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No dia 30 de Março foram assinados os Contratos-Programa para 2011 das Unidades Lo-
cais de Saúde, Hospitais e Agrupamentos de Centros de Saúde da região Alentejo. Com este 
processo ficou definido o nível de cuidados que as entidades do Serviço Nacional de Saúde 
da região Alentejo assegurarão aos utentes em 2011 e os objectivos económico-financeiros 
que foram assumidos para este ano.
A assinatura formal deste compromisso é a conclusão de um intenso processo negocial entre 
a Tutela, representada pela Administração Regional de Saúde, e os responsáveis das Unida-
des do Serviço Nacional de Saúde (SNS) prestadores de cuidados de saúde, que em conjun-
to e num quadro de autonomia e responsabilidade partilhada, definem os cuidados que vi-
sam responder às necessidades em saúde da população alentejana e para que se obtenham 
ganhos em eficiência, mais articulação e integração de cuidados.
O ano de 2011 será particularmente exigente para a sustentabilidade do SNS e os desafios 
que se colocam a todos são claros: com os recursos disponíveis, o SNS terá de, sem perda 
de qualidade, garantindo os actuais níveis de acesso e eficiência, continuar a responder às 
efectivas necessidades em saúde da nossa população.
De facto, numa altura de enormes constrangimentos económico-financeiros, ganha cada vez 
mais relevo a necessidade de reforçarmos a política de saúde que tem vindo a ser implemen-
tada na região Alentejo, nomeadamente com a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, a 
criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, o aumento da diferenciação 
dos Hospitais da região, a implementação de respostas de proximidade como a Telemedici-
na, as Unidades Móveis de Saúde ou os Gabinetes de Movimento e Reabilitação nos Cen-
tros de Saúde, entre outros. Estas apostas, aliadas à melhoria das condições físicas e técni-
cas de trabalho e ao reforço do rigor e exigência na gestão dos recursos financeiros, propor-
cionarão melhores e mais adequados cuidados de saúde à população, maior satisfação aos 
doentes, cuidadores e profissionais de saúde e contribuirão para o fortalecimento e moder-
nização do Serviço Nacional de Saúde Português.

Região de Saúde do Alentejo assina 
Contratos-Programa com entidades 

do SNS para 2011 



Alto Alentejo totalmente coberto por 
Unidades de Cuidados na Comunidade

Desde o dia 8 de Fevereiro que o distrito de Portalegre 

conta com todas as Unidades de Cuidados na Comunida-

de (UCC) a funcionar. 

Efectivamente, a Unidade Local de Saúde do Norte Alen-

tejano, EPE (ULSNA), no dia 6 de Janeiro, em cerimó-

nias que decorreram em Elvas, Portalegre e Ponte de Sôr, 

contando com a presença do Sr. Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, assinalou o iní-

cio do funcionamento da UCC “Caia”, UCC “Ammaya” e 

UCC “Sorgilgav”, bem como a apresentação das restan-

tes UCC dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) 

do Caia e de S. Mamede. Já nos dias 7 e 8 de Feverei-

ro, o Conselho Directivo da ARS Alentejo, I.P. e o Conse-

lho de Administração da ULSNA assinalaram o início de 

funcionamento das restantes UCC: UCC de Sousel, UCC 

“Entre Passos e Concelhos” de Avis e Fronteira, UCC “Al-

Assinatura das cartas de compromisso das UCC da ULSNA, EPE.

UCC “Caia” Elvas

UCC “Ammaya” Portalegre

Quantara”, de Arronches e Monforte, UCC de Campo Maior, UCC “A Castanha”, de Castelo de Vi-

de e Marvão, e a UCC “AlterCrato” que abrange os concelhos de Alter do Chão e Crato. 

Foram entregues às UCC viaturas para prestação de cuidados domiciliários no âmbito da Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 

As UCC são constituídas por equipas multi-profissionais e apresentam no seu Plano de Acção vários 

projectos de intervenção na comunidade, nomeadamente nas áreas de Cuidados Continuados Inte-

grados, Saúde Escolar, Intervenção Precoce ou promoção de hábitos de vida saudável.

Inauguração da nova Extensão de Saúde da Tramaga 

No dia 6 de Janeiro foi inaugurada a nova Extensão de Saúde da Tramaga, no concelho de Ponte 

Inauguração da Ext. Saúde Tramaga

de Sôr, tendo contado com a presença do Sr. Secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Manuel Pizarro.

Esta nova Unidade, que resultou da remodelação total 

das antigas instalações, representa um investimento de 

aproximadamente 111.500 euros, da responsabilidade 

da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE 

(ULSNA) e irá possibilitar excelentes condições aos cerca 

de 531 utentes desta localidade.



Abertura de novas Unidades de Saúde 
no Baixo Alentejo 

Inauguração da nova Extensão de Saúde de Baleizão
No dia 16 de Março foi inaugurada a nova Extensão de Saúde de Baleizão, no concelho 
de Beja, integrada na Unidade de Saúde Familiar “Alfa Beja”, tendo contado com a pre-
sença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Manuel Pizarro.
Esta nova Unidade, que resultou da remodelação total das antigas instalações, repre-
senta um investimento de aproximadamente 93.840 euros, da responsabilidade da 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (ULSBA) e irá possibilitar excelentes 
condições aos cerca de 770 utentes desta localidade.

Unidades de Cuidados na Comunidade de Almodôvar e Ferreira do Alentejo já estão 
em funcionamento

Extensão de Saúde de Baleizão

Iniciaram funções duas novas Unidades de Cuida-
dos na Comunidade (UCC) integradas na Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo. 
A UCC de Almodôvar entrou em funcionamento no 
dia 15 de Fevereiro e foi a primeira UCC da ULS-
BA, EPE. 
No dia 16 de Março, foi a vez do Sr. Secretario de 
Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, as-
sinalar a entrada em funcionamento da UCC “Cui-
dar Ferreira”, de Ferreira do Alentejo.
Estas duas novas UCC vão desenvolver vários pro-
jectos de intervenção na comunidade, nomeada-
mente nas áreas de cuidados continuados integra-
dos, saúde escolar, gestão da doença crónica, in-
tervenção precoce ou promoção de hábitos de vi-
da saudável.

Inauguração UCC Almodôvar

Inauguração UCC “Cuidar Ferreira”

Ambas as unidades são constituídas por equipas multi-profissionais (enfermeiros, médi-
cos, higienista oral, psicólogo, técnico de serviço social, entre outros) que prestam cui-
dados de saúde bem como apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comuni-
tário, sobretudo aos grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco, dependência 
física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo.
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FICHA TÉCNICA

Adjudicada a construção do novo Centro 
de Saúde de Montemor-o-Novo 
A Administração Regional de Saúde do Alen-

tejo, IP, assinou o contrato de empreitada pa-

ra a construção do novo Centro de Saúde de 

Montemor-o-Novo, cujo valor ascende aos 

2.933.180,67 euros, e vai ser efectuada num 

terreno cedido pela Autarquia, ocupando uma 

área bruta de construção de 2.287 m2. 

Esta nova infra-estrutura vai permitir servir 

uma população de cerca de 18.326 habitan-

tes, estando o prazo de execução da obra pre-

visto em 20 meses. As instalações ficarão pre-

paradas para assegurar o funcionamento de 

Maqueta 3D do CS de Montemor-o-Novo

unidade de saúde familiar ou de cuidados de 

saúde personalizados, unidade de cuidados na 

comunidade, unidade operativa de saúde pú-

blica e de apoio geral e administrativo. 

Este novo centro de saúde vai permitir melho-

rar o acesso, a qualidade e a humanização dos 

cuidados de saúde prestados, as relações en-

tre os profissionais e utentes, bem como renta-

bilizar os recursos humanos.

A construção e os equipamentos são apoiados 

pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional 

INALENTEJO, com co-financiamento FEDER.

O inicio dos trabalhos está dependente da ob-

tenção do visto pelo Tribunal de Contas.

Nova Extensão de Saúde de S. Teotónio entra em funcionamento
Foi inaugurada, no dia 15 de Fevereiro, a nova Extensão de Saúde de S. Teotónio, pertencente ao 

Centro de Saúde de Odemira (ACES do Alentejo Litoral). A cerimónia contou com a presença do Sr. 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, que confirmou a excelência das no-

vas instalações. Dimensionada para atender cerca de 8 mil utentes, a Extensão de Saúde é consti-

tuída por 4 consultórios, 3 salas de tratamento e outras áreas de apoio, permitindo a prestação de 

Investimentos em Cuidados de Saúde Primários

Extensão de Saúde S. Teotónio - Odemira

cuidados com os mais elevados níveis de qualidade.

Esta nova infra-estrutura, da responsabilidade da Admi-

nistração Regional de Saúde do Alentejo, IP, com o apoio 

do Município de Odemira na cedência do terreno, teve um 

investimento de aproximadamente 570.000 euros, tendo 

sido alvo de candidatura e co-financiamento por parte do 

QREN/INALENTEJO - Regulamento Especifico da Saúde.


