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 | 04-03-2016
Data de conclusão | 04-03-2018
Custo total elegível | 369.000,00 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 313.650,00 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Esta operação tem como objetivo a construção e apetrechamento da Unidade de Saúde de Monte Real e Carvide.
As instalações atuais funcionam, há largos anos, em espaços de recurso, não conjeturados para atividades de
saúde. A Extensão de Saúde de Monte Real funciona atualmente nas instalações da Casa do Povo, e ocupa uma área de
150 m2, e a Extensão Saúde de Carvide funciona nas instalações da Junta de Freguesia, ocupando uma área de 160 m2.
Ambos os espaços não possuem condições de ampliação e não tiveram qualquer intervenção de requalificação.
Atualmente as instalações consideram-se desadequadas e apresentam um elevado estado de degradação, não
possuindo condições mínimas de conforto para utentes e profissionais. Para além disso, não respeitam as dimensões
aconselhadas para gabinetes médicos, salas de tratamento e gabinetes de enfermagem e não dispõem de locais próprios
para resíduos hospitalares, sala de reuniões e gabinete de formação.
A resolução destas questões passa pela construção de uma nova e única unidade de saúde. 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.
Face ao exposto e ao abrigo do Protocolo de Cooperação firmado a 16 de janeiro de 2017 entre o Município de
Leiria e a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., o Município disponibilizou um terreno que está na sua posse,
situado na localidade de Granja, união das freguesias de Monte Real e Carvide, com uma área total de 1.832,00m2.
Considerando os seguintes espaços/valências: Gabinete médico 4; Gabinete Enfermagem 2; Sala de tratamentos
2; Secretaria/receção de utentes 1; Sala de espera 1; Sala polivalente 1; Depósitos 8; Centrais técnicas 3.
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.

