Designação do projeto | Investimentos em infraestruturas de saúde – Criação da USF Custóias
Código do projeto | NORTE-07-4842-FEDER-000008
Objetivo principal | Disponibilizar cuidados integrados e de proximidade à população abrangida.
Pretende-se garantir a melhoria da qualidade de cuidados e de acessibilidade para uma
população de cerca de 11.200 utentes.
Região de intervenção | Matosinhos
Entidade beneficiária | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

Data de aprovação | 15-06-2016
Data de início | 24-08-2016
Data de conclusão | 13-02-2017
Custo total elegível | 225.948,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 192.055,80€
Apoio financeiro público nacional | 33.892,20€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Objetivos estratégicos:
a) Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, criando uma resposta integrada
de cuidados para os utentes, assente numa organização em equipa de saúde, num mesmo
momento e local, reduzindo simultaneamente custos públicos de contexto;
b) Melhorar a resposta a necessidades de saúde programadas e não programadas
(consultas de programas de saúde, cuidados no domicílio, resposta em situação de
doença aguda);
c) Melhorar a acessibilidade e equidade no acesso aos cuidados de saúde, elevando o grau
de satisfação da população abrangida;

d) Adequar e melhorar a eficiência económica e operacional, garantindo a qualidade dos
serviços prestados, bem como um adequado desenvolvimento do processo de
contratualização;
e) Garantir o cumprimento dos programas prioritários do Plano Nacional de Saúde;
f) Apostar na investigação e na formação contínua dos profissionais;
g) Melhorar a articulação com as restantes Unidades do ACES de Matosinhos e Hospital
Pedro Hispano;
h) Adequar o recurso aos serviços de urgência, às situações clinicamente indicadas, bem
como reduzir o número de internamentos evitáveis.

Resultados alcançados:
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de saúde apoiados
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saúde da unidade de
saúde beneficiada
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