
 

 

Designação do projeto | Construção de uma Unidade de Saúde de Monte Real - Carvide 

Código do projeto | CENTRO-05-4842-FEDER-000042 

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

Região de intervenção | União de Freguesias de Monte Real e Carvide 

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 30-03-2017 

Data de início | 21-03-2016 

Data de conclusão | 18-04-2019 

Custo total elegível | 468.913,26 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 398.576,27 euros 

Apoio financeiro público nacional | 70.336,99 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Esta nova unidade de saúde é baseada num programa funcional 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. 

A empreitada prevê ainda a execução de arranjos exteriores, incluindo-se a construção 12 lugares de 
estacionamento, dos quais 2 são destinados a veículos de emergência e 3 a pessoas com mobilidade condicionada. 

 

O investimento visa: 

- contribuir para o reforço da rede de infraestruturas de saúde ao nível do investimento nos cuidados de saúde 
primários, diferenciados e especializados e para uma maior coesão territorial, assumindo os seguintes objetivos 
específicos; 

- dotar o Centro de Saúde da União de Freguesias de Monte Real - Carvide dos meios necessários para uma 
resposta de qualidade nos cuidados prestados; 

- melhorar o acesso da população da União de Freguesias de Monte Real - Carvide à rede pública de cuidados de 
saúde; 

- contribuir para o aumento dos serviços de proximidade e para o reforço da cobertura de serviços de saúde a 
toda a população da freguesia; 

- contribuir para a consolidação da rede de infraestruturas de saúde da Região Centro. 




