
 

 

Designação do projeto | Construção de uma Unidade de Saúde em Cortes 

Código do projeto | CENTRO-05-4842-FEDER-000041 

Objetivo principal | Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação 

Região de intervenção | União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 31-03-2017 

Data de início | 21-03-2016 

Data de conclusão | 15-06-2019 

Custo total elegível | 456 196,23 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 387 766,79 € euros 

Apoio financeiro público nacional | 68 429,44 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Esta nova unidade de saúde é baseada num programa funcional que se encontra de acordo com as exigências e 
legislação que regulam as boas práticas na prestação de cuidados de saúde nos Cuidados de Saúde Primários. 

O investimento em causa, que implica não só novas instalações, mas também novos equipamentos, fomentará 
uma maior satisfação dos profissionais e consequentemente uma melhoria no seu desempenho. 

 

O investimento apresenta 4 grandes objetivos: 

− Melhorar as condições de atendimento 

O investimento em causa fomentará uma maior satisfação dos profissionais e consequentemente uma melhoria no seu 
desempenho. 

− Melhorar o Acesso 

Ao criar condições para acolhimento da população em termos de cuidados de saúde primários, estes utentes ficam em 
igualdade no acesso à prestação de cuidados de saúde com outras regiões do país. Fica também realçada a igualdade em 
razão de género.  

− Promover a reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

A construção de uma unidade de saúde em Cortes servirá de incentivo para a concretização de uma nova USF na região 
Centro. 

− Obter Ganhos em Saúde 

Ao criar condições para que a população abrangida pela nova unidade de saúde possa usufruir de cuidados de saúde 
primários de proximidade e, consequentemente, promover um acompanhamento local dos utentes, mediante vigilância, 
promoção de estilos de vida saudáveis e tratamento da doença, está-se, necessariamente, a investir em ganhos em 
saúde. 




