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DOCUMENTO DE ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

QUE ESTABELECE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À CONCRETIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

PREVISTOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) PARA A REDE DE CUIDADOS 

CONTINUADOS INTEGRADOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 

Objetivo do documento: Prestar Informações de Natureza Técnica que apresentem   a iniciativa 

legislativa e contribuam para a compreensão do  debate na ALRAM que discutiu  a proposta de 

decreto legislativo regional supramencionada 

 

1. Contexto Político e Estratégico  

 

A proposta de Decreto Legislativo Regional que estabelece as condições necessárias à 

concretização dos investimentos, previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a 

Rede de Cuidados Continuados Integrados da Região Autónoma da Madeira, tem por contexto 

político, o Programa do XIII Governo Regional, o qual  definiu como orientação estratégica, no 

quadro da prioridade conferida ao Serviço Regional de Saúde, a integração de cuidados e a sua 

articulação com a inclusão social, com o objetivo de, através da Rede de Cuidados Continuados 

Integrados, implementar uma verdadeira Rede de Suporte à pessoa em situação de 

dependência ou incapacidade, permanente  ou temporária, com necessidades de cuidados de 

saúde. 

No plano Estratégico, a iniciativa legislativa tem por quadro a Estratégia de Cuidados 

Continuados Integrados da RAM (REDE) para 2021/2026, aprovada pela Resolução n.º 

1070/2021, publicada no JORAM, I Série, n.º 197, 2 de novembro. A Estratégia organiza-se em 

torno de 4 Eixos Estratégicos: Organização e Coordenação; Financiamento e Sustentabilidade; 

Contratualização, Monitorização e Qualidade e Complexidade, Equidade e Responsabilidade 

partilhada, que se entrecruzam com objetivos específicos e medidas major em cada um dos 

eixos. 

A Estratégia Regional tem por missão a expansão e o desenvolvimento da REDE com aumento 

da capacidade e resolutividade das respostas, assegurando os princípios da cobertura universal 

em cuidados continuados integrados e a adequação às especificidades da RAM.  

A partir da realidade específica da RAM, foi necessário assegurar um modelo justo e equitativo 

de estimativa de lugares de REDE que assegurem uma cobertura territorial capaz de responder 

às necessidades de Cuidados de Continuados Integrados da população residente. E que tem em 

linha de conta os dados epidemiológicos e demográficos que são monitorizados para este fim, 
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nomeadamente a mortalidade por AVC (principal causa de morte na RAM acima dos 65 anos de 

idade) e a velocidade de envelhecimento demográfico, estimada através da variação da 

população residente na RAM com 65 e + anos e a procura de cuidados continuados por via dos 

internamentos hospitalares, particularmente, aqueles prolongados para além da alta clinica. 

No contexto da estratégia foram ainda delineadas medidas que visam a estruturação e 

alargamento de respostas de Cuidados Continuados Integrados a outros grupos etários e a 

outras condições de saúde, como a doença mental grave e a demência, apostando na promoção 

da reabilitação social das pessoas com doença mental, bem como respostas às crianças e 

adolescentes, portadores de doenças crónicas complexas, através de uma  estrutura e equipas 

vocacionadas aos Cuidados Continuados Integrados Pediátricos. 

Todo o trabalho de planeamento estratégico em Cuidados Continuados Integrados está 

consubstanciado pelos vários dados de diagnóstico e estimativa que são parte integrante da 

Estratégia de Cuidados Continuados Integrados da RAM 2021-2026 e sustentam a projeção do 

investimento integrado no PRR 21-26. 

A pluralidade das respostas e a sua adequação ao perfil de funcionalidade e nível de autonomia 

do utente são requisitos fundamentais do desenvolvimento do Modelo de Cuidados Integrados 

a aplicar na Região Autónoma da Madeira que se pretende que seja evolutivo, dinâmico e 

ajustado à realidade regional. 

Por conseguinte, determinou-se, no âmbito da Estratégia, implementar a avaliação do perfil 

funcional do utente, através da aplicação da Tabela de Funcionalidade Nacional, publicada em 

anexo ao Despacho n.º 4306/2018, de 30 de abril da 2018, do Gabinete do Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, a todos os utentes com idade superior a 18 anos, admitidos a Unidades de 

Internamento da REDE. 

Do contexto estratégico de cuidados Continuados Integrados, relevar ainda que é no âmbito do 

Eixo II: Financiamento e Sustentabilidade, que o projeto dedicado à Expansão, 

Desenvolvimento e Melhoria da REDE se integra nos instrumentos financeiros do «Next 

Generation EU», nomeadamente, o Plano de Recuperação e Resiliência, 2021-2026., tendo sido 

criado  o Subinvestimento C01-i05.01 - Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de 

Cuidados Continuados Integrados, como parte do Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde 

da RAM.  

 

2. O que a Iniciativa legislativa pretende resolver  

 

a) Assegurar que se encontram reunidas todas as condições para a execução do previsto 

Subinvestimento C01-i05.01 - Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de 

Cuidados Continuados Integrados, nomeadamente o quadro normativo que permita a 
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atribuição dos apoios financeiros às entidades promotoras e gestoras e de cuidados 

continuados integrados (organismos executores). 

 

b) Concretizar quem são as entidades executoras, expressas previamente, quer na ficha de 

investimento, submetida à candidatura ao PRR 21-26, quer no contrato de financiamento 

celebrado entre o IDR, IP-RAM (BI) e o IASAÚDE, IP-RAM (BF), em 30 de março 2022. 

 

c) Estabelecer os elementos essenciais a constar do Regulamento, a aprovar por portaria 

dos membros do Governo Regional responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, que 

irá definir o procedimento de apreciação e seleção de candidaturas aos apoios 

financeiros para a consecução dos projetos integrados no investimento.  

d) Reiterar que a atribuição dos apoios financeiros se rege por um quadro normativo 

emanado pela Coordenação da REDE integrada na Direção Regional para as Políticas 

Públicas Integradas e Longevidade, assegurando que são cumpridas, de forma 

complementar e independente, as funções de coordenação técnica e de execução física 

e financeira do Investimento. 

 

3. Quem são os organismos executores do investimento que arrolam esse papel 

mediante a celebração de protocolo ou contrato de financiamento com o IASAÚDE, 

IP-RAM 

 

a) Entidades Públicas Prestadoras de Cuidados de Saúde; 

b) Entidades Privadas Prestadoras de Cuidados de Saúde; 

c) Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

d) Estabelecimentos de apoio social geridos por entidades privadas, com autorização de 

funcionamento ao abrigo do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, na sua atual redação; 

e) Unidades da Rede de Cuidados Integrados da Região Autónoma da Madeira, com autorização 

de funcionamento emitida ao abrigo de acordos de cooperação/contratos-programa já 

celebrados; 

f) Demais entidades de direito privado, com idoneidade e capacidade organizativa, técnica e 

financeira para desenvolver os respetivos projetos. 

 

 

4. Quais são os projetos elegíveis para apoio financeiro  

 São projetos nos domínios da promoção da saúde, da prevenção e tratamento da doença, da 

reabilitação, da redução de danos, da reinserção socio familiar, que respondam às necessidades 

do desenvolvimento e consolidação cuidados continuados e que serão dirigidos ao setor público 

e ao sector privado, com ou sem fins lucrativos, conforme previamente previstos no PRR 2021-

2026. 
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Trata-se de: 

Novas Respostas (novos lugares de capacidade) em Cuidados Continuados Integrados (- 

Construção de raiz (+20% NZEB), Remodelação ou Ampliação de infraestruturas existentes ou 

reconvertidas.  

 

5. Quais as metas Metas Materiais do subinvestimento, para as quais se devem iniciar 

os procedimentos regulamentares e de aviso de abertura de concurso, no segundo 

semestre de 2022. 

 

• Meta II prevê a concretização de 731 lugares de Cuidados Continuados Integrados de âmbito 

geral distribuídos por 63 de Convalescença, 120 de Média Duração e Reabilitação e 548 de 

Longa Duração de Manutenção, desses, 313 Lugares são de remodelação, qualificação e 

remodelação.  

O valor Global da Meta III é de 44 213 234,00 €. 

• Meta III prevê a concretização de 337 novos Lugares de Cuidados Continuados Integrados 

de Saúde Mental, mediante criação de um conjunto de unidades e equipas de Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental (CCISM), destinado às pessoas com doença mental 

grave de que resulte incapacidade psicossocial e que se encontrem em situação de 

dependência.  

A concretização das respostas previstas nesta Meta III vai permitir uma (re)organização que 

deverá ser encarada como uma forte aposta na reabilitação psicossocial e na 

desinstitucionalização, incluindo, por definição, a não institucionalização e a mobilização de 

respostas comunitárias, incluindo, serviços, estruturas, cuidados e apoio, também ao nível 

domiciliário. 

As respostas previstas traduzem-se em:  

60 lugares de Residência de Apoio Máximo; 15 lugares de Residência Autónoma de Saúde 

Mental; 62 lugares de Residência de Treino de Autonomia e 200 lugares em Equipas de Apoio 

Domiciliário  

O Valor total do investimento para esta Meta III é de 8 310 900,00 €. 

• Meta IV visa concretizar 12 (lugares) em cuidados continuados integrados pediátricos, em 

Unidade de Internamento Pediátrico 

O Valor Global do investimento para a Meta IV é de 1 156 676,00 €. 

O Calendário indicativo da concretização das Metas Materiais é até 31/12/2025 

6. Ponto de Situação do Investimento afeto à Meta I já em execução  
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A Meta I é uma meta imaterial, delineada como necessária à Consolidação do Modelo Regional 

de Cuidados Continuados Integrados e que integra a implantação do sistema de classificação, 

do perfil funcional e do sistema de referenciação dos utentes, com a aplicação da Tabela 

Nacional de Funcionalidade, aprovada junto da Estratégia Regional. É através da Meta I, em 

curso, que se assegura a criação do Sistema de Informação e Gestão da REDE (SIGREDE RAM) 

O Sistema de Classificação Funcional de Utentes vai ser desmaterializado com a entrada em 

produção do Sistema de Informação e Gestão da REDE (SIGREDE RAM), que sendo um Sub 

Investimento da Meta 1, foi desenvolvido mediante a aquisição serviços de desenvolvimento e 

conceção de software específico para este o Projeto. A aquisição de serviços cumpriu-se através 

Procedimento de contratação pública com a referência CPG/1/2021-PPC, para o qual já foi 

elaborado o relatório de aceitação das especificações técnicas, dando como concluída a fase de 

desenvolvimento aplicacional, estando em curso os procedimentos para apreciação no âmbito 

da Regulamento Geral de Proteção de Dados.  Dos restantes subinvestimentos integrados na 

presente Meta, acresce referir que se encontram em fase preparação dos procedimentos 

contratuais.  

O Valor Global do Investimento afeto à Meta I é de 231 836,56€ e deverá estar totalmente 

concretizada até 31/12/2022 

 

VALOR ITENS 

139 772,56 € 

 

Aquisição serviços de desenvolvimento e conceção software para o 

Projeto «RCCI_RAM» 

Aquisição de Equipamento Informático e de Tecnologias de Comunicação 

e Informação para Equipas de Coordenação e Gestão da REDE 

42 266,56 € Aquisição de serviços para design do website da REDE 

Campanha de comunicação e informação de suporte aos investimentos da 

REDE da RAM destinado a todos os utilizadores 

Aquisição de serviços de estudo para caracterizar o capital humano e 

conhecimento dos profissionais da REDE acerca de Cuidados Continuados 

Integrados 

Produção e organização de dois eventos temáticos de apresentação da 

REDE (incluindo monitorização e implementação do projeto. 

49 797,44 € Aquisição de serviços evolutivos, corretivos e de suporte para o 

SIG_REDE_RAM 
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7. Os Meios para alcançar os objetivos do Investimento  

 

A iniciativa legislativa apresentada é um dos meios para se poder evoluir na concretização 

investimento de expansão, desenvolvimento e melhoria da REDE, que prosseguirá de seguida 

para a aprovação do regulamento através da Publicação de Portaria Conjunta das Finanças e 

Saúde, a qual vai estabelecer as normas e requisitos aplicáveis à atribuição de apoios 

financeiros com vista à concretização das Metas aqui enunciadas.  

 

Os apoios financeiros serão atribuídos pelo IASAUDE, IP-RAM, através da celebração de 

contratos de financiamento com as entidades executoras, ou protocolos de cooperação 

quando se trate de entidades públicas. Os contratos de financiamento são celebrados na 

sequência de procedimentos de apreciação e seleção de candidaturas, mediante a observância 

das necessidades e orientações técnicas definidas pela Coordenação da REDE. 

 

A seleção das candidaturas, com vista à seleção de organismos de direito privado é feita, em 

regime de concorrência, por Avisos de Abertura de Concursos, cuja estrutura tem por 

referência o estabelecido na Orientação Técnica n.º 2 elaborada pela Estrutura de Missão 

Recuperar Portugal (EMRP), cuja publicação deverá ser precedida de prévia validação por parte  

do IDR, IP-RAM e aprovação por parte da EMRP.  

 

Os candidatos, podem ser qualquer uma das entidades listadas no diploma em debate, com 

exceção das entidades previstas na alínea a) do número 4 do Artigo 2.º, que desenvolvam ou 

pretendam desenvolver projetos para prestação de cuidados continuados integrados, no 

âmbito da REDE.  

 

A coordenação Técnica da REDE e o trabalho em rede, estabelecido entre as entidades 

competentes SRF/SRS/SRIC, promove a articulação fundamental entre a dimensão 

normativa e operacional, e é o garante da consecução dos objetivos delineados, com rigor e 

transparência.    


