelo Governo. 

Enquadra-se no Eixo 1 do Quadro Comunitário de Apoio - Elevar o 

Nível de Qualificação dos Portugueses, Promover o Emprego e a Coesão 

Social. 

É um programa operacional integrado porque envolve a participação 

de 2 Fundos: o FEDER e o FSE. 

A sua arquitectura procura responder a necessidades existentes, 

congregando medidas para a resolução de problemas concretos, com 

significado no estado de saúde dos cidadãos e no funcionamento do sistema 

de saúde português. 

Face à problemática detectada, o Programa dedica uma particular 

atenção a medidas indutoras da promoção, da protecção e da segurança em 

saúde, apoia a modernização dos serviços de saúde na perspectiva da 

melhoria da qualidade e do aumento da eficiência dos cuidados prestados, 

privilegia o desenvolvimento dos sistemas de informação, fundamentais 

tanto para a gestão do sistema como para o 

conhecimento do estado de saúde dos portugueses, e integra um 

regime de incentivos para a dinamização da actuação dos sectores social e 

privado em áreas carenciadas. 

Objectivos Estratégicos 

A orientação geral do Programa decorre da estratégia definida para o 

sector (Doc. Saúde, Um Compromisso) e tem em conta as prioridades 

estabelecidas para a programação dos Fundos Estruturais no período 2000- 

2006. 

Os seus objectivos estratégicos são: 

_ Obter ganhos em saúde 

_ Assegurar aos cidadãos o acesso a cuidados de saúde de qualidade 

Os ganhos em saúde traduzem-se por ganhos em anos de vida, 

 



 

pela redução de episódios de doença ou encurtamento da sua duração, pela 

diminuição das situações de incapacidade temporária ou permanente 

devidas à doença, a traumatismos ou às suas sequelas, pelo aumento da 

funcionalidade física e psicossocial e, ainda, pela redução do sofrimento 

evitável pela melhoria da qualidade de vida relacionada ou condicionada 

pela saúde. 

O acesso a cuidados de saúde de qualidade traduz-se na sua 

obtenção no local e no momento em que são necessários, com garantia de 

efectividade, eficiência, continuidade e satisfação do utente. 

O Saúde XXI está estruturado em 3 Eixos Prioritários que abrangem 

8 Medidas: 

Eixo Prioritário I - Promover a Saúde e Prevenir a Doença 

Objectivos Gerais 

• Aperfeiçoar o sistema de informação em saúde de modo a que seja 

possível conhecer melhor o estado de saúde dos portugueses e, em 

paralelo, accionar atempadamente as medidas necessárias para a correcção 

de tendências negativas. 

• Reforçar as infra-estruturas de promoção, protecção e segurança da 

saúde, com especial incidência na rede de serviços de saúde pública. 

• Desenvolver projectos que contribuam para uma melhoria das 

condições ambientais e, consequentemente, da qualidade de vida dos 

portugueses. 

Medidas 

· Medida 1.1 - Informação, Promoção e Defesa da Saúde Pública 

· Medida 1.2 - Áreas de Actuação Estratégica 

· Medida 1.3 - Assistência Técnica 

Investimento Total Programado: € 116.838.000 

Eixo Prioritário I - Promover a Saúde e Prevenir a Doença 

Medida 1.1 - Informação, Promoção e Defesa da Saúde Pública 

Objectivos Gerais 

• Incrementar os processos de produção de informação e de 

monitorização sobre o estado de saúde da população portuguesa. 

• Desenvolver programas de promoção e prevenção orientados para 

situações específicas, para a segurança de bens e serviços disponibilizados 

pelo mercado e para segmentos particulares da população. 

 



 

• Dotar os serviços de saúde pública de meios que fortaleçam a sua 

capacidade de actuação no âmbito da vigilância epidemiológica, da 

promoção da saúde e do controlo dos riscos ambientais. 

• Capacitar o Serviço Nacional de Saúde para uma adequada gestão 

dos resíduos sólidos produzidos, diminuindo os impactes da tecnologia 

existente sobre a saúde pública e o ambiente. 

Descrição 

Esta Medida visa apoiar o desenvolvimento de acções que contribuam 

para a melhoria dos sistemas de informação sobre os estados de saúde da 

população portuguesa, a promoção da saúde, a prevenção da doença e, 

ainda, o fortalecimento da defesa da saúde pública. 

No que diz respeito aos estados de saúde dos portugueses, está aqui 

incluída a realização de análises e estudos epidemiológicos que os 

caracterizem, bem como o desenvolvimento do sistema de informação de 

saúde, de modo a possibilitar a aferição e comparação dos indicadores 

existentes com os de outros países da União Europeia. 

Na área da promoção da saúde e da prevenção da doença, esta 

Medida permite a concretização de um vasto leque de acções, apontando-se 

como exemplos: 

• Intervenções em áreas críticas como a SIDA, tuberculose, 

tabagismo e consumo excessivo de álcool, bem como as dirigidas à saúde 

da mulher e às necessidades especiais de saúde de crianças e jovens. 

• Acções de intervenção comunitária de promoção da saúde e de 

prestação de cuidados orientados para populações em situação de exclusão 

social 

• Implementação de sistemas de informação na área do 

medicamento, no sentido de acompanhar o seu consumo, monitorizar os 

efeitos adversos e possibilitar dados actualizados aos utentes e agentes 

sociais e económicos. 

• Projectos na área da medicina transfusional, seja de promoção da 

dádiva do sangue, seja de desenvolvimento de dispositivos conducentes à 

segurança e auto-suficiência em sangue. 

No campo da defesa da saúde pública, esta Medida viabiliza também 

o apoio a uma diversidade de acções, sendo de destacar: 

• Reorganização da rede de serviços de saúde pública, que 

 



 

compreende a instalação de 5 centros regionais de saúde pública e a 

readequação e qualificação de laboratórios, a fim de analisar os fenómenos 

da saúde e da doença, definir estratégias nesta área e reforçar as funções 

de planeamento em saúde. 

• Criação de um sistema de vigilância eficaz para a detecção precoce 

de situações de emergência em saúde pública e a actuação coordenada e 

atempada sobre as mesmas, quer no que se refere às doenças 

transmissíveis, quer nas áreas da farmaco-vigilância, da hemo-vigilância e 

da imunohemovigilância. 

• Iniciativas conducentes a um conhecimento sistemático sobre a 

qualidade e segurança de bens e serviços existentes no mercado, com vista 

a garantir e a salvaguardar a saúde dos seus utilizadores e permitir a 

tomada de decisões e a informação ao público, particularmente na 

perspectiva de promover a interiorização de hábitos e padrões de consumo 

ambientalmente adequados. 

• Requalificação de unidades de incineração, de acordo com o Plano 

Estratégico dos Resíduos Sólidos Hospitalares, para o tratamento do volume 

total dos resíduos produzidos do grupo IV, bem como a construção de 

entrepostos de colecta e de armazenamento, equipados com sistema de 

refrigeração, e a instalação de ecopontos nas unidades hospitalares. 

Beneficiários Finais 

Entidades dos Ministérios da Saúde, da Justiça e de outros 

departamentos governamentais, bem como instituições particulares de 

interesse público e entidades privadas sem fins lucrativos envolvidas em 

acções de promoção da saúde e de protecção e defesa do consumidor. 

Medida 1.2 - Áreas de Actuação Estratégica 

Objectivos Gerais 

• Desenvolver programas dirigidos a problemas de saúde específicos, 

com vista à obtenção de ganhos em saúde, nomeadamente a redução da 

mortalidade e a melhoria da recuperação precoce. 

• Acelerar a melhoria dos indicadores respeitantes à saúde materno-

infantil. 

• Alargar as redes de apoio ao tratamento de toxicodependentes, 

alcoólicos, doentes em situação terminal e psiquiátricos. 

Descrição 

 



 

Através desta Medida pretende-se dar resposta à necessidade de 

intervenção prioritária em doenças e situações de saúde para os quais se 

prevê um agravamento, como é o caso do aumento, relacionado com o 

envelhecimento demográfico, de doenças de evolução prolongada, de 

situações específicas de desigualdade em saúde, de problemas relacionados 

com o comportamento e a saúde mental e de patologias relativamente às 

quais a resposta dos serviços de saúde é limitada por défice da capacidade 

instalada. 

Consideram-se como áreas prioritárias neste domínio as da saúde 

materno-infantil, a cardiologia, os acidentes vasculares cerebrais (AVC), a 

nefrologia, a oncologia, a traumatologia (acidentados), a infecciologia, a 

toxicodependência e o alcoolismo, assim como as situações de excepção ou 

de catástrofe e a dos doentes em situação terminal. 

Entre as acções que podem ser financiadas salientam-se as 

seguintes: 

• Criação de unidades para a prestação de cuidados especializados, 

como os pós-anestésicos, de reabilitação precoce ou de terapia da dor. 

• Implementação de dispositivos médicos hospitalares de urgência 

(vias verdes) para determinadas situações patológicas como a dor pré-

cordial. 

• Instalação de unidades especializadas de internamento destinadas a 

doentes em risco de contágio ou com fragilidades imunológicas. 

• Criação de respostas de apoio ao tratamento do alcoolismo crónico 

• Alargamento da rede de unidades de tratamento de 

toxicodependentes, algumas em estabelecimentos prisionais. 

• Desenvolvimento de unidades de cuidados paliativos, quer com 

intervenção hospitalar, quer domiciliária. 

• Implementação de dispositivos para actuação em situações de 

emergência. 

Beneficiários Finais 

Entidades dos Ministérios da Saúde, da Justiça e de outros 

departamentos governamentais, bem como instituições particulares de 

interesse público e entidades privadas sem fins lucrativos envolvidas em 

acções de promoção da saúde e de protecção e defesa do consumidor. 

Medida 1.3- Assistência Técnica 

 



 

Objectivos Gerais 

É objectivo fundamental desta Medida criar as condições necessárias 

a uma boa gestão do Programa, com vista à consecução das metas fixadas. 

Descrição 

A Medida de Assistência Técnica abarca todas as acções necessárias a 

um funcionamento correcto e eficaz do Programa Operacional Saúde, no 

que respeita à sua gestão, acompanhamento, controlo e avaliação. 

Para além das intervenções tradicionais (estudos de 

acompanhamento e avaliação, consultadoria, acções de controlo sobre os 

beneficiários dos apoios, implementação de sistemas de informação e 

outras), inclui, dentro dos limites definidos pela regulamentação 

comunitária e nacional sobre a matéria, o financiamento de estudos de 

avaliação de resultados e de desempenho, que tenham carácter sistémico e 

envolvam diversas instituições, bem como outros que complementem os 

efeitos da aplicação dos financiamentos atribuídos pelo Programa, 

designadamente os relacionados com os tempos de espera clinicamente 

aceitáveis para actos e procedimentos de saúde. 

Beneficiários Finais 

- Gabinete de Gestão do Programa 

- Organismos do Ministério da Saúde que participem na gestão do 

Programa. 

Eixo Prioritário II - Melhorar o Acesso a Cuidados de Saúde de 

Qualidade 

Objectivos 

• Implementar redes de referenciação hospitalar, por áreas de 

especialização prioritárias. 

• Reforçar a utilização de tecnologias de informação e comunicação 

na Saúde. 

• Melhorar a prestação de cuidados de saúde, tanto através da 

introdução de sistemas e práticas de qualidade, como da qualificação e 

desenvolvimento dos recursos humanos necessários à execução de 

projectos institucionais. 

Medidas 

· Medida 2.1 - Rede de Referenciação Hospitalar 

· Medida 2.2 - Tecnologias de Informação e Comunicação 

 



 

· Medida 2.3 - Certificação e Garantia da Qualidade 

· Medida 2.4 - Formação de Apoio a Projectos de Modernização da 

Saúde 

Investimento Total Programado: € 487.251.000 

Medida 2.1 - Rede de Referenciação Hospitalar 

Objectivos Gerais 

Remodelar e apetrechar unidades hospitalares com os meios 

necessários à sua integração em redes organizadas de prestação de 

cuidados, tendo em vista os principais problemas de saúde e as 

especificidades e competências de cada unidade hospitalar. 

Descrição 

A Rede de Referenciação Hospitalar (RRH) tem como objectivo fulcral 

estabelecer uma articulação funcional entre hospitais e outras instituições 

prestadoras de cuidados de saúde, de modo a garantir a satisfação das 

necessidades dos doentes, nas várias especialidades. 

Visa, assim, nomeadamente: 

• Coordenar a prestação de cuidados entre as diversas unidades 

integradas no SNS. 

• Estabelecer canais privilegiados de comunicação entre os hospitais 

e outras unidades, utilizando as diferentes capacidades e competências, de 

modo a fomentar um apoio mútuo na área da prestação, treino e formação 

de profissionais de saúde, prestação de cuidados especializados e protocolos 

de actuação. 

• Garantir a qualidade, adequabilidade e acessibilidade dos cuidados 

de saúde numa óptica de continuidade da sua prestação. 

Com esta intervenção, pretende-se regular e planear a 

complementaridade e o apoio técnico entre as instituições hospitalares nas 

áreas da urgência, do ambulatório, incluindo hospitais-de-dia, dos meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica e do internamento, 

minimizando a duplicação e a subutilização dos equipamentos e instalações. 

Deste modo, garante-se uma abertura do hospital à referenciação e contra-

referenciação, que compatibiliza e articula as actuações e a satisfação das 

necessidades dos cidadãos. 

A rede é organizada em função das especificidades e competências de 

cada hospital, permitindo que os doentes possam transitar entre eles de 

 



 

forma programada e tecnicamente adequada, de acordo com os recursos 

humanos e materiais instalados. 

Muitos hospitais asseguram uma função dupla: por um lado, estão 

inseridos no sistema local de saúde da comunidade onde estão sedeados e, 

por outro, constituem serviços e pólos tecnológicos altamente diferenciados, 

que servem como referência para outros hospitais. No entanto, para que 

este dispositivo actue, é necessário avaliar as necessidades em saúde, 

integrar os cuidados primários na sua dinâmica funcional, definir e 

responsabilizar as administrações pela produtividade face aos investimentos 

efectuados e aos recursos disponíveis. 

Esta Medida inclui todo o investimento necessário (adaptação, 

remodelação de instalações hospitalares e equipamento) à concretização 

das diversas redes: cardiologia, imunoalergologia, infecciologia, 

maternoinfantil, nefrologia, neurologia, oncologia, reumatologia, saúde 

mental, transplantes, traumatologia/ortopedia, urgência e emergência 

médica e de outras especialidades. 

Nas RRH ficam integrados os serviços e unidades de hospitais 

centrais, distritais e especializados, abrangendo intervenções a nível 

nacional, regional e sub-regional. Podem incluir outras instituições cuja 

actividade técnica esteja inserida no apoio directo à prestação de cuidados 

de saúde e façam parte da estrutura da rede aprovada. 

Esta Medida cruza-se, em termos de planeamento e investimento, 

com os Sistemas Locais de Saúde, cujo financiamento está contemplado nos 

5 programas operacionais regionais do Continente (intervenção 

desconcentrada da Saúde). 

Beneficiários Finais 

Instituições do Serviço Nacional de Saúde e entidades do Ministério 

da Saúde. 

Medida 2.2 - Tecnologias de Informação e Comunicação 

Objectivos Gerais 

• Desenvolver e implementar sistemas de informação aplicáveis a 

processos de gestão dos cuidados de saúde e dos recursos afectos, com 

vista a obter ganhos de eficiência no Serviço Nacional de Saúde e no apoio 

à tomada de decisões. 

• Dotar os serviços de saúde dos meios necessários à generalização 

 



 

da utilização de novas tecnologias de informação e comunicação. 

• Apoiar o desenvolvimento da telemedicina, designadamente em 

zonas geográficas que não sejam abrangidas por projectos das Cidades 

Digitais. 

Descrição 

A melhoria do acesso a cuidados de saúde de qualidade requer 

tecnologias de informação e comunicação, tanto para apoio à área 

assistencial, como de suporte à tomada de decisão dos vários níveis de 

gestão. 

A implementação de sistemas de informação integrados, 

tecnologicamente actualizados, suportados por redes de comunicação 

fiáveis, possibilita a troca de dados intra e inter instituições de saúde, com a 

introdução de novos serviços (por exemplo, voz e imagem), melhorando a 

interligação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais. É de 

realçar, ainda, pela sua importância, o apoio ao desenvolvimento de 

estudos que incidam sobre os sistemas de informação em saúde. 

Espera-se obter ganhos qualitativos no conteúdo e tratamento da 

informação, criando novas funcionalidades, quer no que se refere à prática 

clínica e ao encaminhamento e gestão dos utentes, quer relativamente ao 

processo de administração de saúde. 

Através desta Medida prevê-se aperfeiçoar o acesso e a qualidade dos 

cuidados de saúde, bem como definir e operacionalizar os interfaces de 

todas as componentes do sistema, facilitando a descentralização 

organizativa dos seus diversos níveis e das instituições de saúde. 

Entre as áreas a desenvolver, podem nomear-se as que 

correspondem à expansão, aprofundamento e evolução tecnológica da Rede 

de Informação da Saúde (RIS), do Cartão do Utente, do Sistema Integrado 

de Informatização Hospitalar (SONHO), do Sistema de Informação dos 

Centros de Saúde (SINUS) e, igualmente, as que representam avanços 

significativos na aplicação das tecnologias da informação à prática clínica e 

as que permitem uma melhor conservação e acesso à informação do 

doente, como, por exemplo, a digitalização de imagens radiológicas. 

Relativamente aos projectos de telemedicina, as acções são 

articuladas e complementadas com outros financiamentos que venham a 

ser atribuídos através do Programa Operacional Sociedade da Informação 

 



 

(POSI). 

Beneficiários finais 

Organismos centrais e desconcentrados do Ministério da Saúde e 

instituições do Serviço Nacional de Saúde. 

Medida 2.3 - Certificação e Garantia da Qualidade 

Objectivos Gerais 

• Promover a criação de sistemas de garantia da qualidade em saúde. 

• Dotar os serviços de saúde das condições necessárias à sua 

adequação aos padrões de referência exigidos pelos sistemas de garantia da 

qualidade. 

• Desenvolver e consolidar a rede de recursos de conhecimento em 

saúde. 

• Promover, junto das instituições do SNS, a adopção de modelos de 

gestão orientados para a qualidade e para os resultados em saúde. 

Descrição 

Esta Medida tem como objectivo melhorar a qualidade dos cuidados 

de saúde prestados aos cidadãos e dos processos de organização e gestão 

nas instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente 

hospitais e centros de saúde. 

A qualidade dos cuidados de saúde depende basicamente de três 

factores, que são simultaneamente as três linhas complementares de 

actuação da Medida: 

• Melhoria Contínua de Qualidade, que integra, no essencial, 

iniciativas cujo objectivo é a revisão permanente e sistemática dos 

processos conducentes à prestação de cuidados efectivos e eficientes; 

• Certificação/Acreditação, que abrange projectos para optimizar o 

modo de organização e de prestação dos serviços. 

• Melhoria da qualidade da gestão - desenvolvimento de orientações 

para a gestão dos estabelecimentos de saúde, incluindo a preparação de 

manuais de procedimentos administrativos, contabilísticos e de gestão de 

recursos humanos e financeiros, bem como a criação de dispositivos para a 

implementação de sistemas de avaliação e de incentivos dos profissionais. 

No que respeita à certificação e acreditação dos serviços de saúde e 

dos laboratórios, são financiadas todas as acções necessárias à qualificação 

(diagnósticos da situação, definição de padrões e normas de referência, 

 



 

processos de certificação, melhoria dos equipamentos e processos, 

adaptação de instalações, etc.). 

São também apoiados investimentos físicos (adaptação de instalações 

e equipamentos) ligados ao processo de certificação ou acreditação, bem 

como outras despesas respeitantes a estas preocupações (diagnósticos, 

consultadorias externas e constituição dos processos de certificação). 

Haverá ainda uma avaliação sistemática do modo como as 

actividades de saúde (educação e promoção da saúde, prevenção da 

doença, tratamento e reabilitação) influem nos níveis de saúde e na 

satisfação dos cidadãos e das comunidades em relação aos serviços e ao 

sistema de saúde. 

Para além das despesas relativas ao estudo e identificação de 

problemas e ao estabelecimento de processos de melhoria de qualidade nos 

serviços de saúde, são financiados programas de avaliação, revisão e 

melhoria organizacional dos hospitais e estudos sobre a evolução e 

satisfação dos profissionais do sector. 

Relativamente à melhoria da qualidade da gestão, pretende-se 

incrementar o desenvolvimento de suportes de informação que constituam 

uma base de apoio à transformação dos estabelecimentos do SNS com vista 

à adopção de novos modelos de administração. Visa-se igualmente a 

instalação de mecanismos de monitorização que permitam acompanhar e 

avaliar as acções implementadas neste domínio. 

Através dos apoios financeiros pretende-se também no âmbito desta 

Medida dinamizar a criação de infra-estruturas de formação de nível 

nacional, considerando-se prioritário um Centro de Recursos em 

Conhecimento da Saúde, a funcionar em articulação com o Centro Nacional 

de Recursos em Conhecimento. 

O Centro de Recursos em Conhecimento da Saúde (CRCS) constituirá 

um sistema não-formal de apoio à realização de projectos organizacionais e 

individuais de formação e uma rede de animação dos processos de 

construção de conhecimento no domínio da saúde, funcionando como pólo 

receptor e divulgador de suportes de formação, designadamente aqueles 

cuja concepção e produção tenha sido financiada pelo FSE. O CRCS terá 

ramificações nos serviços regionais de formação, nos pólos de formação dos 

sistemas locais de saúde e demais entidades que fazem parte da rede 

 



 

formativa dos profissionais deste sector. 

Beneficiários Finais 

Instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), entidades do 

Ministério da Saúde e os institutos de medicina legal. 

Medida 2.4 - Formação de Apoio a Projectos de Modernização 

da Saúde 

Objectivos Gerais 

• Mover o desenvolvimento das competências técnicas, científicas e 

comportamentais nos activos da saúde necessárias a um desempenho 

profissional compatível com as exigências decorrentes da evolução do 

sistema de saúde; 

• Desenvolver competências de gestão no sistema de saúde; 

• Qualificar os cidadãos ligados a entidades não lucrativas com 

intervenção na saúde, aperfeiçoando as suas competências para o apoio à 

prestação de cuidados. 

Descrição 

Esta Medida visa o apoio a acções de formação que tenham como 

objectivo desenvolver nos profissionais as competências indispensáveis a 

uma actuação compatível com as exigências induzidas pela referida 

evolução e pelas expectativas dos cidadãos. 

Tendo em conta a natureza e a dimensão das mudanças que estão a 

decorrer no sector, as questões da gestão e liderança das suas 

organizações, públicas e privadas, assumem uma importância fundamental, 

razão pela qual são apoiadas acções de formação destinadas a dirigentes do 

sistema de saúde com o objectivo de desenvolver as competências 

gestionárias. 

Por outro lado, perante as alterações demográficas que se estão a 

verificar, o crescimento acentuado das doenças prolongadas, a necessidade 

de cuidados continuados na comunidade e a mudança da postura dos 

cidadãos perante a saúde, torna-se imperativo envolver na formação os 

cidadãos que actuam no campo da saúde, quando devidamente 

enquadrados em organizações de intervenção, como as de voluntariado, no 

apoio activo a grupos específicos de doentes, numa perspectiva de reforço 

da cidadania participativa. 

Deste modo, através da presente Medida, poderão ser apoiadas 

 



 

acções destinadas a cidadãos formalmente ligados a entidades não 

lucrativas com actuação na área da saúde, nomeadamente instituições 

particulares de solidariedade social, organizações não governamentais, 

associações de utentes da saúde, associações de bombeiros, organizações 

de voluntários, associações de famílias, com o objectivo de desenvolver as 

suas competências técnicas e relacionais, em particular as respeitantes à 

promoção da saúde e à prestação de cuidados continuados, ou seja, o 

desenvolvimento de actividades que concorram para uma maior autonomia 

e integração social de pessoas em situação de dependência ou em risco. 

Entre as acções a financiar destacam-se as seguintes: 

• Programas de formação associados ao desenvolvimento de 

competências decorrentes dos novos modelos de organização e de gestão 

das instituições do Serviço Nacional de Saúde, designadamente hospitais e 

centros de saúde; 

• Programas de formação ligados a projectos de modernização, em 

particular os respeitantes à criação e adaptação de estruturas de saúde, ao 

desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação e à 

implementação de sistemas de qualidade em saúde; 

• Programas de formação respeitantes a actividades de promoção da 

saúde, incluindo a aquisição de competências no âmbito da intervenção e 

animação comunitárias; 

• Programas de formação resultantes do desenvolvimento dos 

serviços de saúde pública; 

• Programas de formação associados à criação e desenvolvimento do 

sistema de cuidados continuados; 

• Programas de formação de voluntários e de outros agentes que 

actuam na área da saúde. 

Beneficiários Finais 

• Instituições do Serviço Nacional de Saúde, entidades do Ministério 

da Saúde e de outros departamentos governamentais envolvidos em 

actividades de saúde; 

• Entidades privadas e do sector social que se encontrem habilitadas 

para actividades de promoção de saúde, para a prestação de cuidados e 

para a formação dos recursos humanos da saúde; 

• Organizações sindicais e profissionais que representem os 

 



 

profissionais do sector; 

• Gabinete de Gestão do Programa e outras estruturas do Ministério 

da Saúde competentes para a realização de estudos no domínio da 

formação profissional. 

Eixo Prioritário III - Promover Novas Parcerias e Novos 

Actores na Saúde 

Objectivos 

• Facilitar o reforço de parcerias com os sectores social e privado, 

incluindo o sector cooperativo, para a prestação de cuidados de saúde em 

áreas carenciadas 

• Contribuir para a diminuição das desigualdades em saúde. 

Medidas 

Medida 3.1 - Criação e Adaptação de Unidades de Prestação de 

Cuidados de Saúde/Regime de Incentivos 

Saúde XXI 

Investimento Público/Incentivos: € 94.994.000 

O processo de decisão 

As linhas gerais do sistema de gestão do Regime de incentivos Saúde 

XXI decorrem do Decreto-Lei nº 

15/2001, de 27 de Janeiro, que atribui ao Gabinete de Gestão as 

seguintes competências: 

• Aplicar a matriz actividade/localização aos projectos elegíveis; 

• Calcular e propor o montante de incentivos a conceder a cada 

projecto; 

• Elaborar a lista dos projectos não elegíveis e respectiva 

fundamentação legal; 

• Propor os projectos a seleccionar com base nos critérios definidos 

no artigo 10.º, em função dos recursos financeiros disponíveis. 

O Gabinete de Gestão do Programa Operacional Saúde apresenta as 

suas propostas de projectos não elegíveis, de projectos a seleccionar e de 

montantes de apoio a atribuir a uma Comissão de Selecção. 

Comissão de Selecção do Regime de Inventivos Saúde XXI 

O Gestor é apoiado por uma Comissão de Selecção (à qual preside) 

que é um órgão colegial de natureza consultiva, que integra representantes 

de quase todos os organismos do Ministério da Saúde e representantes de 

 



 

organismos de outros ministérios de acordo com a tipologia dos projectos a 

analisar. 

Compete-lhe essencialmente: 

• Avaliar o interesse do projecto para a política de saúde e a sua 

complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde e com a actividade do 

Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, tendo em conta, 

designadamente, as necessidades e carências locais; 

• Seleccionar os projectos a apoiar e definir os respectivos montantes 

de incentivo; 

• Adoptar a lista de projectos não elegíveis, com base na 

fundamentação apresentada pelo Gabinete de Gestão do Programa 

Operacional Saúde. 

Os projectos que obtêm o parecer favorável da Comissão de Selecção 

serão apresentados na reunião da Unidade de Gestão sucessiva. 

Aqui poderá consultar o Regulamento Interno da Comissão de 

Selecção. 

Medida 3.1 

Criação e Adaptação de Unidades de Prestação de Cuidados de 

Saúde 

Objectivos Gerais 

• Facilitar a criação de novas parcerias com os sectores social e 

privado para a prestação de cuidados de saúde 

• Dinamizar e incentivar o desenvolvimento de pequenas empresas e 

cooperativas de prestadores de cuidados de saúde 

• Contribuir para a diminuição das desigualdades em saúde, 

reforçando a complementaridade e alargando as possibilidades de escolha 

dos cidadãos. 

Descrição 

Esta Medida corporiza uma nova abordagem do Sistema de Saúde 

que é a de integrar redes de prestadores de natureza pública, social e 

privada, orientando os prestadores não públicos para a prestação de 

cuidados em áreas complementares às do SNS, no sentido de potenciar a 

melhor utilização dos recursos disponíveis no sistema de saúde. 

Em especial, pretende-se que grupos populacionais com doenças de 

evolução prolongada ou com dependências físicas ou funcionais marcadas, 

 



 

obtenham resposta para o tipo de cuidados de que necessitam e, também, 

que áreas geográficas especialmente carenciadas venham a obter cuidados 

de que ainda não dispõem ou de que dispõem em volume insuficiente. 

Deste modo, a Medida 3.1 poderá contribuir para a diminuição das 

desigualdades em saúde e para o aumento do acesso aos cuidados. 

Saliente-se que existem na sociedade portuguesa muitas 

organizações do sector social tradicionalmente activas na área da saúde e 

que, se apoiadas, podem reforçar substancialmente a rede intersectorial de 

complementaridades na prestação de cuidados. O objectivo é, pois, não só 

a orientação das actividades das instituições do sector social para áreas não 

cobertas ou deficientemente cobertas pelo Serviço Nacional de Saúde, mas, 

igualmente, facilitar o processo de reconversão de instalações, algumas das 

quais em hospitais desactivados ou em processo de desactivação, 

transformando-as em estabelecimentos vocacionados para cuidados de 

saúde em internamento de média e longa duração. 

O investimento elegível candidato deve corresponder a um montante 

mínimo de € 20.000, e os incentivos a conceder poderão ir até € 100.000. 

O Objectivo é o de incentivar as actividades das IPSS em ares não 

cobertas ou deficientemente cobertas pelos Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) e, ainda facilitar o processo de reconversão de instalações, algumas 

das quais em hospitais desactivados ou em processo de desactivação, 

transformando-as em estabelecimento vocacionados para cuidados 

continuados de saúde. 

Poderão ser apoiados os seguintes tipos de unidades de cuidados de 

saúde: 

• Unidades de cuidados de saúde no domicílio, incluindo reabilitação, 

cuidados paliativos e terminais; 

• Unidades especializadas, de base institucional, de apoio a equipas 

de saúde que prestam cuidados continuados na comunidade, tanto na 

assistência aos doentes com incapacidade e dependência física e funcional 

marcadas, como na reabilitação e nos cuidados paliativos e terminais; 

• Unidades de internamento para cuidados continuados de saúde; 

• Residências especiais para doentes psiquiátricos; 

• Unidades de saúde familiar, incluindo cuidados no domicílio e 

integrando cuidados de medicina geral e familiar e cuidados de 

 



 

enfermagem; 

• Unidades de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 

incluindo, por exemplo, unidades de recuperação global; 

• Unidades de tratamento, recuperação e reabilitação de 

toxicodependentes, nomeadamente clínicas de desabituação, comunidades 

terapêuticas e centros de dia. 

Em relação a cada um dos tipos de projectos enumerados poderão 

ser apoiadas acções na área da qualidade dos cuidados de saúde, 

designadamente a implementação de sistemas de gestão da qualidade, 

projectos de acreditação, certificação e garantia da qualidade. 

Embora o regime de Incentivos Saúde XXI se estenda a todo o 

território continental, a sua aplicação tem em conta as carências efectivas 

do sistema de saúde. Assim, periodicamente, o Ministério da Saúde publica 

(através um Despacho, disponibilizado na secção "Legislação" deste sito) 

uma matriz regiões/actividades, através da qual é estabelecida a tipologia 

de projectos e localizações a privilegiar e a intensidade dos incentivos. 

Beneficiários Finais 

Instituto de Gestão Informática e Financeiras da Saúde (IGIFS), 

entidade que assegura os pagamentos aos destinatários finais. 

Destinatários Finais 

Os destinatários são as Misericórdias, as micro e pequenas empresas, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades 

privadas sem fins lucrativos. 

Critérios para a Caracterização dos Diferentes Tipos de 

Projectos 

> Unidades de Prestação de Cuidados no Domicílio 

> Unidades Especializadas de Apoio a Equipas de Cuidados 

Continuados na Comunidade 

> Unidades de Saúde Familiar 

> Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

> Critérios de Decisão sobre a Elegibilidade da Aquisição de 

Viaturas 

Unidades de Prestação de Cuidados no Domicílio 

O Regime de Incentivos Saúde XXI está vocacionado para apoiar 

prioritariamente a prestação de cuidados de saúde em situações de doença 

 



 

de evolução prolongada e com dependências físicas e funcionais marcadas, 

incluindo a toxicodependência. Assim, os tipos de projectos previstos no 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 15/2001 de 27 de Janeiro visam, na sua 

generalidade, concretizar esta finalidade. 

Para que um projecto possa enquadrar-se na tipologia de "unidade de 

cuidados de saúde no domicílio, incluindo reabilitação, cuidados paliativos e 

terminais" deverá a unidade: a. dispor de uma ou mais equipas 

multidisciplinares especificamente dedicadas a esta actividade, com 

demonstração curricular das competências e experiência dos vários 

elementos que as integram; 

Esta(s) equipa(s) deve(m) assegurar a referida actividade com 

carácter regular, planeado e continuado. Isto é, a prestação de cuidados no 

domicílio não é feita apenas ocasionalmente. 

b. assegurar um horário especificamente destinado a esta actividade, 

podendo ou não cobrir as 24 horas com uma equipa de profissionais de 

saúde em permanência ou de prevenção, não se aceitando que o horário 

diário de laboração da unidade dedicado aos cuidados no domicílio seja 

inferior a 6 horas diárias. 

Embora os serviços não tenham de ser prestados em exclusivo no 

domicílio, exige-se que, pelo menos metade de toda a actividade 

assistencial da unidade e respectiva facturação diga respeito aos cuidados 

prestados no domicílio. 

Poderão ser elegíveis despesas de investimento com as instalações e 

equipamentos de apoio à unidade, nomeadamente para preparação de 

materiais e permanência dos profissionais, informática e telecomunicações 

(TICs), excluindo o que corresponder a outras actividades (consultórios de 

especialidades médicas, por exemplo); 

A elegibilidade da aquisição de viaturas é condicionada pelo 

estabelecido na legislação em vigor e pelos critérios internos adoptados pelo 

Gabinete de Gestão do Saúde XXI (ver Critérios de Decisão sobre a 

Elegibilidade da Aquisição de Viaturas). 

Unidades Especializadas, de Base Institucional, de Apoio a 

Equipas de Saúde que Prestam Cuidados 

Continuados na Comunidade 

O Regime de Incentivos Saúde XXI está vocacionado para apoiar 

 



 

prioritariamente a prestação de cuidados de saúde em situações de doença 

de evolução prolongada e com dependências físicas e funcionais marcadas, 

incluindo a toxicodependência. Assim, os tipos de projectos previstos no 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 15/2001 de 27 de Janeiro visam, na sua 

generalidade, concretizar esta finalidade. 

Para que um projecto possa enquadrar-se na tipologia de "unidade 

especializada, de base institucional, de apoio a equipas de saúde que 

prestam cuidados continuados na comunidade" deverá a unidade: 

a. estar sediada em unidade hospitalar ou em estabelecimento com 

diferenciação técnica e características equivalentes;  

b. dispor de meios tecnológicos e "know-how" específico para poder 

dedicar-se, como actividadeprincipal, e não como actividade secundária ou 

ocasional, a apoiar as equipas de cuidados continuados no domicílio 

(unidades de dor; apoio na dificuldade ventilatória/insuficiência respiratória; 

diálise; etc.); 

c. dispor de uma ou mais equipas, obrigatoriamente multidisciplinares 

e permanentes (com demonstração curricular das competências e 

experiência dos vários elementos que as integram), que assegura a referida 

actividade com carácter regular e contínuo, orientando e apoiando a 

actuação das equipas de cuidados continuados, na comunidade e 

deslocando ao domicílio tecnologia e competências de apoio, sempre que 

necessário. 

Exige-se sempre uma apreciação favorável da Administração Regional 

de Saúde respectiva e da Comissão de Selecção de projectos do Regime de 

Incentivos Saúde XXI, tendo em especial atenção que a unidade a que se 

refere o projecto está localizada numa área geográfica carenciada destes 

meios e que a sua concretização vem complementar a actividade e meios 

do Serviço Nacional de Saúde (art. 2.º do Decreto-Lei n.º 15/2001 de 27 de 

Janeiro). 

Unidades de Saúde Familiar * 

O Regime de Incentivos Saúde XXI está vocacionado para apoiar 

prioritariamente a prestação de cuidados de saúde em situações de doença 

de evolução prolongada e com dependências físicas e funcionais marcadas, 

incluindo a toxicodependência. Assim, os tipos de projectos previstos no 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 15/2001 de 27 de Janeiro visam, na sua 

 



 

maioria, esta finalidade. 

O conceito de unidade de saúde familiar (USF) * pressupõe a 

prestação de cuidados de saúde, de primeira linha, com continuidade e 

abrangendo os contextos sócio-familiares dos doentes, incluindo os seus 

cuidadores informais. 

O Regime de Incentivos Saúde XXI prevê o apoio a projectos de 

grupos de médicos de medicina geral e familiar ou de equipas 

multidisciplinares na área da saúde familiar, que tenham um compromisso 

assistencial susceptível de ser caracterizável como uma USF *. 

A referência a adoptar é a preconizada para as unidades de saúde 

familiar dos centros de saúde previstas no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

157/99, de 10 de Maio, com as adaptações decorrentes da natureza da 

propriedade da unidade e dos modelos organizacionais e de gestão 

inerentes ao sector privado ou social. 

* Notas 

a. O conceito de unidade de saúde familiar (USF) e respectivas 

implicações práticas poderão ser aprofundados por consulta às seguintes 

entidades: 

- WONCA (World Organization of Family Doctors); 

- UEMO (Union Européenne des Médecins Omnipracticiens); 

- Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos 

Médicos; 

- Ordem dos Enfermeiros; 

- APMCG (Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral). 

b. Para o sector público, o conceito de unidade de saúde familiar 

(USF) está consagrado no art. 12.º do 

Decreto-Lei n.º 157/99 de 10 de Maio. 

Critérios para caracterização de um projecto de USF 

As unidades de saúde familiar a apoiar deverão garantir a prestação 

de cuidados de saúde nas vertentes de promoção e vigilância da saúde, de 

prevenção, de diagnóstico e de tratamento da doença e reabilitação nas 

diferentes fases do ciclo vital, independentemente da idade, do género ou 

do tipo de problemas de saúde. Os cuidados são dirigidos aos indivíduos e 

às famílias, no âmbito de intervenções personalizadas e com continuidade 

de cuidados. A USF deve ainda garantir uma boa acessibilidade aos seus 

 



 

clientes/aderentes, nomeadamente através do princípio de atendimento no 

próprio dia e de marcação de consulta para hora determinada. 

A caracterização dos cuidados/carteira de serviços a oferecer deve ter 

em conta a descrição-guia contida nos Anexos I e II desta Nota. 

A continuidade de cuidados numa USF pressupõe o desenvolvimento 

de estratégias para conseguir uma clientela estável/fidelizada a qual, 

desejavelmente, deverá situar-se entre 4.000 e 18.000 clientes 

inscritos/aderentes. 

Equipa profissional 

Para corresponder à tipologia "unidade de saúde familiar" , em que se 

inscreva em candidatura ao Regime de incentivos Saúde XXI, o projecto 

deverá:  

a. ter como competência médica central e predominante a medicina 

geral e familiar, independentemente de a unidade poder incluir médicos de 

outras especialidades; 

b. basear a sua actividade numa equipa estável e permanente de 

saúde familiar constituída, pelo menos, por um pequeno grupo de médicos 

com o título de especialista em medicina geral e familiar pela Ordem dos 

Médicos e por enfermeiros, de preferência com prática e especialização em 

enfermagem comunitária - indicando os CV de cada um dos elementos 

desta equipa; 

Qualidade 

A USF e os seus profissionais devem comprometer-se a garantir, com 

qualidade, os cuidados previstos na carteira de serviços. Isso pressupõe a 

definição de estratégias explícitas de qualidade, nomeadamente a 

elaboração e divulgação de cartas de qualidade e o desenvolvimento ou 

adopção de protocolos e de manuais de procedimentos que promovam boas 

práticas profissionais e a melhoria contínua da qualidade dos cuidados 

prestados. 

Ficha Técnica da USF 

Um projecto de USF deve incluir: 

1. Previsão da população de clientes/aderentes a abranger; 

2. Equipa de saúde: identificação dos diferentes profissionais e 

respectivas qualificações 

3. Instalações e equipamentos (projecto de investimento); 

 



 

4. Objectivos a atingir relativos aos cuidados/carteira de serviços a 

oferecer; 

5. Critérios e estratégias respeitantes à garantia de qualidade e do 

custo-efectividade dos cuidados de saúde a prestar; 

6. Modelo de acessibilidade; 

7. Sistema de informação a utilizar. 

Cuidados de medicina geral e familiar no âmbito de uma 

unidade de saúde familiar 

(USF) 

Grupos e tipos de cuidados 

1 Vigilância e promoção da saúde nas diversas fases da vida 

1.1 Consulta, avaliação inicial e referenciação a cuidados pré-

concepcionais especializados, quando indicado, e acompanhamento paralelo 

da situação, em continuidade de cuidados. 

1.2 Diagnóstico e vigilância pré-natal da gravidez normal. 

1.3 Diagnóstico de situações de gravidez de risco e referenciação a 

cuidados especializados e acompanhamento paralelo da situação, em 

continuidade de cuidados. 

1.4 Consultas e aconselhamento de apoio ao planeamento familiar, 

incluindo supervisão médica da utilização de métodos anti-concepcionais. 

1.5 Primeira abordagem do casal com dificuldades de fertilidade, 

aconselhamento e referenciação a cuidados especializados, quando 

indicado, com acompanhamento paralelo da situação, em continuidade de 

cuidados. 

1.6 Cuidados médicos integrados de saúde no primeiro ano de vida 

de acordo com as normas ou recomendações da Direcção-geral da Saúde 

(DGS). 

1.7 Cuidados médicos integrados de saúde à criança pré-escolar (2-6 

anos) e escolar (6-10 anos) de acordo com as normas ou recomendações 

da DGS. 

1.8 Cuidados médicos integrados aos adolescentes (11-19 anos) de 

acordo com as normas ou recomendações da DGS. 

1.9 Cuidados preventivos aos adultos (20-69 anos), seleccionando as 

intervenções comprovadamente custo-efectivas em cada fase da vida. 

1.10 Cuidados preventivos aos adultos mais idosos (com 70 e mais 

 



 

anos), de acordo com uma identificação estruturada das necessidades 

específicas de cada pessoa. 

1.11 Cuidados paliativos em situações terminais, referenciando ou 

recorrendo a apoio especializado, sempre que necessário. 

1.12 Abordagem de todas as situações de saúde, integrando os 

aspectos biomédicos e psico-sociais com os contextos e factores familiares, 

socioculturais e sócio-ocupacionais. 

2 Cuidados em situação de doença aguda e urgente 

2.1 Consulta no próprio dia para todas as situações de doença ou 

sofrimento agudos, na USF, ou no domicílio do doente, quando justificado. 

2.2 Detecção, intervenção apropriada e orientação das situações 

urgentes ou emergentes que necessitem cuidados e suporte tecnológico 

hospitalares. 

3 Cuidados prolongados em situações de doença crónica e 

patologia múltipla 

3.1 Consultas, aconselhamento e educação do doente, familiares e 

outros cuidadores em situações de doença crónica. 

3.2 Abordagem sistémica e planeamento de cuidados, periodicamente 

revistos, em todas as situações de patologia múltipla e multisistémica, com 

avaliação regular dos riscos de polimedicação. 

3.3 Referenciação a cuidados especializados com relatório-síntese, 

sempre que necessário, com acompanhamento paralelo da situação e 

recepção de retorno, em continuidade de cuidados. 

4 Cuidados no domicílio 

4.1 Consultas programadas para fins de promoção de saúde em 

situações de especial receptividade às mensagens e intervenções de saúde. 

4.2 Consultas programadas aos doentes com dependência física e 

funcional que necessitem cuidados médicos e não possam deslocar-se à 

USF. 

4.3 Consultas não programadas, por solicitação dos doentes ou seus 

familiares, em situações que incapacitem a deslocação do doente à USF. 

5 Interligação e colaboração com outros serviços, 

especialidades e outros cuidados 

5.1 Contacto com serviços e especialistas hospitalares antes, durante 

o internamento ou após a alta hospitalar de doentes inscritos/aderentes da 

 



 

USF garantindo a continuidade de cuidados e prevenindo erros por má 

comunicação entre serviços. 

5.2 Contacto e comunicação com os serviços de saúde pública e 

autoridade de saúde, tanto nos casos de doenças de notificação obrigatória, 

como em todos os casos em que a informação detida pelos médicos da USF 

seja relevante para a protecção da saúde pública. 

5.3 Certificação de estados de saúde e de doença que surgirem na 

sequência dos actos médicos praticados e emissão de declarações 

específicas pedidas pelos clientes. 

Cuidados de enfermagem no âmbito de uma unidade de saúde 

familiar (USF) 

Tipos de intervenção e cuidados 

1. Identificação de necessidades de saúde, quer individuais, quer 

familiares nas situações seleccionadas consoante as prioridades e critérios 

adequados à prossecução dos objectivos de saúde familiar; 

2. Intervenções personalizadas de informação e de educação para a 

saúde nomeadamente, as relacionadas com a promoção da saúde nas 

diversas fases da vida; 

3. Cooperação na avaliação de estados de saúde, nomeadamente 

pela aplicação de questionários específicos e pela medição de parâmetros 

biológicos; 

4. Educação do doente e promoção da sua adesão às terapêuticas; 

5. Apoio ao desenvolvimento de competências de auto-controle de 

doenças crónicas por parte dos doentes e seus cuidadores (familiares ou 

outros); 

6. Administração de vacinas; 

7. Cooperação na execução de planos terapêuticos, nomeadamente 

pela administração de medicamentos, realização de tratamentos e apoio na 

reabilitação. 

• Notas: 

a) Consideram-se cuidados de enfermagem a prestar no âmbito de 

uma USF quer os cuidados de enfermagem estreitamente interligados com a 

acção médica, tanto nas instalações da USF, como no domicílio dos doentes, 

quer os cuidados de enfermagem que configurem o exercício específico 

autónomo da enfermagem de família conforme preconizados pelas 

 



 

organizações internacionais e pela Ordem dos Enfermeiros, em Portugal. 

b) A definição de um limiar mínimo de cuidados de enfermagem não 

exclui que possam ser prestados cuidados mais completos e alargados, 

nomeadamente nos domínios de intervenções pro-activas e 

multidisciplinares de promoção da saúde. 

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica 

O Regime de Incentivos Saúde XXI está vocacionado para apoiar 

prioritariamente a prestação de cuidados de saúde em situações de doença 

de evolução prolongada e com dependências físicas e funcionais marcadas, 

incluindo a toxicodependência. Assim, os tipos de projectos previstos no 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 15/2001 de 27 de Janeiro visam, na sua 

generalidade, concretizar esta finalidade. 

Para que um projecto possa enquadrar-se na tipologia de "unidades 

de meios complementares de diagnóstico" deverá a sua actividade e 

respectivo plano de investimentos respeitar alguma das áreas previstas na 

legislação sobre licenciamento e fiscalização destas unidades, 

designadamente: laboratórios de análises clínicas; radiologia e imagiologia; 

medicina física e reabilitação; unidades de diálise. 

Mediante fundamentação adequada poderão ainda ser consideradas 

outras áreas como, por exemplo: laboratórios de neurofisiologia; 

laboratórios de provas funcionais respiratórias; unidades de endoscopia 

digestiva; entre outras. 

Em qualquer dos casos exige-se uma apreciação favorável da 

Administração Regional de Saúde respectiva e da Comissão de Selecção de 

projectos do Regime de Incentivos Saúde XXI, tendo em especial atenção: 

a. Que a unidade a que se refere o projecto está localizada numa 

área geográfica carenciada destes meios e que a sua concretização vem 

complementar a actividade e meios do Serviço Nacional de Saúde (art. 2.º 

do Decreto-Lei n.º 15/2001 de 27 de Janeiro); 

b. Que os meios complementares de diagnóstico e terapêutica a 

oferecer podem contribuir para a efectividade clínico-assistencial das 

equipas de saúde familiar e de cuidados continuados na comunidade. 

Critérios de Decisão sobre a Elegibilidade da Aquisição de 

Viaturas 

 



 

Regime de Incentivos Saúde XXI 

O Decreto-Lei n.º 15/2001, de 27 de Janeiro, estabelece no n.º 3 do 

Artigo 9.º que, em casos especiais, a definir em regulamento, pode ser 

apoiada a aquisição de veículos automóveis. 

As Portarias nºs 380/2001 e 381/2001, de 11 de Abril, aprovaram os 

Regulamentos do Regime de Incentivos à Criação e Adaptação de Unidades 

de Prestação de Cuidados de Saúde. Estes regulamentos estabelecem no 

Artigo 4.º que, no caso de projectos de apoio domiciliário, pode ser apoiada 

a aquisição de veículos automóveis de cilindrada inferior a 1400 cc, desde 

que devidamente justificada. 

Torna-se, no entanto, necessário definir com mais precisão o que 

deverão ser considerados "projectos de apoio domiciliário", tendo em conta 

o espírito e as orientações estratégicas subjacentes à criação do Regime de 

Incentivos Saúde XXI. Assim, adoptar-se-ão como critérios: 

1. As despesas com a aquisição de viaturas poderão ser consideradas 

elegíveis nas seguintes situações: 

a. quando o projecto de investimento corresponda à tipologia 

"Unidades de cuidados no domicílio" e a actividade predominante seja a 

prestação de cuidados directos médicos, de enfermagem e de reabilitação 

no domicílio; 

b. quando o projecto de investimento corresponda à tipologia 

"Unidades de saúde familiar" onde a actividade médica predominante seja a 

de medicina geral e familiar, os cuidados médicos no domicílio representem 

mais de 10 % do total de consultas/ano e os cuidados de enfermagem no 

domicílio representem mais de 25 % do total de actos de enfermagem/ano; 

c. quando o projecto de investimento corresponda à tipologia 

"Unidades especializadas, de base institucional, de apoio a equipas que 

prestam cuidados continuados na comunidade", quando exista uma ou mais 

equipas profissionais e equipamentos especialmente destinados a este fim, 

sediados em serviço hospitalar ou em instituto ou estabelecimento 

diferenciado nas áreas de reabilitação e/ou cuidados paliativos. 

Nota: Os "projectos de apoio domiciliário" pressupõem uma 

actividade integrada e continuada no tempo, combinando vários tipos de 

cuidados (cuidados continuados no domicílio) a pessoas em situação com 

dependência física e funcional marcada. 

 



 

2. O número de veículos susceptíveis de ser apoiado dependerá do 

número de profissionais e equipas afecto à prestação directa de cuidados no 

domicílio e às características da área a abranger. 

Execução do SAÚDE XXI 

O Saúde XXI é executado a partir de projectos que sejam da 

iniciativa de: 

- Organismos do Ministério da Saúde 

- Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde 

- Instituto do Consumidor 

- Direcção-Geral dos Serviços Prisionais 

- Organizações Não Governamentais (ONG) 

- Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras do 

sector social que operam na área da Saúde 

- Entidades Privadas. 

Os potenciais beneficiários dos apoios financeiros apresentam ao 

Gestor do Saúde XXI os seus projectos e respectivo pedido de 

financiamento. 

A atribuição dos financiamentos tem por base um regime em que só 

os melhores projectos são seleccionados. 

Projectos Especiais 

A Fundação promove e/ou subsidia projectos especiais em parceria 

com outras instituições sobretudo nas áreas da Educação e da Saúde. Estes 

projectos anuais ou pluri-anuais destinam-se a contribuir para o 

desenvolvimento dos sectores em questão estando sujeitos a uma rigorosa 

avaliação periódica. 

Projectos especiais - Saúde 

Os projectos especiais da Fundação Calouste Gulbenkian no domínio 

da Saúde visam apoiar a investigação, a prevenção e os cuidados 

domiciliários. Em 2001, contemplaram seis áreas: desenvolvimento da 

população jovem, melhoria de qualidade de vida dos idosos, Saúde Pública, 

medicina comunitária, domiciliária e paliativa, humanização dos cuidados de 

saúde e investigação clínica. Nesta última área, foram aprovados projectos 

de investigação em microbiologia, oncologia e doenças cardiovasculares. 

Os apoios são concedidos através de programas competitivos de 

âmbito nacional, sendo abertos concursos - uns anuais, outros bianuais, de 

 



 

acordo com as prioridades estratégicas definidas pelo Serviço de Saúde e 

Desenvolvimento Humano. O anúncio dos concursos é feito através da 

Comunicação Social e da página da Fundação na Internet. São consideradas 

prioritárias as candidaturas apresentadas por instituições públicas e por 

instituições privadas sem fins lucrativos legalmente reconhecidas. 

Fundação Calouste Gulbenkian abre Concurso para Projectos 

de Saúde Pública 

A Fundação Calouste Gulbenkian anuncia a abertura de um concurso 

para financiamento de projectos nas seguintes áreas: 

1. Estudos epidemiológicos, prevenção e diagnóstico de novas 

doenças, designadamente doenças transmissíveis e doenças iatrogénicas. 

2. Projectos sobre características comportamentais com repercussão 

na saúde, particularmente a utilização de substâncias psicotrópicas, álcool e 

tabaco. 

3. Projectos sobre problemas referentes à segurança alimentar, em 

especial relativos a organismos geneticamente modificados e a doenças 

animais com influência na saúde humana. 

Para mais informações contactar o Serviço de Saúde e 

Desenvolvimento Humano da Fundação Calouste Gulbenkian (Tel: 21 782 

3230). 
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