Regulamento Específico: Saúde

Mérito da operação Aviso n.º: Centro-SAU-2014-10

Critérios de seleção
A

B

C

Parâmetros de análise

A operação deverá enquadrar-se nas orientações estratégicas da política setorial em causa e estar em consonância com as políticas de
desenvolvimento regional/local prosseguidas
A operação contribui para 1 dos seguintes objetivos estratégicos: OE 1: Melhorar a acessibilidade da populações aos cuidados de saúde, OE
2: Implementar na região os programas prioritários do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, OE 3: Reforçar o papel dos cuidados de saúde
primários enquanto pilar dos cuidados de saúde à população, OE 4: Contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde na
Região Centro.

2

A operação contribui para 2 dos seguintes objetivos estratégicos: OE 1: Melhorar a acessibilidade da populações aos cuidados de saúde, OE
2: Implementar na região os programas prioritários do Plano nacional de saúde 2012-2016, OE 3: Reforçar o papel dos cuidados de saúde
primários enquanto pilar dos cuidados de saúde à população, OE 4: Contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde na
Região Centro.

3

A operação contribui para 3 dos seguintes objetivos estratégicos: OE 1: Melhorar a acessibilidade da populações aos cuidados de saúde, OE
2: Implementar na região os programas prioritários do Plano nacional de saúde 2012-2016, OE 3: Reforçar o papel dos cuidados de saúde
primários enquanto pilar dos cuidados de saúde à população, OE 4: Contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde na
Região Centro.

4

A operação contribui para os 4 objetivos estratégicos: OE 1: Melhorar a acessibilidade da populações aos cuidados de saúde, OE 2:
Implementar na região os programas prioritários do Plano nacional de saúde 2012-2016, OE 3: Reforçar o papel dos cuidados de saúde
primários enquanto pilar dos cuidados de saúde à população, OE 4: Contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde na
Região Centro.

5

Articulação com outros tipos de operações desenvolvidas no âmbito do acesso das populações a serviços básicos
Existem 3 ou mais dos seguintes equipamentos a uma distância inferior ou igual a 15 minutos: equipamentos de meios complementares de
diagnóstico, equipamentos de fisioterapia e unidades de saúde continuados

2

Existem 2 dos seguintes equipamentos a uma distância inferior ou igual a 15 minutos: equipamentos de meios complementares de
diagnóstico, equipamentos de fisioterapia e unidades de saúde continuados

3

Existe 1 dos seguintes equipamentos a uma distância inferior ou igual a 15 minutos: equipamentos de meios complementares de
diagnóstico, equipamentos de fisioterapia e unidades de saúde continuados

4

Não existem equipamentos de meios complementares de diagnóstico, equipamentos de fisioterapia e unidades de saúde continuados a uma
distância inferior ou igual a 15 minutos.

5

Evidenciar uma inegável qualidade através de:
Procedimento contratual na fase de audiência prévia de adjudicação

C1

Conceção geral, consistência, viabilidade técnica e
Procedimento contratual com despacho de adjudicação
sustentabilidade financeira
Procedimento contratual com contrato celebrado

C2

C3

C4

D

D1

D2

D3

E

E1

Monitorização e controlo de execução

Prazo de execução da operação superior a 4 meses, contados a partir da data do
contrato de financiamento
Prazo de execução da operação entre ]3 - 4] meses, contados a partir da data do
contrato de financiamento
Prazo de execução da operação entre ]2 - 3] meses, contados a partir da data do
contrato de financiamento
Prazo de execução da operação inferior ou igual a 2 meses, contados a partir da data do
contrato de financiamento

2
3
5
2
3
4
5

Não existe metodologia prevista na memória descritiva do projecto

1

Existe alguma metodologia prevista na memória descritiva do projecto

5

Metodologia prevista para a sua avaliação

Plano de informação e publicidade

Não existe na candidatura evidência de plano de informação à comunidade antes e pós
conclusão do projecto (meios de comunicação locais e/ou regonais)
Existe na candidatura evidência plano de informação à comunidade antes e pós
conclusão do projecto (meios de comunicação locais e/ou regonais)

1
5

Demonstrar a sua mais-valia para as populações, em termos de:

Melhoria do acesso

Ganhos em saúde

Diminuição do número de utentes em lista de espera inferior a 2,5%

2

Diminuição do número de utentes lista de espera entre [2,5 % - 5%]

3

Diminuição do número de utentes lista de espera superior a 5%

5

Aumento em cobertura populacional < 5%

2

Aumento em cobertura populacional [5% - 10%[

3

Aumento em cobertura populacional >= 10%

5

A unidade de saúde não apresenta medidas específicas de redução de desigualdades no
Redução de desigualdades - (quanto a: raça/etnia, acesso à saúde
genero, acessibilidade/utilização por utentes com
A unidade de saúde apresenta medidas específicas de redução de desigualdades no
mobilidade condicionada)
acesso à saúde

1
5

Compromisso de níveis de desempenho e de rentabilização dos equipamentos nos anos seguintes à implementação dos projetos

Taxa de utilização global do equipamento

Acréscimo da taxa de utilização inferior a 2,5%

2

Acréscimo da taxa de utilização entre [2,5 % - 5%]

3

Acréscimo da taxa de utilização superior a 5%

5

