
GUIÃO RESUMO 
Investimento: RE-C1-i05-RAM

Sub-investimento

C01-i05-m01

Expansão, desenvolvimento e melhoria da Rede de Cuidados 
Continuados Integrados da RAM

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA



Marco 294 - Consolidação do Modelo Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) e da 
Coordenação e Gestão Técnica da REDE 
Indicador -Implantação do sistema de classificação, do perfil funcional e do sistema de referenciação dos 

utentes para o modelo regional de cuidados continuados integrados da Madeira
Prazo: T4 2021
Valor: 231 836,61 €

MARCOS , METAS E VALOR DOS SUB-INVESTIMENTOS 

Meta 325- Aumento do nº de vagas em cuidados continuados integrados (âmbito  geral, saúde mental e 
pediátricos)
Indicador - 1080 lugares criados/requalificados REDE
Prazo: T4 2025
Valor : 53 680 800€



IDR
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As intervenções previstas no ponto 2, materializam-se em: 

• Requalificação e Alargamento da REDE de Cuidados Continuados Integrados de âmbito geral (731

lugares);

• Expansão da REDE em Cuidados Continuados Integrados Pediátricos (12 lugares);

• Expansão da REDE- Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (337 lugares).

A medida que consubstancia o sub-investimento visa intervenções destinadas a:

1. Consolidação do Modelo Regional de Cuidados Continuados Integrados ( Meta Imaterial)

2. Construção, ampliação, requalificação e apetrechamento de unidades prestadoras de cuidados de Cuidados

Continuados Integrados( Metas materiais )



As entidades que vão assegurar a execução física podem ser :   

• Entidades Públicas Prestadoras de Cuidados de Saúde;

• Entidades Privadas Prestadoras de Cuidados de Saúde;

• Instituições Particulares de Solidariedade Social;

• 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 redação atual;

• 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.



Mapas Resumo do Sub investimento 



Lugares de Cuidados Continuados Integrados de âmbito geral 

P1 Meta II
Aumento de vagas (camas) em cuidados 

continuados integrados de âmbito geral - tipologia: 
Unidade  de Convalescença

45 63

P1 Meta II

Aumento de vagas (camas) em cuidados 
continuados integrados de âmbito geral - tipologia: 

Unidade  de Média Duração e Reabilitação 
55 120

P1 Meta II

Aumento de vagas (camas) em cuidados 
continuados integrados de âmbito geral - tipologia: 

Unidade de Longa Duração e Manutenção 
481 548

P1 META II TOTAL DE LUGARES 731
REQUALIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO 

P1 METAII 
TOTAL DE LUGARES REQUALIFICAÇÃO/CONSTRUÇÃO 313

45 UMDR + 268 
ULDM

418

TOTAL VALOR

P1 META II VALORES DO INVESTIMENTO 44 213 234,00 € 7 120 750,00 € 37 092 484,00 €



Lugares de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental

P1 Meta III
Criação de vagas (lugares) em cuidados continuados 
integrados de saúde mental de população adulta -

Residência de Apoio Máximo
40 60

P1 META III VALOR DO INVESTIMENTO 3 779 000,00 €

P1 Meta III
Criação de vagas (lugares) em cuidados continuados 
integrados de saúde mental de população adulta -

Residência Autónoma de Saúde Mental
15 15

P1 META III
VALOR DO INVESTIMENTO INCLUI  CONTRUÇÃO E 

APETRECHAMENTO
1 181 700,00 €

P1 Meta III
Criação  de vagas (lugares) em cuidados continuados 

integrados de saúde mental de população adulta -
Residência Treino Autonomia

45 62

P1 META III
VALOR DO INVESTIMENTO INCLUI CONSTRUÇÃO, 

REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO  APETRECHAMENTO
3 278 200,00 €

P1 Meta III
Criação de vagas (lugares) em cuidados continuados 
integrados de saúde mental de população adulta -

Equipas de Apoio Domiciliário
112 200

P1 META III

VALOR DO INVESTIMENTO INCLUI ESTUDO DA 
INTERVENÇÃO, UNIDADE MÓVEL, EQUIPAMENTO DE 

REABILITAÇÃO E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E 
INFORMÁTICO

72 000,00 €

8 310 900,00 €



Lugares de Cuidados Continuados Integrados Pediátricos 

P1 Meta IV
Criação de vagas (lugares) em cuidados continuados 

integrados pediátricos, por tipo de resposta: Unidade de  
Internamento Pediátrico

12

P1 META IV 
VALOR DO INVESTIMENTO INCLUI CONSTRUÇÃO E 

EQUIPAMENTO
1 156 676,00 €



Atribuição de apoios financeiros  no âmbito da execução  física do sub- investimento:

• Se Organismo Público , o apoio financeiro é assegurado mediante  a celebração de protocolos ou outros 

instrumentos análogos , entre o IASAUDE,IP-RAM e a entidade

• Se Organismo de Direito Privado o apoio financeiro é assegurado, mediante a celebração de um contrato de 

comparticipação  financeira ente o IASAUDE, IP-RAM e a entidade de direito privado.

A seleção das Entidades de Direito Privado,  candidatas à execução  do projeto, realiza-se mediante concurso, nos 

termos de regulamento a aprovar  e de acordo com os requisitos  definidos nos  Avisos de Abertura de Concurso 

emanados segundo a  Orientação Técnica n.º 2 elaborada pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP).



Os Avisos de Abertura de Concurso, cuja publicação deverá ser precedida de prévia validação por parte do IDR, 
IP-RAM e aprovação por parte da EMRP. 

Vão  estabelecer: 

a) Os objetivos, prioridades e condições de atribuição do financiamento; 

b) As condições de acesso e de elegibilidade dos organismos executores;

c) Os prazos de apresentação de candidaturas;

d) Os procedimentos de apreciação e seleção de candidaturas, devendo ser garantida a sua publicitação,

bem como a transparência e o rigor dos métodos de avaliação, classificação e seleção, cumprindo os requisitos

previstos no contrato de financiamento celebrado entre a o IDR, IP-RAM e a Estrutura de Missão Recuperar

Portugal;

e) Os elementos essenciais dos contratos a celebrar, incluindo as obrigações de prestação de informação;

f) Os mecanismos de monitorização, acompanhamento e fiscalização, pelas entidades referidas no

número seguinte, do cumprimento das assumidas pelas entidades beneficiárias dos referidos apoios

financeiros.



Os Avisos de Abertura de Concurso vão referir também o custo padrão de construção.

Valor de referência do metro quadrado de construção X área útil (considerando a área útil de construção como o

valor correspondente à soma das áreas de todos os compartimentos de edificação, incluindo vestíbulos,

circulações interiores, instalações sanitárias, arrumos, espaços de função similar ou complementar) dos espaços

exclusivamente atribuídos a cuidados continuados integrados) ou ainda valor de referência do metro quadrado

de construção X área bruta



São elegíveis todas as despesas que se destinem, exclusivamente, à concretização do Investimento 

contratualizado entre o IDR, IP-RAM e o IASAUDE, IP-RAM, desde que estejam em conformidade com o texto do 

PRR aprovado, nomeadamente as que se enquadrem nas seguintes tipologias: 

• Empreitadas e despesas com a Fiscalização (ou assessoria à fiscalização das mesmas);

• Estudos e Projetos, incluindo estudos de caracterização sociodemográfico e epidemiológico;

• Prestação de Serviço de desenvolvimento aplicacional de software, licenciamento e serviços de 

parametrização;

• Aquisição de hardware informático e de comunicação; 

• Material Diverso para internamento e tratamento dos doentes no âmbito da REDE:

• Equipamentos para tratamento/reabilitação;

• Mobiliário diverso para estruturas de internamento;

• Unidade Móvel de Saúde (tipo B);

• Despesas de comunicação e divulgação do investimento.

Despesas elegíveis 



• Projeto de arquitetura em fase de Anteprojeto, nos termos do que se encontra definido na legislação

em vigor / Projeto de licenciamento, ou elementos de fase posterior do projeto de arquitetura, que

deve ser instruído com peças escritas e desenhadas de forma a possibilitar a fácil apreciação das

soluções propostas pelo autor do projeto e seu confronto com as exigências do programa funcional;

Antecipação informativa 

Apresentação de candidaturas

Elementos informativos básicos

• Estimativa do custo da obra e prazo de execução;

• Documentação comprovativa da autorização ou licenciamento, pela Autarquia, relativamente às obras 

a realizar, à data da submissão das candidaturas.



Pré-certificado energético válido, emitido por Perito Qualificado, que ateste que a construção do edifício novo ou

quando se trate de uma grande renovação de um edifício existente que este assegura as necessidades de energia

primária de pelo menos, 20% superiores aos requisitos dos edifícios com necessidades de energia quase nulas;

Documento comprovativo da titularidade ou propriedade do terreno ou do edifício ou fração a intervencionar,

designadamente certidão de registo predial atualizada;

No caso de se tratar de um contrato de comodato deve ser apresentado o referido contrato, devidamente

assinado, acompanhado da certidão de registo predial atualizada em nome do comodante.


