
 
 
 

Designação do projeto |Adaptação de espaço para nova clínica 
 
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000747  
 
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária |Centro Clínico de Santiago do Cacém, Lda 
 
Data da aprovação |23-04-2019 
 
Data de início |08-11-2018  
 
Data de conclusão |31-12-2019  
 
Custo total elegível |98.948,15€  
 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 39.579,26€  
 
Objetivos, atividades e resultados esperados  
Foram criadas duas unidades de alojamento com quarto duplo mais distantes 
do centro do monte que se enquadram num conceito de isolamento e/ou maior 
privacidade. 
Atentos a necessidades e disponibilidades de serviços existentes nos concelhos 
onde está implantado e nos concelhos limítrofes, o Centro Clinico avançou em 
2018, em parceria com outra entidade, para a instalação de uma unidade 
vocacionada para a realização de exames complementares de diagnóstico nas 
áreas da cardiologia e da gastroenterologia. Com esta nova valência num novo 
espaço pretende dar início a uma complementaridade de serviços que 
permitem proporcionar uma maior comodidade aos seus clientes, evitando 
custos, reduzindo o absentismo e contribuindo para proximidade e acesso a 
serviços que se encontram no mínimo a 100 Km de distância.  
Para além desta inovação a nível regional, a prestação destes serviços pretende 
também colmatar carências existentes no Serviço Nacional de Saúde, que não 
consegue dar respostas a todas as solicitações existentes. Este serviço, com 
tecnologia de ponta, será um complemento para as unidades de saúde locais 
existentes tanto nas freguesias urbanas como rurais. 



 
 
 
 
 

Designação do projeto |Criação de posto de trabalho +CO3SO Emprego 
Interior 

 
Objetivo principal |Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 
 
Região de intervenção |Alentejo 

 

 
Código do projeto |ALT20-06-4740-FSE-001170

 
Entidade beneficiária |CENTRO CLÍNICO DE SANTIAGO DO CACÉM, LDA  

Data da aprovação |12-02-2021 

 

Data de início |17-06-2021 

 
Data de conclusão |31-10-2023 

 
Custo total elegível |46.777,50 € 

 
Apoio financeiro da União Europeia |39.760,88 € 

 
Apoio financeiro público nacional/regional |7.016,62 €  

 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 Com esta Operação pretende-se duplicar a capacidade instalada para a valência 
Consultório Dentário e a aquisição e instalação de um equipamento CBCT (Cone 
Beam Computer Tomography) que também poderá ser apelidado de Tomografia 
Axial Computorizada Dental (vulgo TAC Dental). Desta forma fica o Centro Clinico 
de  Santiago  do  Cacem,  Lda  apetrechado  com  um  instrumento  inovador,  para  a 
realização  de  exames  a  3D  de  apoio  ao  acto  médico.  A  utilização  deste 
equipamento  servirá  também  para  a  realização  de  exames  a  clientes  de  outras 
clinicas, dado que não existe qualquer equipamento com esta função, no concelho
 de Santiago do Cacem, Sines, Grândola, Odemira, Ferreira do Alentejo ou Alcácer 
do Sal.



 

Será  criado  um  posto  de  trabalho  para  a  função  de  ASSISTENTE  DE 
CONSULTÓRIO  DENTÁRIO,  do  género  feminino, com as funções de atendimento 
a clientes, marcação de consultas, faturação, estruturação da agenda do médico 
dentista,  prestação  de  apoio  ao  médico  dentista  em  consulta,  esterilização  dos 
equipamentos  e  instrumentos,  manuseamento  do  CBCT  para  a  realização  de 
exames a 2D e 3D e controlo de stocks.  


