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A - ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO
1.
Identificação e Justificação da prioridade de investimento em que se enquadra
A operação candidata- Unidade de Saúde de Azeitão, no concelho de Setúbal, enquadra-se no Eixo 6 do Programa
Operacional Regional Lisboa 2020 (POR Lisboa 2020) - “Promover a inclusão social e combater a pobreza e a
discriminação”, em particular no Objetivo Especifico” Aumentar a taxa de cobertura dos serviços de saúde de
proximidade assegurando uma intervenção precoce na doença e a introdução de inovação e desenvolvimento do
sistema de saúde” e na Prioridade de Investimento 9.7 (9a) “ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, para a redução das desigualdades de saúde,
para a promoção da inclusão social através do melhor acesso aos serviços sociais, culturais e de recreio, assim como
para a transição dos serviços institucionais para os serviços de base comunitária”.
2.
Enquadramento na tipologia de investimento prevista no Aviso de Concurso
A operação candidata- Unidade de Saúde de Azeitão enquadra-se na tipologia de operações a serem apoiadas,
relativa a operações que visem qualificar a oferta de cuidados de saúde primários concretamente o apoio a
Infraestruturas de saúde com apoio à construção, ampliação e requalificação de Unidades de Saúde Familiar (USF),
no âmbito dos Investimentos em Infraestruturas de Saúde, no Eixo 6 do Programa Operacional Regional Lisboa
2020 (POR Lisboa 2020) - “Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação”, em particular no
Objetivo Especifico” Aumentar a taxa de cobertura dos serviços de saúde de proximidade assegurando uma
intervenção precoce na doença e a introdução de inovação e desenvolvimento do sistema de saúde”.
B – CARATERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
1.
Âmbito
Através da presente operação, visa-se a construção e funcionamento da nova unidade de saúde de Azeitão,
constituída por duas unidades funcionais com capacidade para atender 11.400 utentes cada, num total de 22.800
utentes, e uma Unidade de Recursos Assistências Partilhados (URAP), por forma a responder às necessidades e
expetativas das populações no âmbito dos cuidados de saúde primários.
A nova unidade de saúde de Azeitão encontra-se incluída no mapeamento apresentado pela Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., garantindo-se a condicionante prevista para o financiamento das
infraestruturas de saúde na Área Metropolitana de Lisboa.
2.
Descritivo detalhado da candidatura e dos seus objetivos
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P, adiante designada por ARSLVT, tem por missão
garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde de
qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde e fazer cumprir políticas e programas de
saúde na sua área de intervenção.
De acordo com a Lei de Bases da Saúde, o sistema de saúde assenta nos cuidados de saúde primários que devem
situar-se junto da comunidade. Entre outras atribuições, os Cuidados de Saúde Primários (CSP) são responsáveis
pela prevenção da doença e pela promoção da saúde (ensino para a saúde, influência na adoção de estilos de vida
e comportamentos saudáveis), junto dos indivíduos, famílias e comunidades.
A Região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta uma elevada densidade populacional, que é cerca de 3 vezes superior
à média nacional (8 vezes superior na Área Metropolitana de Lisboa - AML).
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No período compreendido entre 2001 e 2011, no concelho do Setúbal verificou-se um acréscimo de população
residente de cerca de 6,36 %, como se observa no quadro seguinte:
Quadro N.º 1 – Variação populacional entre 2001 e 2011
2001

2 0 11

V a ria ç ã o 2 0 0 12 0 11 ( % )

P o rt uga l

10 .3 5 6 .117

10 .5 6 2 .17 8

1,9 9 %

Co ntinente

9.869.343

10.047.083

1,80%

A R S LV T

3 .4 7 5 .9 2 5

3 .6 5 9 .6 6 9

5 ,2 9 %

G R A N D E LIS B O A

1.9 4 7 .2 6 1

2 .0 4 2 .3 2 6

4 ,8 8 %

N UT S

A M A DORA

175.872

175.136

-0,42%

CA SCA IS

170.683

206.479

20,97%

LISB OA

564.657

547.733

-3,00%

LOURES

199.059

205.054

3,01%

M A FRA

54.358

76.685

41,07%

ODIVELA S

133.847

144.549

8,00%

OEIRA S

162.128

172.120

6,16%

SINTRA

363.749

377.835

3,87%

VILA FRA NCA DE XIRA
P E N Í N S ULA D E S E T ÚB A L
A LCOCHETE

122.908

136.886

11,37%

7 14 .5 8 9

7 7 9 .3 7 3

9 ,0 7 %

13.010

17.569

35,04%

160.825

174.030

8,21%

B A RREIRO

79.012

78.764

-0,31%

M OITA

67.449

66.029

-2,11%

M ONTIJO

39.168

51.222

30,78%

P A LM ELA

53.353

62.831

17,76%

A LM A DA

SEIXA L

150.271

158.269

5,32%

SESIM B RA

37.567

49.500

31,76%

SETÚB A L

113.934

121.185

6,36%

Deste modo, ao nível dos cuidados de saúde primários pretende-se concretizar um modelo de cuidados de
proximidade, através de equipas multidisciplinares que assegurem a prestação de cuidados das populações e
promovam comportamentos e estilos de vida saudável, bem como a atuação junto de populações de maior risco,
vulnerabilidade e menor coesão social ou de áreas de grande concentração populacional, com culturas
diversificadas, exigindo comportamentos dos profissionais de saúde com vista à deteção precoce, prevenção e
vigilância da saúde.
Importa igualmente garantir a melhoria dos cuidados de proximidade existentes, considerando o aumento do
envelhecimento da população, a cronicidade e as alterações epidemiológicas são alguns dos fatores que fazem
prever o crescimento das necessidades em saúde pela população.
Salienta-se que a operação candidata visa a construção de uma nova unidade de saúde em Azeitão, em substituição
da infraestrutura existente.
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Deste modo, considerou-se pertinente a sua substituição, tendo sido inscrita a necessidade de uma nova unidade
de saúde no âmbito da identificação de necessidades de investimentos na saúde e em infraestruturas de saúde,
denominada por “Mapeamento”, com uma cobertura prevista de cerca de 22 800 utentes.
Quanto aos objetivos inerentes à construção da Unidade de Saúde de Azeitão, salientam-se os seguintes:

Construção e instalação de novo equipamento de saúde, adequado aos requisitos funcionais para as
Unidades de Saúde;

Diversificar a oferta, adaptando-os às necessidades atuais, através da qualificação dos serviços e respostas
de saúde ao nível das infraestruturas e equipamentos, facilitadoras do acesso à prestação de cuidados;

Desativação de uma unidade de saúde que funciona em edifício de habitação e que não reúne as condições
adequadas para a prestação de cuidados;

Melhoria dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos/ utentes, através do reforço na proximidade na
prestação de cuidados, focalizado na promoção da saúde, na prevenção da doença, com uma melhoria na resposta
prestada às necessidades e características da população a abranger;

Aumentar a taxa de cobertura de utentes com médico de família atribuído;

Melhoria das condições de acolhimento e atendimento administrativo de doentes na unidade de saúde,
numa lógica de modernização administrativa e de melhoria do relacionamento com o utente;

Adoção de soluções para cidadãos com mobilidade condicionada ou reduzida.
3.
Funções dos espaços propostos
A nova unidade de saúde será dimensionada, de acordo com o programa funcional correspondente, e incorpora as
infraestruturas necessárias e os espaços exigidos para a prestação direta de cuidados de saúdes primários, tendo
sido considerados os espaços dos quais resulte uma dinâmica na prestação, orientada para as boas práticas nas
diferentes vertentes dos Cuidados de Saúde Primários, conforme o Ante Projeto de Arquitetura, anexo à
candidatura.
Em conformidade com o documento “Orientações para instalações e equipamentos para Unidades de Saúde
Familiar”, foram incluídas as áreas seguintes, bem como consideradas as dimensões dos vários espaços, em
cumprimento do programa funcional aplicável.
 Área de Entrada/ Receção / Espera
Zona de espera
Zona de espera dos utentes, com espaço infantil, preferencialmente separado ou resguardado (divisória) da
restante sala.

Instalação sanitária
Antecâmara com fraldário - a colocação do fraldário na antecâmara permite que o acompanhante,
independentemente do género, o utilize sem perturbar o acesso ao sanitário pelos outros utentes.
Não existindo a antecâmara, a colocação do fraldário teria que ser no interior da instalação sanitária e, logo, teria
que existir em duplicado. Parece-nos, ainda, que uma pequena área dedicada a “muda de fralda” se apresenta mais
agradável.
Propõe-se a existência de dois tipos de instalações sanitárias, uma normal e outra adaptada a utentes com
mobilidade condicionada.
Página 4 de 27

 Área de Apoio administrativo
Atendimento ao público
Secretariado clínico
Espaço correspondente à área administrativa para Atendimento
administrativo/Secretariado clínico e arquivo (Secretariado Clínico).

do

público

e

área de

apoio

Área de Prestação de Cuidados de Saúde
Gabinete de consulta médica
Gabinete utilizado exclusivamente por um Médico de Família, sendo possível a partilha com médico em formação
no internato médico da especialidade de medicina geral e familiar. Os gabinetes devem ter uma dimensão ajustada
ao equipamento, devem ter a possibilidade de permanência de 1 utente e 1 acompanhante e, ainda, a circulação
de utente em cadeira de rodas.
Gabinete de Consulta de Saúde da Mulher/Planeamento familiar
Gabinete utilizado no âmbito da consulta da Saúde da Mulher e de Planeamento Familiar, com marquesa adequada
à realização de observação ginecológica.
Gabinete partilhado pelos médicos de família e pelos enfermeiros de família da Unidade de Saúde.
A existência deste gabinete deverá ser considerada numa ótica de otimização, com organização de horários dos
profissionais distribuídos adequadamente ao longo do dia e da semana.
Tem que considerar área adequada para que se instale o equipamento necessário a procedimentos inerentes à
atividade de planeamento familiar.
Entende-se que a possibilidade de realizar procedimentos ainda que oportunísticos (por exemplo rastreio do cancro
do colo do útero) poderá ser concretizada neste gabinete de planeamento familiar.
A existência deste gabinete permite a redução das áreas dos gabinetes de consulta, evitando a necessidade de
equipar todos os gabinetes com marquesa ginecológica.
Gabinete de internos
A sua existência permitirá ao médico interno exercer a sua atividade em consulta, de forma autónoma, como está
preconizado para os 3º e 4º ano da especialidade de MGF. Acresce esta necessidade de espaço dada a carga horária
de 40 horas/semanais atribuídas a este médico, bem como a eventual presença de mais do que um médico interno
(em diferentes estádios de formação) na Unidade de Saúde, exigindo neste caso que se adote uma estratégia de
boa gestão da ocupação das diferentes áreas de trabalho.
Gabinete de enfermagem
Gabinete destinado à realização de consultas de enfermagem no âmbito dos vários programas de vigilância de
saúde e de gestão da doença crónica, para grupos específicos (Saúde Infantil, Saúde Materna e Planeamento
Familiar, Doente com Diabetes/Hipertensão Arterial). Considera-se um gabinete de consulta de enfermagem
polivalente, partilhado por vários profissionais em períodos distintos.
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Sala de tratamentos (pensos)
Sala destinada à realização de pensos e outros cuidados curativos.
A sala de tratamentos para pensos deverá ter uma dimensão entre 14 m2 e 16 m2 para a execução das várias
atividades de enfermagem, garantindo o espaço necessário para a instalação do mobiliário de apoio e arrumação
de material inerente às atividades de enfermagem. Deve ser aproveitada também como sala para preparação diária
do material das malas de Visita Domiciliária de enfermagem e reposição das mesmas.
Sala de tratamentos (injetáveis)
Sala destinada à realização de injetáveis e outros procedimentos. Entende-se que poderá cada Unidade de Saúde,
de entre os gabinetes de enfermagem/sala de tratamento (injetáveis), decidir da localização do frigorífico de
vacinas.
É de realçar, segundo as normas do plano nacional de controlo de infeção, a obrigatoriedade de existir,
separadamente, a sala de tratamentos para pensos e a sala de injetáveis.
Considerando a possibilidade de incluir o frigorífico de vacinas e mobiliário de apoio, a sala de tratamento
(injetáveis) deverá ter uma dimensão entre 14 m2 e 16 m2.
A vacinação é um programa de saúde transversal e representa uma atividade preferencialmente programada para
idade-chave no âmbito de consultas de vigilância ou oportunista, em qualquer momento/tipologia de consulta. A
procura para ato isolado de vacinação pode resultar de programação ou de um atendimento no próprio momento.
Salienta-se que nenhuma oportunidade de vacinação poderá ser perdida.
 Área de Apoio geral
Sala de reuniões
Sala destinada a reuniões da equipa, trabalho de internos/estagiários, espaço de biblioteca e ações formativas.
Sala de pessoal/Cafetaria
Sala para pausa de pessoal e refeições.

Vestiário
Espaço para troca de roupa e guarda de objetos pessoais. Inclui instalações sanitárias.
Arquivo inativo
Espaço para guarda de documentação de utilização pouco frequente ou por obrigatoriedade legal.
Sala de Apoio informático
Espaço destinado a equipamento informático e telecomunicações, centralizado para a Unidade de Saúde.
Depósito de Material de Consumo Administrativo
Depósito de Material de Consumo Clínico e Terapêutico
Espaços destinados ao armazenamento organizado de material administrativo e de consumo clínico e terapêutico.
Depósito de Material de Limpeza
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O espaço para depósito de material de limpeza deverá incluir vestiário para pessoal de empresa de prestação de
serviços pelo que 6 m2 parece ser a área adequada.
Sujos/Despejos
Entende-se que deve existir sempre uma área destinada a sujos e despejos.
A preparação de material para esterilização e envio à Unidade Central de Esterilização do ACES será feita nesta
zona.
Depósito de resíduos equiparados a urbanos
Espaço destinado a guardar os resíduos domésticos, ou outros resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou
composição.
Depósito de resíduos contaminados
Espaço destinado a guardar os resíduos resultantes das atividades clínicas desenvolvidas na Unidade de Saúde.
Este espaço deve ter acessibilidade pelo exterior de modo a possibilitar a recolha dos contentores por empresa
especializada.
Entende-se que deve existir sempre uma área destinada a sujos e despejos.
A preparação de material para esterilização e envio à Unidade Central de Esterilização do ACES será feita nesta
zona.

C - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL
1.
Caraterização genérica da população e dos utentes
Segundo os CENSOS 2011, na Área de Influência da ARSLVT residem 3.659.871 habitantes. Destes 2.821.876,
residem na Área Metropolitana de Lisboa, 113 934 no concelho de Setúbal e 13 085 na freguesia de Azeitão.
A população da Freguesia de Azeitão será atendida pela nova unidade de saúde.
População Residente(CENSOS 2011)
Área de influência da ARSLVT
3.659.871
Área Metropolitana de Lisboa
2.821.876
Concelho de Setúbal
121 185
Freguesia de Azeitão (antiga São Lourenço & São Simão
18 877
Fonte: INE (CENSOS 2011)

Em 30 de dezembro de 2018, os dados do Registo Nacional de Utentes (RNU), apresentava, para o conjunto da
ARSLVT, 3.713.497 utentes frequentadores inscritos.
Destes, 228 906 encontravam-se inscritos no ACES Arrábida, e 17 156 na unidade de saúde que será substituída
pelo novo edifício.
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ARSLVT
ACES Arrábida
UCSP Azeitão

Utentes Inscritos (Frequentadores)
3 711 519
228 906
17 156
Fonte: RNU (30-12-2018)

De acordo com os dados inscritos no Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde, na Unidade
de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Azeitão, em 30 de dezembro de 2018, encontram-se 17 156 utentes
frequentadores.
Deste universo, 81% tem médico de família atribuído (13 851 utentes), 19% não tem médico de família atribuído
(3 262) e 43 utentes, não tem médico de família por opção.
Quanto ao universo dos utentes frequentadores, a sua distribuição corresponde a:

Gráfico N.º 1- Distribuição dos Utentes Frequentadores por situação de atribuição de MGF

UCSP Azeitão

19%

81%

Com médico família

Sem médico família

RNU: dados retirados a 30/12/2018

Quanto à repartição por género e por idades, a pirâmide etária da população atualmente coberta corresponde a
uma pirâmide etária com uma população maioritariamente adulta, o que fará, previsivelmente a longo prazo,
aumentar as necessidades em saúde desta população.
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Gráfico N.º 2- Pirâmide etária
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RNU: dados retirados a 30/12/2018

A repartição das consultas realizadas pelos utentes da UCSP Azeitão por programa de saúde pode ser observada no
gráfico seguinte:
Gráfico N.º 3- Distribuição das consultas associadas a programas de saúde

Saúde Adultos

Saúde Infantil

Saúde Materna

Planeamento Familiar

Atendimento Complem.

Domicílios

SIARS: dados retirados a 28/01/2019
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UCSP Azeitão

N.º Consultas (ADM)

Saúde Adultos
Saúde Infantil
Saúde Materna
Planeamento Familiar
Atendimento Complementar
Domicílios

26 950
2 407
831
1 583
4 014
22

Deste modo, foram realizadas 35 785 consultas enquadradas em programas de saúde.
No que concerne ao registo de morbilidade nesta população, o registo ICPC correspondente à Classificação
Internacional de Cuidados de Saúde Primários, verifica-se o registo de utentes com os seguintes problemas:

Registo ICPC – Dezembro de 2018
Nº
Problemas
HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES
2 669
HIPERTENSÂO COM COMPLICAÇÕES
513
DIABETES INSULINO-DEPENDENTE
107
DIABETES NÃO INSULINO-DEPENDENTE
1 034
SIARS: dados retirados a 28/01/2019
UCSP Azeitão
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2.
Caraterização das instalações atuais
A UCSP de Azeitão encontra-se localizada em edifício construído para habitação.
As instalações não são adequadas para a prestação de cuidados de saúde.
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D - IDENTIFICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE REALIZAÇÃO E DE RESULTADO QUE PERMITAM AVALIAR O CONTRIBUTO DA
CANDIDATURA PARA OS RESPETIVOS OBJETIVOS

Indicador

Tipo

Unidade Meta

Equipamentos sociais e de saúde apoiados
População servida por serviços de saúde
melhorados
Número de USF construídos, ampliados,
requalificados ou apetrechados
Número de utentes inscritos em USF
intervencionadas
Cobertura de utentes por médico de
família (MF) no centro de saúde da
unidade de saúde beneficiada

Realização N.º
Realização N.º
Realização N.º

Valor
Ano
Justificação
referência Alvo
1
0 2020
(1)
22 800
0 2020
(2)
2

0

2020

(3)

Resultado

N.º

17 000

0

2023

(4)

Resultado

N.º

90%

81%

2023

(5)

Equipamentos sociais e de saúde apoiados (1)
Justificação:
A meta inscrita corresponde ao número de equipamentos novos. Prevê-se a construção e apoio de um
equipamento de saúde para os cuidados de saúde primários, domínio essencial na prestação de cuidados de
saúde, através desta operação para a construção desta nova infraestrutura de saúde.
População servida por serviços de saúde melhorados (2)
Justificação:
A meta inscrita corresponde ao número de pessoas que poderá beneficiar diretamente desta nova unidade de
saúde, em função da capacidade instalada deste equipamento, e dimensionada para abranger cerca de 22 800
utentes.
Número de USF construídos, ampliados, requalificados ou apetrechados (3)
Justificação:
A meta inscrita corresponde à construção de espaços para 2 Unidades de Saúde Familiar na nova unidade de
saúde de Azeitão, em conformidade com os Programas Funcionais considerados.
Número de utentes inscritos em USF intervencionadas (4)
Justificação:
A meta inscrita corresponde à previsão de utentes que transitam para a nova unidade de saúde de Azeitão
Cobertura de utentes por médico de família (MF) no centro de saúde da unidade de saúde beneficiada (5)
Justificação:
A meta inscrita corresponde à previsão de utentes com médico de família atribuído
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E - CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA E FUNDAMENTAÇÃO DE CADA COMPONENTE DE INVESTIMENTO, INCLUINDO CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
DO APURAMENTO DO INVESTIMENTO ELEGÍVEL E NÃO ELEGÍVEL

1.

Caracterização
As componentes que integram a presente candidatura correspondem às seguintes:
16-Construções Diversas
Âmbito e Fundamentação:
16-Construções Diversas - Empreitada - Unidade de Saúde de Azeitão
Custo Total elegível comparticipado:
1.846.800,00€, com IVA incluído à taxa legal em vigor (6%)
Repartição anual do custo total elegível comparticipado:
2019: Procedimento de contratação pública
2020: 1.846.800,00€
Âmbito e Fundamentação:
16-Construções Diversas - Arranjos Exteriores dentro do perímetro do estabelecimento
Custo Total elegível comparticipado:
184.680,00€, com IVA incluído à taxa legal em vigor (6%)
Repartição anual do custo total elegível comparticipado:
2019: Procedimento de contratação pública
2020: 184.680,00€
Âmbito e Fundamentação:
16-Construções Diversas - Coordenação e gestão do projeto; fiscalização e coordenação de segurança
Custo Total elegível comparticipado:
55.404,00€, com IVA incluído à taxa legal em vigor (23%)
Repartição anual do custo total elegível comparticipado:
2019: Procedimento de contratação pública
2020: 55.404,00€
Âmbito e Fundamentação:
16-Construções Diversas – Revisões de preços ao contrato decorrentes da legislação aplicável
Custo Total elegível comparticipado:
36.936,00€, com IVA incluído à taxa legal em vigor (6%)
Repartição anual do custo total elegível comparticipado:
2019: Procedimento de contratação pública
2020: 36.936,00€
Âmbito e Fundamentação:
7-Estudos e Projetos – Estudos, projetos e assistência técnica, atividades preparatórias e assessorias
diretamente ligadas à operação
Custo Total elegível comparticipado:
92.340,00€, com IVA incluído à taxa legal em vigor (23%)
Repartição anual do custo total elegível comparticipado:
2019: 92.340,00€
2020: 0,00€
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Âmbito e Fundamentação:
10-Publicidade e Divulgação – Publicidade e Divulgação
Custo Total elegível comparticipado:
4.735,00€, com IVA incluído à taxa legal em vigor (23%)
Repartição anual do custo total elegível comparticipado:
2019: Procedimento de contratação pública
2020: 4.735,50€
Os valores inscritos correspondem ao cálculo dos Valores Máximos de Referência (VMR) - Área da
Saúde USF – Anexo IV, de acordo com as áreas previstas no “Programa Funcional US Azeitão (tipo 5 B
(2 US de 11.400 cada) + URAP)”, que faz parte do Ante projeto, anexo 16.
Os valores inscritos correspondem à previsão da dinamização do Plano de Comunicação associado à
operação e respetiva implementação das medidas de informação e publicidade necessárias/ associadas
à operação, (Plano de Comunicação, anexo 14)
Nas várias componentes de investimento, não foi considerado investimento não elegível.
F - JUSTIFICAÇÃO DISCRIMINADA DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS VALORES PROPOSTOS PARA AS COMPONENTES E AS AÇÕES, E
RESPETIVOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS

No que concerne à correspondência entre os valores propostos para as componentes, a previsão apresenta-se
seguidamente:
Componentes
16-Construções Diversas - Empreitada - Unidade de Saúde de Azeitão
16-Construções Diversas - Arranjos Exteriores dentro do perímetro do estabelecimento
16-Construções Diversas - Coordenação e gestão do projeto; fiscalização e coordenação de
segurança
16-Construções Diversas – Revisões de preços ao contrato, decorrentes da legislação aplicável
7-Estudos e Projetos – Estudos, projetos e assistência técnica, atividades preparatórias e
assessorias diretamente ligadas à operação
10-Publicidade e Divulgação – Publicidade e Divulgação
Procedimentos de contratação pública em desenvolvimento. Só após conclusão todos os
outros terão início, de acordo com o Cronograma em anexo.
Os valores inscritos correspondem ao cálculo dos Valores Máximos de Referência (VMR) Área da Saúde USF – Anexo IV, de acordo com as áreas previstas no “Programa Funcional US
Azeitão (tipo 5 B (2 US de 11.400 cada) + URAP)”, que faz parte do Ante projeto, anexo 16.
Os valores inscritos correspondem à previsão da dinamização do Plano de Comunicação
associado à operação e respetiva implementação das medidas de informação e publicidade
necessárias/ associadas à operação, (Plano de Comunicação, anexo 14).

Valores
1.846.800,00 €
184.680,00 €
55.404,00 €
36.936,00 €
92.340,00 €
4.735,50 €

Total
2.220.895,50 €
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G - GRAU DE MATURIDADE DAS COMPONENTES DE INVESTIMENTO
Quanto ao grau de maturidade das componentes de investimento, e relativamente à componente “Construções
Diversas”, que corresponde à componente principal do investimento, encontra-se aprovado o Ante Projeto.
O procedimento de contratação das especialidades (anexo 15 – requisição interna), está a ser desenvolvido, sendo
necessário para o lançamento do concurso de empreitada, nos termos do Código dos Contratos Públicos, logo que
seja entregue.

H - SUSTENTABILIDADE DA CANDIDATURA PARA E APÓS REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
1.
Recursos Humanos
No mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. e do Agrupamento de Centros
de Saúde Arco Ribeirinho à data, existem os recursos humanos necessários para a dinamização da operação, bem
como para garantir a sua sustentabilidade após a realização do investimento.
No âmbito dos recursos humanos, à data, existem profissionais médicos e enfermeiros para assegurar a prestação
de cuidados, bem como assistentes técnicos para assegurar as funções inerentes ao secretariado clínico e
atendimento administrativo.
2.
Recursos Físicos
Existem equipamentos médicos, mobiliário e equipamento informático para assegurar o funcionamento da futura
Unidade de Saúde
3.
Recursos Financeiros
Em termos financeiros e após a realização do investimento, os recursos financeiros a alocar, à data, consideram-se
de montante próximo aos atuais, incluindo-se as remunerações do pessoal e despesas de funcionamento
(eletricidade, água, comunicações, etc).
I – PROJETO GERADOR DE RECEITA

Considera-se que a operação candidata não se enquadra no âmbito de aplicação de “projeto gerador de receita”,
em conformidade com o expresso nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional, no âmbito da
vigência do período de programação 2014-2020.
Anexa-se, à candidatura (anexo 18), declaração, conforme exigido no ponto 19 do Anexo II do Aviso de Concurso
LISBOA-42-2018-03.
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J – CRONOGRAMA PREVISTO

Execução física
Designação das componentes/Acções
a)

Conclusão

Início
Mês

Ano

Mês

Ano

Regime de
execução b)

Decreto-Lei
18/008

Documento de
suporte ao
investimento c)

Valor de
Adjudicação

IVA e)

d)

Total
Adjudicação

Despesa
Elegível f)

Despesa
Não
Elegível

Despesa
Total

Componente i Construções Diversas
16 - Contruções Diversas - Empreitada
Unidade de Saúde de Azeitão (Setúbal)

janeiro

2020 dezembro 2021 Nacional

16 - Contruções Diversas - Arranjos exteriores
dentro do perímetro do estabelecimento

janeiro

2020 dezembro 2021 Nacional

16 - Construções Diversas - Coordenação e
gestão do projeto; fiscalização e coordenação
de segurança

janeiro

2020 dezembro 2021 Consulta Prévia

16 - Construções Diversas - Revisões de
preços ao contrato decorrentes da legislação
aplicável
7 - Estudos e Projetos - Estudos, projetos e
assistência técnica, atividades preparatórias e
assessorias diretamente ligadas à operação

10-Publicidade e divulgação

Total

Concurso Público

Concurso Público

dezembro 2020 dezembro

Concurso Público

2021 Nacional

agosto

2019 dezembro 2019 Consulta Prévia

abril

2020 dezembro 2021 regime normal

Ajuste direto -

Valor estimado
Procedimento(1
539m2x1200€)

1 742 264,15

104 535,85

10% Obra

150 146,34

9 008,78

184 680,00

3% Obra

45 043,90

10 360,10

2% Obra

30 029,27

5% Obra

Orçamento
Comunicação

1 846 800,00 1 846 800,00

0,00

1 846 800,00

184 680,00

0,00

184 680,00

55 404,00

55 404,00

0,00

55 404,00

1 801,76

36 936,00

36 936,00

0,00

36 936,00

75 073,17

17 266,83

92 340,00

92 340,00

0,00

92 340,00

3 850,00

885,50

4 735,50

4 735,50

2 046 406,83

142 973,31

2 220 895,50 2 220 895,50

4 735,50

0,00

2 220 895,50
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L – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Critérios de seleção e metodologia de avaliação
Referencial de Avaliação do Mérito das Operações: USF

Categoria / Critérios de Seleção

A1

Contributo para a concretização
dos indicadores de realização e
resultado no âmbito do objetivo
específico do PO.

Cte.
Pond.
Critério

5

Pontuação

Pontuação
Ponderada

15%

A operação contribui para
mais de 2 indicadores
identificados no AAC (Avisos
de abertura de concurso)

5

0,75

15%

A operação Demonstra um
contributo elevado em
termos de mais valia para as
populações, no que se refere
à melhoria do acesso e à
qualidade assistêncial, tendo
sido quantificada essa mais
valia

5

0,75

15%

A Operação contribui para 3
ou mais critérios base
definidos no ponto 5 do
Mapeamento das
Infraestruturas de Saúde do
POR LISBOA 2014 – 2020

5

0,75

8%

A Operação contribui de
forma elevada para as
prioridades da região
definidas no Mapeamento
das Infraestruturas de Saúde
do POR LISBOA 2014 – 2020,
tendo sido apresentada a
respetiva quantificação das
necessidades

5

0,4

8%

Elevado grau de adequação
da solução proposta para a
resolução dos problemas
identificados

5

0,4

A - EFICÁCIA E IMPACTO NOS
RESULTADOS, Peso 30%

B - ADEQUAÇÃO À
ESTRATÉGIA

A2

Mais valia para as populações,
em termos de melhoria do
acesso e qualidade assistencial.

B1

Alinhamento dos projetos com
planos de ação e outros
instrumentos de política
territorial e sectorial,
nomeadamente com o exercício
de mapeamento, nos termos da
Deliberação da Comissão
Interministerial de Coordenação
do Portugal 2020, de 26 de
março de 2015.

C1

Qualidade geral da operação
avaliada através da
fundamentação das
necessidades e prioridades da
região.

C2

Adequação do equipamento à
pertinência das necessidades
locais e/ ou regionais.

C - EFICIÊNCIA,
SUSTENTABILIDADE, Peso
40%

Referencial de Pontuação
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C3

Coerência e razoabilidade da
estrutura de custos e respetiva
sustentabilidade.

C4

Contributo para a eficiência
energética e / ou promoção de
boas práticas ambientais.

C5

Valorização do âmbito
supraconcelhio e/ ou existência
de parcerias que garantam a
sustentabilidade do projeto.

D1

Contributo para a redução das
desigualdades de acesso e para
os objetivos da política para a
igualdade de oportunidades e
igualdade de género.

D2

Integração da operação em
projetos de inclusão mais
abrangentes, articulados com
outras prioridades de
investimento e que promovam
uma estratégia integrada de
inclusão social, de combate a
pobreza e a discriminação.

D - ABORDAGEM
INTEGRADA,
COMPLEMENTARIDADE E
SINERGIAS

8%

O orçamento apresentado na
candidatura é adequado face
aos objetivos do projeto e o
projeto demonstra
sustentabilidade verificada
da seguinte forma:
Uma candidatura é
sustentável quando
demonstra capacidade de
manutenção dos meios
técnicos e financeiros,
durante os 5 anos
subsequentes ao
investimento.

4

0,32

8%

As infraestruturas cuja
conceção/requalificação
permita a obtenção mínima
da Classe Energética A

4

0,32

8%

A operação tem âmbito
supraconcelhio e são
apresentadas parcerias
reduzidas a escrito que
garantam a sustentabilidade
do projeto

5

0,4

5%

O projeto evidência de forma
clara e explícita a existência
de instrumentos que
asseguram a igualdade de
oportunidades e de género

5

0,25

10%

A operação está integrada
noutros projetos de inclusão
social que abrangem outras
PI financiadas pelo FEDER,
FSE.

5

0,5

MO = 0,15 A1+ 0,15 A2+ 0,15 B1+0,08 C1+0,08 C2+0,08 C3+ 0,08 C4+0,08 C5+0,05 D1+0,1 D2

4,84

A – Eficácia E Impacto nos Resultados
A1 – Contributo para a concretização dos indicadores de realização e resultado no âmbito do
objetivo específico do PO

Através da operação candidata, é esperada a contribuição para mais de 2 indicadores, quer de realização
quer de resultado identificados no Aviso de Abertura do Concurso. Relativamente a esta operação, e
atendendo à tipologia de intervenção – 42 – Infraestruturas e equipamentos sociais e de saúde, e em
conformidade com o Aviso n.º LISBOA-42-2018-37, os indicadores identificados correspondem aos
seguintes:

Página 18 de 27

Indicador

Tipo

Unidade

Equipamentos sociais e de saúde apoiados
População servida por serviços de saúde melhorados
Número de USF construídos, ampliados,
requalificados ou apetrechados
Número de utentes inscritos em USF
intervencionadas
Cobertura de utentes por médico de família (MF) no
centro de saúde da unidade de saúde beneficiada

Realização
Realização
Realização

N.º
N.º
N.º

Resultado

Resultado

Meta

Ano
Alvo
2020
2018
2020

Justificação

1
22 800
2

Valor
referência
0
0
0

N.º

17 000

0

2023

(4)

N.º

90%

50%

2023

(5)

(1)
(2)
(3)

Equipamentos sociais e de saúde apoiados (1)
Justificação:
A meta inscrita corresponde ao número de equipamentos novos. Prevê-se a construção e apoio de um
equipamento de saúde para os cuidados de saúde primários, domínio essencial na prestação de cuidados
de saúde, através desta operação para a construção desta nova infraestrutura de saúde a instalar no
concelho da Moita e que abrangerá um número significativo da população.
População servida por serviços de saúde melhorados (2)
Justificação:
A meta inscrita corresponde ao número de pessoas que poderá beneficiar diretamente desta nova unidade
de saúde, em função da capacidade instalada deste equipamento, e dimensionada para abranger cerca de
22 800 utentes.
Número de USF construídos, ampliados, requalificados ou apetrechados (3)
Justificação:
A meta inscrita corresponde à construção de espaço para a instalação de duas Unidades de Saúde Familiar
neste novo equipamento, em conformidade com o Programa Funcional considerado e que pretende dar
resposta às necessidades atuais e crescentes em matéria de Saúde, numa lógica de proximidade.
Número de utentes inscritos em USF intervencionadas (4)
Justificação:
A meta inscrita corresponde à previsão de utentes que transitam para a nova unidade de saúde de Azeitão.
Cobertura de utentes por médico de família (MF) no centro de saúde da unidade de saúde beneficiada
(5)
Justificação:
A meta inscrita corresponde à previsão de utentes com médico de família atribuído face ao total.
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A2 – Mais-valia para as populações, em termos de melhoria do acesso e qualidade assistencial

A operação candidata pretende a construção e instalação da Unidade de Saúde de Azeitão, em edifício
construído de raiz para a prestação de cuidados de saúde, funcionando atualmente em edifício de
habitação.
Assim, pretende-se melhorar as infraestruturas físicas associadas à prestação de cuidados de saúde
primários, no essencial, através da melhoria dos espaços físicos e que contribuam para uma melhoria
significativa na qualidade da prestação de cuidados médicos, enfermagem e outros cuidados de saúde e
socio-ambientais. Por outro lado, uma nova infraestrutura de saúde permite, igualmente, melhorar as
condições de trabalho dos profissionais.
A saúde representa um fator fundamental para a promoção do desenvolvimento e bem-estar das
populações, pelo que a concretização da operação assume um papel importante para a melhoria do
acesso e qualidade assistencial da população a abranger, em número aproximado de 22 800 utentes.
Prevê-se a melhoria do acesso, mediante a futura atribuição de médico de família, bem como o reforço
da qualidade assistencial, esperando-se a obtenção de ganhos em saúde no território a abranger, através
da prestação de um nível de serviços adequado, numa perspetiva de melhoria contínua e de contribuir
para as metas estabelecidas na área da Saúde.

B – Adequação à Estratégia
B1 – Alinhamento dos projetos com planos de ação e outros instrumentos de política territorial e
sectorial, nomeadamente com o exercício de mapeamento, nos termos da Deliberação da
Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2020, de 26 de março de 2015

No âmbito do mapeamento de necessidades em investimentos na Área Metropolitana de Lisboa, foi
considerada a Unidade de Saúde de Azeitão.
A operação enquadra-se nas orientações estratégicas para a área da Saúde emanadas pelo Programa do
XXI Governo Constitucional, o qual no IV Capítulo – Prioridade às Pessoas, estabelece um conjunto de
diretrizes para a área da Saúde.
Assim, no ponto 1. “ Defender o SNS, promover a saúde”, é estabelecido que é “urgente dotar o SNS de
capacidade para responder melhor e mais depressa às necessidades dos cidadãos do SNS, simplificando
o acesso, aproveitando os meios de proximidade, ampliando a capacidade de, num só local, o cidadão
obter consulta, meios de diagnóstico e de terapêutica que ali possam ser concentrados, evitando o
constante reenvio para unidades dispersas e longínquas”.
No ponto “Promover a saúde através de uma nova ambição para a Saúde Pública”, constitui objetivo
“reforçar a vigilância epidemiológica, da promoção da saúde, da prevenção primária e da prevenção
secundária”.
O Programa do XXI Governo Constitucional refere igualmente a expansão e melhoria da capacidade da
rede de cuidados de saúde primários, âmbito e objeto integral da presente candidatura, nomeadamente
o compromisso assumido de até ao final da legislatura de serem criadas 100 novas Unidades de Saúde
Familiar.
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Constitui igualmente objetivo” reforçar políticas e programas de melhoria da qualidade dos cuidados de
saúde, nomeadamente através das seguintes medidas: Apostar em medidas de promoção da saúde e de
combate à doença; Apostar em modelos de governação da saúde baseados na melhoria contínua da
qualidade e na valorização da experiência e participação do utente bem como na implementação de
medidas de redução do desperdício, de valorização e disseminação das boas práticas e de garantia da
segurança do doente”.
Por outro lado, importa igualmente referenciar as orientações expressas no Programa do XXI Governo
Constitucional, com vista a “Reduzir as desigualdades entre cidadãos no acesso à saúde”, atendendo a
que “o direito fundamental à saúde implica desenhar medidas específicas de combate às desigualdades
de acesso e de diferenciação positiva”.
Por último, considera-se ainda de referir que a operação candidata incorpora medidas de modernização
administrativa, transversais aos Serviços Públicos, e orientadas para a melhoria das condições de
acolhimento e atendimento nas unidades de saúde.

C- Eficiência e Sustentabilidade
C1 – Qualidade geral da operação avaliada através da fundamentação das necessidades e
prioridades da região

A operação candidata contribui de forma significativa para o reforço dos Cuidados de Saúde Primários,
através da futura disponibilização ao universo de utentes a abranger de instalações e equipamentos,
qualificadas para a prestação de cuidados de saúde.
A operação foi incluída no mapeamento das infraestruturas de saúde do PO LISBOA 2014-2020, tendo
sido apresentada a quantificação das necessidades, designadamente um novo equipamento de saúde,
situado em Azeitão, no concelho de Setúbal, e que prevê uma cobertura assistencial prevista até 22 800
utentes.
Deste modo, a concretização da operação candidata integra-se plenamente na modernização e
consolidação dos serviços de saúde e de proximidade, melhorando a sua oferta e dotando os serviços de
infraestruturas que facilitem o acesso e a integração das populações. Pretende-se igualmente o reforço
da igualdade de acesso, nomeadamente a grupos sociais mais desfavorecidos, o que promoverá a
obtenção de melhores níveis de saúde da população a abranger e contribuirá para a promoção das
condições orientadas para a coesão, desenvolvimento, o bem-estar e a saúde das populações.
C2 – Adequação do equipamento à pertinência das necessidades locais e/ ou regionais

A Região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta uma elevada densidade populacional, que é cerca de 3 vezes
superior à média nacional, sendo que é 8 vezes superior na Área Metropolitana de Lisboa.
Na área a abranger, torna-se necessário reforçar junto destas populações, com características bastante
heterógeneas, a prestação de cuidados de saúde de proximidade e o reforço da promoção da saúde e
prevenção da doença, considerando que no atual contexto social e demográfico, prevê-se um crescimento
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das necessidades em saúde, em função do aumento do envelhecimento da população, a cronicidade de
doenças e as alterações epidemiológicas.
Assim, através da operação proposta, pretende-se responder, com elevado grau de adequação, às
necessidades existentes e futuras da população abrangida, mediante a melhoria da oferta, promovendo
o reforço da acessibilidade e da equidade das populações.
C3 – Coerência e razoabilidade da estrutura de custos e respetiva sustentabilidade

A estrutura de custos apresenta coerência e razoabilidade, sendo adequada aos objetivos propostos para
a operação candidata, e que representa uma nova infraestrutura para a instalação de uma Unidade de
Saúde Familiar, com capacidade instalada para abranger cerca de 22 800 utentes.
Face aos recursos humanos e físicos existentes, será assegurado o apetrechamento da futura Unidade de
Saúde e a respetiva sustentabilidade após a realização do investimento e por um período bastante
alargado, consideravelmente superior a um prazo de cinco anos.
C4 – Contributo para a eficiência energética e/ ou promoção de boas práticas ambientais

A infraestrutura de saúde proposta contemplará a otimização das questões da área da eficiência
energética e eficiência hídrica, nomeadamente através:
- Utilização de águas quentes sanitárias/AQS´s;
- O projeto de eletricidade incorporará a possibilidade de montagem de sistemas fotovoltaicos nas
coberturas (que são planas), este sistema também permitirá o funcionamento do elevador em
autossuficiência;
- O projeto de arquitetura e especialidades terão em consideração a utilização de materiais que
possibilitem um desempenho energético melhorados e classificação energética o mais elevada possível;
- Os projetos da rede de aguas e esgotos incorporarão sistemas de recirculação de agua para
aproveitamento da mesma para rega dos espaços exteriores e ou utilização em sanitas, possibilitando a
melhoria da eficiência hídrica;
- Nos equipamentos de climatização será incorporado um sistema de gestão técnica centralizada (GTC)
integrada com sistemas elétricos que permitirá uma melhor eficiência energética;
- Serão ainda incorporados materiais reciclados na construção.
C5 – Valorização do âmbito supraconcelhio e/ ou existência de parcerias que garantam a
sustentabilidade do projeto

A operação candidata é relevante no que concerne à satisfação de necessidades existentes e previamente
identificadas no território da Área Metropolitana de Lisboa.
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A nova unidade de saúde representa uma valorização significativa em termos de equipamentos de saúde
no concelho de Setúbal, numa lógica de qualificação integrada, através da melhoria do acesso a
equipamentos de prestação de cuidados de proximidade e que visam melhorar a saúde das populações,
com vista à promoção do desenvolvimento sustentável, da equidade e coesão social, ao nível local e na
Região de Lisboa.
Deste modo, a nova unidade de saúde de Azeitão insere-se no desenvolvimento da rede de prestação de
cuidados de saúde primários que pretende dar uma resposta qualificada e integrada na Área
Metropolitana de Lisboa e na área territorial da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I.P., território que se caracteriza pela dinâmica demográfica e em características de mobilidade das
populações, com uma lógica supraconcelhia.
Face à pertinência da operação proposta, encontra-se firmada uma parceria, sob a forma de contratoprograma, que visa garantir a instalação e funcionamento da nova unidade de saúde agora candidatada a
financiamento do PO no concelho de Setúbal, como parte qualificada de uma rede integrada na região de
Lisboa.

D – Abordagem Integrada, Complementaridade e Sinergias
D1 – Contributo para a redução das desigualdades de acesso e para os objetivos da política
para a igualdade de oportunidades e igualdade de género

Os objetivos e resultados da operação foram formulados de modo a que as expetativas e necessidades de
homens e mulheres fossem igualmente valorizadas e favorecidas, visando reforçar a atividade preventiva
dos cuidados de saúde primários.
O projeto e respetivas componentes assumem um papel importante na redução das assimetrias locais e
representam, inequivocamente, uma melhoria de acesso dos utentes aos serviços de saúde.
Numa perspetiva de redução das desigualdades de acesso aos cuidados de saúde primários, alguns dos
equipamentos propostos pretendem abranger a prestação de cuidados de saúde a grupos populacionais
mais desfavorecidos, como é o caso dos idosos e doentes crónicos.
D2 – Integração da operação em projetos de inclusão mais abrangentes, articulados com outras
prioridades de investimento e que promovam uma estratégia integrada de inclusão social, de
combate à pobreza discriminação
PRIA - Percursos em Rede para a Inclusão Ativa - FINALIDADE E OBJETIVOS

Prioridade de Investimento: 9 iv/9.4 «Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade
e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral».
A operação “PRIA – Percursos em Rede para a Inclusão Ativa” tem como objetivo geral o
desenvolvimento e implementação de ações e recursos dirigidos a pessoas com mais de 55 anos,
destinados a combater o isolamento, estimular a participação cívica e o envelhecimento ativo.
Em termos específicos, a operação proposta tem os seguintes objetivos:
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Combater o isolamento dos mais velhos, através da sua interação com o meio e com o reforço
dos laços comunitários e intergeracionais;
Contribuir para a inclusão das pessoas com mais de 55 anos, através da igualdade de
oportunidades, da participação cívica e do envelhecimento ativo;
Atuar ao nível da promoção do bem-estar, intervindo preventivamente;
Combater a exclusão e promover a qualidade de vida das comunidades idade +, através do acesso
a atividades sociais, culturais e educacionais e de bem-estar;
Potenciar o trabalho em rede, através da qualificação da parceria e da criação e/ou consolidação
de sinergias locais, com entidades, instituições, serviços e grupos informais de munícipes.

SETÚBAL, Um Mundo de Desafios - Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar- FINALIDADE E OBJETIVOS

Prioridade de Investimento: 10 –10 i / 10.1 – Redução e prevenção do abandono escolar precoce e
estabelecimento de condições de igualdade no acesso à educação infantil primária e secundário, incluindo
percursos de aprendizagem formais, não formais e informais, para a reintegração no ensino e formação.
Observatório da Educação - Objetivos:
- Criar uma plataforma online de acesso rápido e regularmente atualizável com dados estatísticos da rede
educativa concelhia;
- Acompanhar e monitorizar o sistema educativo local;
- Aprofundar o conhecimento teórico e empírico sobre as políticas educativas locais;
- Proporcionar o apoio à decisão estratégica em matéria educativa;
- Contribuir para a melhoria das práticas e dos processos educacionais;
- Acompanhar a revisão ou o redesenho da nova Carta Educativa do Município de Setúbal;
- Contribuir para a definição do Projeto Educativo Municipal, no âmbito do Movimento das Cidades
Educadoras.
Reação Positiva - Objetivos:
- Envolver os diferentes agentes educativos na promoção do sucesso escolar e educativo;
- Promover a capacitação dos diferentes atores no processo educativo;
- Contribuir para a diversificação de estratégias pedagógicas a utilizar em meio escolar, nomeadamente
na sala de aula;
- Promover iniciativas e ações que tenham efeitos de carácter preventivo em relação ao absentismo e
abandono escolar;
- Partilhar e reforçar conhecimentos e informação válida no âmbito da prevenção de comportamentos
potenciadores de insucesso e abandono escolares;
- Dinamizar ações que promovam a motivação, o trabalho colaborativo, stress e gestão emocional, bem
como fornecer ferramentas para a gestão conflitos.
Campanha de sensibilização e valorização da educação – Objetivos:
- Contribuir para a valorização do papel da escola na educação das crianças e jovens;
- Contribuir para a valorização do papel do professor e educador;
- Melhor as atitudes face à escola e à aprendizagem;
- Divulgar a oferta formativa concelhia;
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Conferência Anual de Educação - Objetivos:
- Promover o diálogo e intercâmbio entre os diferentes intervenientes no processo educativo:
professores, pais, encarregados de educação, alunos, academia e poder local;
- Promover a capacitação dos diferentes atores no processo educativo;
- Envolver os diferentes agentes educativos na promoção do sucesso escolar e educativo;
- Contribuir para a diversificação de estratégias pedagógicas;
- Disseminar experiências de sucesso e de boas práticas educativas a nível local e nacional;
- Apresentar as diferentes fases do estudo diagnóstico da realidade educativa municipal aferido pelo
Observatório da Educação;
- Divulgar e refletir sobre os resultados da implementação dos Planos de Ação Estratégica de cada
agrupamento de escolas e escola não agrupada;
- Promover a análise e reflexão dos resultados da intervenção global – escolas, instituições e autarquia –
na promoção do sucesso escolar e na prevenção da interrupção precoce do percurso escolar;
- Contribuir para a definição de diretrizes, objetivos e metas na área da educação no município;
FUNDO FAMI – Setúbal, Território Intercultural – OE2 – Integração e Migração Legal – OE2.ON2 Integração FINALIDADE E OBJETIVOS

A Câmara Municipal, enquanto gestora do território multicultural, pretende melhorar a intervenção, de
forma participada, coletiva e integrada na construção de um território mais inclusivo.
Sendo a candidatura 'Setúbal, território intercultural' uma oportunidade importante na concretização do
objetivo acima descrito, uma vez que passaremos a contar com o Plano Municipal para a Integração de
Migrantes como um instrumento de estratégico essencial à ação nesta matéria.
O município desenvolve o seu trabalho na integração de imigrantes há mais de uma década, assumindo
politicamente a interculturalidade como forma de gestão da diversidade. O Gabinete do Imigrante e das
Minorias Étnicas (GIME), em funcionamento desde 2004, é o serviço municipal que, integrado na Divisão
de Inclusão Social (DISOC) do Departamento de Educação, Cultura, Desporto e Inclusão Social (DCED), se
dirige à população imigrante e às minorias étnicas, e que contribui para a sua integração e para a sua
valorização na comunidade de acolhimento.
O GIME desenvolve, em parceria, um trabalho com as entidades e as associações de âmbito local e
nacional no sentido de promover respostas integradas às necessidades dos cidadãos e das cidadãs que
procuram informação e esclarecimentos, apoio e/ou acompanhamento das situações que os afetam.
Salientamos, como exemplo, a complexidade dos procedimentos relacionados com os processos de
legalização e acesso a direitos básicos como a proteção social, a saúde, o emprego ou a educação.
O atendimento direto ao público, coordenado por um técnico superior municipal, é garantido através de
um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Setúbal (CMS) e a Associação de Imigrantes
dos Países de Leste – EDINSTVO, celebrado desde 2005, permitindo o funcionamento da equipa
multicultural composta por elementos de origem brasileira e russa e que garantem o funcionamento
diário desta resposta.
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Desde da sua abertura, em junho de 2004, observamos e analisamos o aumento consolidado da procura
do serviço, que é justificado pela competência e forma do atendimento realizado, do acompanhamento
e da resolução de casos, assim como pelo aumento da divulgação da sua existência e do reconhecimento
da utilidade do referido serviço, pelos beneficiários e pelos parceiros.
Esta linha de ação privilegia a intervenção suportada nos seguintes aspetos:
- no trabalho em rede e em parceria,
- na intervenção comunitária,
- no empoderamento das populações,
- no desenvolvimento de processos participativos,
- na proximidade dos serviços à população,
- na promoção do diálogo intercultural,
- na promoção da igualdade de género,
- no apoio ao movimento associativo,
- no apoio à integração dos imigrantes,
- no recurso à mediação intercultural,
- na valorização positiva da diversidade sociocultural.
A autarquia demonstra isso mesmo, diariamente, através dos diferentes projetos, ações e programas que
implementa e/ou participa: o Centro Multicultural, o Projeto de Mediadores Municipais, o Ciclo de
Conversas Interculturais, as Tardes Interculturais, 'Maio - Mês do Diálogo Intercultural', o Festival de
Música de Setúbal, a 'Praça do Mundo' na Feira de Sant’Iago, o Programa 'Nosso Bairro, Nossa Cidade' e
o Programa de Intervenção Comunitária na Anunciada.
A participação e a forma como a mesma é feita nas Redes como a Rede das Cidades Interculturais, a Rede
das Cidades Educadoras ou a Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis é também demonstrativo do
compromisso do município com as práticas partilhadas e interculturais.
O trabalho autárquico local, impulsionado pelas medidas do poder central, no âmbito da
interculturalidade, produziu efeitos nas entidades e nos seus projetos, uma vez que têm vindo a integrar
a dimensão da diversidade cultural em áreas distintas de intervenção (como por exemplo a
implementação da mediação intercultural em serviços públicos). Importa ainda referir que o aumento do
número de associações de imigrantes e a consolidação da sua ação, a par do anteriormente descrito, cria
condições muito favoráveis à implementação do projeto 'Setúbal, território Intercultural'. Assim, a
construção e implementação do Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Setúbal (PMIM'S),
entendido enquanto documento de política, gestão e desenvolvimento local que incorpora as estratégias
de atuação concertadas das comunidades imigrantes e das entidades do concelho, possibilitando níveis
superiores de integração daquelas, segue a linha do trabalho municipal realizado até aqui. Pretende-se
que o PMIM permita aprofundar o trabalho que o município tem vindo a desenvolver nesta área
contribuindo de forma determinante para um modelo intercultural de gestão da diversidade. Assente
num diagnóstico participado que dará origem a um plano estratégico e operacional que integre as visões
dos diferentes atores sociais do concelho incorporando as orientações de documentos estratégicos de
âmbito nacional e local, designadamente, o Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020, o Plano de
Desenvolvimento Social Setúbal (Rede Social - CLASS), o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Setúbal
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2026 (CMS) e a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Local para a Península de Setúbal (2014-2020,
Área Metropolitana de Lisboa).
Neste sentido, consideramos a concretização do explanado nesta candidatura a oportunidade de
desenvolvimento local para um território mais solidário e mais coeso. A sua execução permitirá consolidar
parcerias e concretizar ações como respostas diretas de combate à exclusão social e à discriminação.
ACM – Alto Comissariado para as Migrações – Mediação Intercultural em Serviços Públicos do Programa Anual de
2013 do FEINPT - FINALIDADE E OBJETIVOS

Há mais de uma década que a Câmara Municipal de Setúbal desenvolve trabalho específico na área
imigração e da promoção da interculturalidade, designadamente através do Gabinete do Imigrante e
Minorias Étnicas (GIME). Com este projeto, a Autarquia visa dar continuidade à intervenção que tem vindo
a ser desenvolvida desde Setembro de 2012, momento em que integrou uma equipa municipal de
mediação intercultural – através do Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos – Geração
Autarquias.
Este projeto prevê a manutenção de uma equipa de mediação intercultural, constituída por três Agentes
de Mediação Intercultural, com formação e experiência de trabalho nesta área, enquadrados através da
Associação Edinstvo e um quarto elemento, técnico superior da Autarquia, com a responsabilidade de
coordenação do projeto, igualmente com formação académica e experiência profissional relevante nesta
área de trabalho. Ainda que de âmbito concelhio, o projeto possui enfoque em dois territórios: Bela Vista
(e zona envolvente) e bairro do Troino, onde dinamiza ações de intervenção comunitária, definindo como
áreas de atuação: o fortalecimento comunitário, a saúde e a educação.
A intervenção temática e geográfica da equipa está estruturada em três eixos: apoio a profissionais e
instituições, participação social e cidadã e convivência intercultural, assumindo uma linha de continuidade
e rentabilização do trabalho desenvolvido na primeira fase do projeto. Partindo de uma intervenção
assente na mediação intercultural pretende-se que esta equipa continue a funcionar como um recurso ao
serviço da comunidade atuando como uma terceira parte na promoção de relações comunitárias
interculturais entre instituições, profissionais e cidadãos, que contribuam para a melhoria da qualidade
de vida das comunidades, para o desenvolvimento local e a coesão social.
Este projeto tem como objetivo dotar o território de uma equipa de mediação intercultural cuja atuação
assenta nos princípios orientadores da mediação (intercultural): voluntariedade, confiança, ajuda às
partes, neutralidade, coprotagonismo das partes, todos ganham e legitimação da interculturalidade e da
intervenção comunitária. A operacionalização destes princípios visa a melhoria da qualidade de vida das
comunidades, designadamente dos nacionais de países terceiros, através da promoção de novas elações
de convivência intercultural construtivas e transformadoras, contribuindo para o desenvolvimento local
e coesão social. Através da intervenção mediadora pretende-se potenciar processos comunitários em que
estejam implicados os protagonistas locais: entidades, profissionais e cidadãos, designadamente nas
áreas temáticas e geográficas definidas como prioritárias.
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