DESIGNAÇÃO DO PROJETO:


Beneficiação dos edifícios da Unidade de Saúde da Ilha Terceira

CÓDIGO DO PROJETO:


ACORES-09-4842-FEDER-000015

OBJETIVO PRINCIPAL:


Melhorar o acesso à Saúde

Permitir simultaneamente uma melhoria de condições de atendimento dos utentes e de
maior aproveitamento dos espaços para atendimentos aos doentes, aumentando a
capacidade e diversidade de oferta de valências, bem como diminuição do risco potencial
para utilizadores do edifício através da remoção de elementos com a presença de amianto.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:


Secretaria Regional da Saúde

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:


€426 630,20

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:


€362 635,67

DESCRIÇÃO:
A intervenção consiste na dotação de maior capacidade de resposta do Centro de Saúde de
Angra do Heroísmo, aumentando a capacidade de resposta clínica aos utentes, permitindo
igualmente a maior centralização geográfica e reorganização de serviços e aumento de
capacidade de gabinetes médicos, com aumento de cobertura assistencial de médicos de
família, incluindo intervenções pontuais ao nível do armazenamento de resíduos e reforço
estrutural dos edifícios que se materializará com intervenções gerais no âmbito da
implementação de condições mínimas exigíveis para o efeito.
Por sua vez, nos termos do artigo 3º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2009/A de 29
de julho a remoção do amianto que exista nos equipamentos de saúde deve estar concluída
no prazo máximo de 10 anos, contado da data da entrada em vigor do diploma, ou seja em

2019 assim a intervenção visou também a remoção de amianto no edifício de forma a dar
resposta a necessidade de adaptar as redes de serviços de saúde e sociais às novas exigência
ditadas pelas novas tendências sociais e evoluções tecnológicas, nomeadamente no que
respeita ao entendimento vigente relativo aos malefícios do amianto, na perspetiva de
proporcionar melhores condições de acesso aos serviços nas devidas condições de
segurança.
RESULTADOS:
Apoio no melhoramento de mais um equipamento na área da saúde, aumentado a
capacidade de resposta, segurança e conforto aos utentes da Ilha Terceira.

