
 

 

 

Designação do projeto |  

Código do projeto |  

Objetivo principal |  

Região de intervenção |  

Entidade beneficiária |  
 
Data de aprovação |  

Data de inicio |  

Data de conclusão |  

Custo total elegível |  

Apoio financeiro da União Europeia |  

Apoio financeiro público nacional/regional |  
 

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos  

 

  

Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra 

CENTRO-05-4842-FEDER-000319 

Centro – Região de Coimbra 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

18-06-2019 

28-02-2020 

30-09-2021 

648.313,98 € 

FEDER: 551.066,88 € 

97.247,10 € 

O projeto-piloto “Região de Coimbra + PROXIMIDADE”, promovido pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra em parceria com os Municípios de Condeixa-a-Nova e 
Montemor-o-Velho e a Administração Regional de Saúde do Centro, encontra-se em pleno 
funcionamento. 
 
Este projeto-piloto foi recentemente alargado aos restantes Municípios do território da CIM 
Região de Coimbra, através da aquisição de mais 17 Unidades Móveis de Saúde e contará 
com a parceria da Administração Regional de Saúde do Centro. 
 
Estas Unidades Móveis de Saúde, 100 por cento elétricas, estão devidamente equipadas para 
prestar apoio à população, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, 
através da presença de equipas multidisciplinares nas áreas de cuidados de saúde e apoio 
psicológico e social. 
 
Têm por objetivo proporcionar aos municípios uma melhoria da qualidade assistencial de 
proximidade nos cuidados de saúde domiciliários e, complementarmente, no apoio às 
respostas sociais. 
 

Promover a inclusão social e a pobreza 
 



 

 

 Objetivos principais: 
 
 Melhorar o acesso aos cuidados de saúde; 
 Garantir a acessibilidade, continuidade e globalidade da prestação de cuidados na 

comunidade, personalizados à população; 
 Criar respostas eficazes para a prestação de cuidados de saúde aos grupos mais frágeis 

da população; 
 Fomentar a orientação para os resultados, o que permite, necessariamente, uma maior 

rapidez e eficácia na resposta às necessidades do cidadão; 
 Capacitar os profissionais da área da saúde e social, com equipamentos e meios 

necessários à prossecução do fim, obtendo Ganhos em saúde; 
 Ajudar os profissionais de saúde no atual contexto pandémico, na deslocação dos 

mesmos à população mais vulnerável, evitando assim que este grupo de maior risco se 
tenha de deslocar aos equipamentos de saúde e se exponha a um risco mais elevado de 
contágio. 

 


