
Apoios nas unidades de
cuidados continuados e
paliativos 



Objetivos
Visa a continuação de ações e projetos nos
domínios da promoção da saúde para
prevenção e tratamento da doença,
reabilitação, redução de danos, reinserção e
dos cuidados paliativos;

Responder às necessidades do
desenvolvimento e consolidação dos cuidados
continuados e cuidados paliativos;

Resposta imediata por parte do setor privado
(com ou sem fins lucrativos).

Beneficiários
Pessoas coletivas de direito privado com e sem
fins lucrativos, que desenvolva ou pretenda
desenvolver projetos para prestação de
cuidados continuados integrados, no âmbito da
Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI) ou cuidados paliativos, no
âmbito da Rede Nacional de Cuidados Paliativos
(RNCP).



Requisitos

Deter idoneidade e capacidade organizativa, técnica
e financeira para desenvolver os respetivos
projetos;
Encontrar-se regularmente constituído e
devidamente registado, licenciado ou autorizado,
nos termos legais aplicáveis; 
Possuir contabilidade organizada e ter a situação
regularizada em matéria de obrigações
contabilísticas;
Não apresentar condenação judicial por má
administração de subsídios ou outro tipo de
financiamentos públicos; 
Apresentar uma situação contributiva perante a
administração tributária e a segurança social
devidamente regularizada;
Ser proprietário do terreno ou detentor de qualquer
titulo que permita a utilização do mesmo. 

Projetos Elegíveis

Construção de infraestruturas com um
patamar de 20% mais exigente que o previsto;
Remodelação ou ampliação de infraestruturas;
Permanecer afetos por um período mínimo de
20 anos;
Verificar a viabilidade da construção junto da
autarquia competente;
Não pode ter sido objeto de autorização de
celebração de contrato com a RNCCI ou a
RNCP, antes do fim do prazo de candidatura;
Comprovar a capacidade financeira para
executar o projeto. 

a) Novas Respostas (novos lugares de
capacidade) em Cuidados Continuados
(RNCCI) e de Cuidados Paliativos (RNCP)



Projetos Elegíveis

Permanecer afetos por um período de 8 anos;
Cada projeto deve corresponder a uma única
equipa de apoio domiciliário que permite criar
pelo menos 10 lugares nos Cuidados
Continuados Integrados;
A Equipa de Apoio Domiciliário (EAD) não
pode ter entrado em funcionamento, nem
pode ter sido objeto de autorização de
celebração de contrato com a RNCCI antes do
fim do prazo de candidatura.

Cada projeto deve corresponder à
constituição de uma única ECCI, que permita
criar, pelo menos, 20 lugares em quipás
domiciliárias de cuidados continuados;
A ECCI não pode ter entrado em
funcionamento, nem ter sido objeto de
autorização de celebração de contrato com a
RNCCI, antes do fim do prazo de apresentação
de candidaturas. 

b) Criação de Equipas de Apoio Domiciliário
(EAD) em Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI) de saúde mental.

c) Criação de Equipas de Cuidados
Continuados Integrados (ECCI) da RNCCI.



 Estudos e projetos;
 Obras de construção de raiz, ampliação ou
remodelação;
Aquisição de equipamentos novos (médicos,
informáticos, de comunicação e imobiliário);
 Aquisição de viaturas elétricas, modificadas e
adaptadas para cuidados domiciliários;
Aquisição de fardamento;
Obras e reestruturação e adaptação de
espaços físicos ou instalações.

Despesas Elegíveis Financiamento Máximo

600.000€ por cada módulo de 20 novas
camas de RNCCI e RNCP; 
500.000€ por cada nova unidade de dia e
promoção de autonomia com 25 lugares;
25.000€ por cada novo lugar de RNCCI de
Saúde Mental (máximo de 20 lugares por
projeto). 

a) Para novas respostas em Cuidados
Continuados Integrados (RNCCI) e de
Cuidados Paliativos (RNCP), apoio de 100% do
valor global elegível de:



b) Para novas respostas em Cuidados
Continuados Integrados (RNCCI) e de
Cuidados Paliativos (RNCP), apoio de 100% do
valor global elegível de:

Financiamento Máximo

c) Para criação de Equipas de Apoio
Domiciliário (EAD) em Cuidados
Continuados Integrados (RNCCI) e criação de
Equipas de Cuidados Continuados
Integrados (ECCI) da RNCCI de: 

Apoio de 100% do valor global elegível, até ao
limite de 100.000€.

600.000€ por cada módulo de 20 novas
camas de RNCCI e RNCP; 
500.000€ por cada nova unidade de dia e
promoção de autonomia com 25 lugares;
25.000€ por cada novo lugar de RNCCI de
Saúde Mental (máximo de 20 lugares por
projeto). 
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