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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Liga dos Amigos do Hospital de Dona Estefânia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação

BIP/ZIP em que pretende intervir

“Melhoria das condições de estadia dos doentes assistidos
pela Especialidade de Pneumologia 4 do CHLC, EPE – Hospital
de Santa Marta”
49. São José / Santa Marta (eixo)
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar as condições de estadia dos doentes assistidos
pela Especialidade de Pneumologia do Hospital de Santa
Marta, uma vez que o Serviço de Internamento/ Hospital de
Dia recentemente sofreram obras de melhoria e remodelação,
verificando-se algumas necessidades em equipamentos.
Reabilitação e Requalificação de Espaços
Outro. Doentes e famílias da Especialidade de Pneumologia
do Hospital de Santa Marta
O projecto tem por objectivo a melhoria das condições de
estadia dos doentes assistidos pela Especialidade de
Pneumologia 4 do CHLC, EPE – Hospital de Santa Marta, numa
iniciativa da Liga de Amigos do Hospital de Santa Marta em
parceria com a Especialidade de Pneumologia.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Sustentabilidade

Melhorar e humanizar os cuidados prestados aos doentes,
proporcionando instalações que necessitam melhorar o
conforto e lazer para os doentes assistidos por esta
Especialidade.
De salientar que os doentes que recorrem à Pneumologia
sofrem, na maioria das situações, de dificuldade
respiratória, o que condiciona limitação na mobilidade, bem
como são doentes com tempos de internamento médios e
longos.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

NO INTERNAMENTO
Na maioria dos quartos não existem televisões. Nos quartos
onde ainda existem, são de modelos antigos, o que, pela
localização das camas e qualidade do écran, torna
impossível que seja observada pelos doentes acamados. Dado
que os doentes passam muito tempo sentados, era importante
aumentar o número de cadeirões de descanso. Nos quartos não
existe nenhuma mesa/secretária por forma a que os doentes
possam, por exemplo, escrever de uma forma confortável.
O refeitório, actualmente pouco confortável, poderia ser
bastante melhorado com mobiliário mais adequado, televisão
e computador com acesso à internet (colocação de ponto de
rede), para uso exclusivo dos doentes.
NO AMBULATÓRIO
Nas salas de espera para exames e consultas, assim como no
Hospital de Dia, não existem televisões. Estas, para além
de proporcionar períodos de lazer, poderiam ser igualmente
utilizadas, se associadas a leitor multimédia, para a
transmissão de informação relacionada com saúde,
particularmente dirigida a doentes do foro respiratório.
A sala de espera destinada aos doentes transplantados
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pulmonares (criada recentemente) está equipada com cadeiras
pouco confortáveis, que necessitam ser substituídas.
Recursos humanos

NO INTERNAMENTO
Quartos (em número de 6) – aquisição e colocação de
televisão em todos os quartos; aquisição de 6 mesas (tipo
secretária pequena); aquisição de 6 cadeiras de secretária;
aquisição de 3 cadeirões de descanso.
Refeitório – aquisição de 3 mesas de refeição para 4
pessoas e 12 cadeiras; Aquisição de 1 sofá de 2 lugares
para uso de doentes e famílias; aquisição e colocação de
televisão; aquisição de computador com mobiliário adequado
(mesa para PC e cadeira de secretária) e colocação de ponto
de rede / acesso à internet.
NO AMBULATÓRIO
Hospital de Dia (1 sala) e salas de espera para consultas e
exames (3 salas) – aquisição e colocação de Televisões com
leitor multimédia
– 4
Sala de espera destinada consulta de transplante pulmonar –
aquisição de 10 cadeiras de sala de espera para doentes e
acompanhantes.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Melhoria das condições de estadia de doentes / famílias,
para
minimizar os efeitos do internamento bem como da
vinda a uma consulta ou tratamento no ambulatório.
12950.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)
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Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

----------

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

----------

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

----------

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------
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Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

----------

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

0.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0.00 EUR

Equipamentos

12950.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

12950 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta
12950.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

12950 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

12950 EUR
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Total do Projeto
Total dos Destinatários

12950 EUR
0
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