Designação do projeto | Remodelação da Unidade de Saúde da Granja do Ulmeiro
Código do projeto | CENTRO-05-4842-FEDER-000017
Objetivo principal | Fortalecer a coesão social e territorial (APROXIMAR E CONVERGIR)
Região de intervenção | CENTRO (NUTS II) – Região de Coimbra (NUTS III)
Entidade beneficiária | Município de Soure
Data de aprovação | 11-04-2017

Data de início | 22-07-2016
Data de conclusão | 31-07-2020
Custo total elegível | €493.273,58
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - €419.282,54
Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O projeto visa a remodelação da Unidade de Saúde de Granja do Ulmeiro. Em termos de rede de Cuidados
de Saúde Primários, esta unidade de saúde é um Pólo que pertence à UCSP de Soure, que abrange as
freguesias de Granja do Ulmeiro, Alfarelos, Figueiró do Campo e Vila Nova de Anços. Pretendeu-se dotar a
Unidade de Saúde de Granja do Ulmeiro de instalações condignas em que possa haver uma gestão
assistencial moderna, capaz de uma resposta em continuidade à população servida e que possibilite uma
governação clínica eficiente. Para além do redimensionamento dos espaços de consulta quer médica quer de
enfermagem, procedeu-se à instalação de um novo sistema de aquecimento e ventilação melhorando quer
as amenidades quer a eficiência energética da unidade. Criou-se também um espaço de guarda e
armazenamento de resíduos hospitalares do tipo I, II, III e IV, que é exigido por lei, bem como a adaptação de
instalações sanitárias para deficientes.
Objetivos:
1- Melhorar as condições de atendimento, para prestar assistência aos cerca de 6.100 utentes
estimados para a área de abrangência da unidade;
2- Melhorar o Acesso aos Cuidados de Saúde, corrigindo as situações de utentes sem médico de
família
3- Promover a reforma dos Cuidados de Saúde, preconizando-se a prestação de cuidados por equipas
multiprofissionais, com o objetivo de prestar cuidados de proximidade, numa ótica de partilha de
informação, comunicação e complementaridade
4- Obter Ganhos em Saúde ao criar condições para que a população possa usufruir de Cuidados de
Saúde Primários de proximidade e ao promover acompanhamento local dos utentes, mediante vigilância,
promoção de estilos de vida saudáveis e tratamento da doença
A operação encontra-se fisicamente concluída, e a unidade de Saúde em funcionamento.

