


Investimentos RE - C01-i01 
Cuidados de Saúde Primários com mais respostas

Visam suportar a concretização da Reforma dos Cuidados
de Saúde Primários.
Foram concebidas várias submedidas após a identificação
dos desafios que os Cuidados de Saúde Primários
enfrentam e os quais o Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) contribuirá para dar resposta aos
mesmos.



Submedida i1.01 Alargar o Rastreio do Cólon Retal e do Colo do 
Útero a todos os Centros de Saúde do SNS 
O Investimento da ARS será de 720.000,00€.

Ponto de situação: Aguarda-se publicação da orientação técnica.

Submedida i1.02 Alargar o Rastreio Retinopatia Diabética a 
todos os Centros de Saúde do SNS 
O Investimento da ARS será de 116.000,00€.

Ponto de situação: Aguarda-se publicação da orientação técnica.

Submedida i1.03 Disponibilizar exames Holter e MAPA em 
todas as unidades de saúde familiar e unidades de cuidados 
de saúde personalizados dos ACES
O Investimento da ARS será de 107.827,20€.

Ponto de situação: Está prevista a aquisição dos equipamentos para o 
ano 2024 .



Submedida i1.04 Alargar as Consultas do Pé Diabético nos ACES
O Investimento da ARS será de 41.310,00 €.

Ponto de situação: Está prevista a aquisição dos equipamentos no 
ano de 2023. Em fase da elaboração das peças do procedimento.

Submedida i1.05 Disponibilizar capacidade de diagnóstico 
precoce e tratamento da Asma, DPOC e Tabagismo (espirómetros) 
nos Centros de Saúde
O Investimento da ARS será de 72.080,00€.

Ponto de situação: Está prevista a aquisição dos equipamentos no ano 
de 2023. Em fase da elaboração das peças do procedimento.

Submedida i1.06 Disponibilizar capacidade de dosear a 
Proteína C Reativa (PCR) em todos os Centros de Saúde
O Investimento da ARS será de 27.552,00€.

Ponto de situação: Está prevista a aquisição dos equipamentos no ano 
de 2023. Em fase da elaboração das peças do procedimento.



Submedida i1.07
Construir novas unidades de saúde, com 
necessidade de energia primária pelo menos 
inferiores em 20% ao padrão NZEB, para substituir 
edifícios desadequados

• Novas unidades/polos de saúde a construir (ARS Algarve): 6 construções, em que os responsáveis da 
execução física e financeira serão os municípios.

• Investimentos dos Municípios: Valor Total – 16.014.600,00€
Município de Albufeira: 3.136.500,00€ - Prevista candidatura ao Aviso Convite 2ª Fase
Município de Faro: 3.136,500,00€ - Prevista candidatura ao Aviso Convite 2ª Fase
Município de Lagos: 4.797.000,00€ - Prevista candidatura ao Aviso Convite 2ª Fase
Município de Olhão: 553.500,00€ - Prevista candidatura ao Aviso Convite 2ª Fase
Município de Tavira: 4.243.500,00€ - Prevista candidatura ao Aviso Convite 2ª Fase
Município de Vila Real de Santo António: 147.600,00€ - Contrato de Financiamento assinado com a ACSS –
Projeto de Execução em desenvolvimento 



Submedida i1.08
Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a 
eficiência energética, cumprir planos de 
contingência e/ou assegurar acessibilidade, a 
segurança e o conforto de utentes e profissionais

• Edifícios requalificados (ARS Algarve): 26 Requalificações, das quais 24 serão os municípios 
responsáveis pela execução física e financeira.

• Investimento Total : 15.984.575,70€
• Aviso Convite 1.ª Fase
ARS Algarve: 1.286.334,00€ - Candidatura submetida (Fase de Análise) 
Município de Castro Marim: 249.075,00€ - Candidatura submetida (Fase de Análise)
Município de Lagoa: 580.252,50€ - Candidatura submetida (Fase de Análise)
Município de Portimão: 309.960,00€ - Candidatura submetida (Fase de Análise)
Município de São Brás de Alportel: 311.989,50€ - Candidatura Aprovada – Projetos de execução em elaboração
Município de Vila do Bispo: 420.721,50€ - Candidatura no valor de 507.464,79€. Contrato financiamento assinado 
com a ACSS – Projetos de execução em elaboração
Município de Vila Real de Santo António: 142.434,00€ - Candidatura submetida (Fase de Análise)



Submedida i1.08
Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a 
eficiência energética, cumprir planos de 
contingência e/ou assegurar acessibilidade, a 
segurança e o conforto de utentes e profissionais

• Investimento Total : 15.984.575,70€
• Aviso Convite 2.ª Fase
ARS Algarve: 747.138,90€ - Prevista candidatura 
Município de Albufeira: 1.529.136,00€ - Prevista candidatura
Município de Alcoutim: 429.393,00€ - Prevista candidatura 
Município de Aljezur: 431.791,50€ - Prevista candidatura 
Município de Faro: 1.460.133,00€ - Prevista candidatura 
Município de Lagos: 1.040.580,00€ - Prevista candidatura
Município de Loulé: 828.036,00€ - Prevista candidatura 
Município de Olhão: 1.371.204,00€ - Prevista candidatura 
Município de Portimão: 322.137,00€ - Prevista candidatura
Município de Silves: 1.490.464,80€ - Prevista candidatura 
Município de Tavira: 1.129.509,00€ - Prevista candidatura
Município de Vila Real de Santo António: 1.904.286,00€ - Prevista candidatura



Submedida i1.09 Modernizar equipamentos
O Investimento da ARS será de 6.902.165,00 €.

Ponto de situação: Valor executado em 2022 – 408.659,94€ (c/Iva)

Valor adjudicado em 2023 – 1.053.478,76€ (c/Iva)

Submedida i1.10 Disponibilizar viaturas elétricas para apoio à 
prestação de cuidados no domicílio nos Centros de Saúde
O Investimento da ARS será de 2.370.000,00€. 

Ponto de situação: A aquisição vai ser realizada pelos Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), de forma agregada. 
Encontra-se em fase da elaboração das peças do procedimento.

Submedida i1.12 Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos ACES
O Investimento da ARS será de 250.000,00€.

Ponto de situação: Está prevista a aquisição dos equipamentos e obras 
de adaptação para o ano de 2024 e 2026.



Submedida i1.13 Criar Centros de Diagnóstico Integrado (MCDT de 
baixa complexidade, pelo menos RX e Análises Clínicas) nos ACES
O Investimento da ARS será de 1.800.000,00 €.

Ponto de situação: Aguarda-se publicação da orientação técnica ou 
aviso convite

Submedida i1.14 Criar Gabinetes de Movimento e Reabilitação nos ACES
O Investimento da ARS será de 200.000,00€. 

Ponto de situação : Aguarda-se publicação da orientação técnica ou aviso 
convite

Submedida i1.15 Disponibilizar equipamentos para resposta qualificada 
em situações de emergência nos cuidados de saúde primários

O Investimento da ARS será de 111.463,02€.

Ponto de situação: Está prevista a aquisição dos equipamentos para o 
ano de 2023. Em fase da elaboração das peças do procedimento.



Investimentos RE - C01-i02 
RNCCI e RNCP

Visa dar cumprimento ao princípio da equidade, sendo que a sua
concretização passa por alargar a resposta de cuidados continuados
integrados e cuidados paliativos a todo o País, completando o reforço de
investimento que tem vindo já progressivamente a ser realizado.

Procura assegurar, a igualdade de acesso a serviços de qualidade na área da
saúde, mediante o aumento da capacidade de resposta da RNCCI e RNCP, em
todas as vertentes da sua intervenção.

O Investimento total será de 8.468.772,66€.
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