Designação do projeto | RE-Adaptar para Cuidar

Código do projeto | CENTRO-02-08B9-FEDER-068599
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | Centro Clínico Santa Terezinha, Lda.
Data de aprovação | 01-07-2020

Data de início | 26-05-2020
Data de conclusão | 12-03-2021
Custo total elegível | 25 440,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 12 720,00 EUR

Objetivos
Face à presença da COVID-19 – um desafio inesperado e sem precedentes, em que a saúde pública é ameaçada
diariamente – a ação coordenada e decisiva entre instituições e consumidores torna-se indispensável, de maneira a
garantir a implementação e cumprimento de todas as medidas implementadas, para que se evite uma nova subida da
curva de contágio.
O cumprimento dos requisitos essenciais de saúde e de segurança, em linha com as orientações da DGS e OMS, depende
essencialmente da colaboração dos cidadãos e das empresas, sendo que, à medida que países, empresas e indivíduos
planeiam um futuro pós-pandemia, todos devem usar as suas competências e experiências para moldar o mundo num
lugar mais seguro e resiliente.

Neste sentido, e uma vez que o cumprimento dos referidos requisitos depende essencialmente da colaboração dos
cidadãos e das empresas, o CCST pretende (i) adotar um papel de responsabilidade social na comunidade em que se
insere, (ii) reforçar as medidas de higiene e saneamento, (iii) fortalecer o dever cívico de manter uma distância social de
pelo menos dois metros, a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais no interior do seu espaço, e o limite máximo de
capacidade aplicado aos espaços fechados, (iv) colocando ainda especial ênfase na limpeza plena das superfícies e de
todas as zonas de contacto entre colaboradores e pacientes.
Assim, o presente projeto de investimento visa a concretização de um conjunto de investimentos de índole organizacional
que permitirão ao Centro Clínico a retoma da sua atividade, assegurando as diretrizes públicas e garantindo a segurança
de todos os trabalhadores e pacientes.
Atividades
- Redefinição do layout dos espaços conforme orientações das autoridades competentes ao novo contexto da COVID-19;
- Aquisição e instalação de divisórias de proteção em acrílico para consultórios médicos, salas de tratamento e receção;
- Aquisição e instalação de porta automática de correr para acesso a consultórios médicos e salas de tratamento;
- Aquisição e instalação de soluções de iluminação por sensor;
- Aquisição e colocação de dispensadores automáticos de sabão nos WCs;

- Aquisição e colocação de dispensadores automáticos de gel desinfetante nos espaços;
- Elaboração de manual de boas práticas entre (i) técnicos de saúde e utentes e (ii) técnicos de higiene e segurança e
trabalhadores

Resultados esperados
Apesar da enorme incerteza que envolve planear o futuro próximo, dado vivermos um desafio sem precedentes, a
Empresa espera, antes de mais, garantir a segurança dos seus pacientes e colaboradores. Simultaneamente, será
necessário recuperar da quebra no volume de negócios verificada nos 2 meses prévios ao início do desconfinamento.

