Designação do projeto |Formação de profissionais do Setor da Saúde
Código do projeto |POISE-03-4538-FSE-000422
Objetivo principal| Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação
Região de intervenção |Região Centro
Entidade beneficiária |Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
Data de aprovação | 12-09-2017
Data de início | 15-11-2017
Data de conclusão | 30-09-2017
Custo total elegível |143 485,66€
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 121 962,81€
Apoio financeiro público nacional/regional | CPN – 21 522,85€

Objetivos, atividades e
resultados esperados/atingidos
A prestação de cuidados de saúde de qualidade e a satisfação dos utentes dos serviços da ARS
Centro estão ligados às caraterísticas e competências dos seus recursos humanos. Assim, previuse a realização de um projeto formativo em diferentes áreas de atuação, num total de 117 ações,
para cerca de 1604 funcionários, uma vez que a sociedade está em constante mudança e é
necessário que os profissionais estejam aptos a responder a novos desafios.

Designação do projeto |Formação de públicos estratégicos
Código do projeto |POISE-03-4436-FSE-000786
Objetivo principal| Luta contra todas as formas de discriminação e promoção igualdade de
oportunidades
Região de intervenção |Região Centro
Entidade beneficiária |Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
Organismo Intermédio | Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Data de aprovação | 17-07-2017
Data de início | 5-12-2017
Data de conclusão | 30-07-2017
Custo total elegível |11 931,90€
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 10 142,12€
Apoio financeiro público nacional/regional | CPN – 1 789,78€
Objetivos, atividades e
resultados esperados/atingidos
O projeto pretende intervir junto dos vários profissionais de saúde que integram as equipas de
prevenção de violência nos adultos e dos núcleos de apoio às crianças e jovens em risco, através
da realização de ações de formação sobre género e violência ao longo do ciclo de vida, com o
intuito de promover medidas de integração e apoio às vitimas estabelecidos do Planos e
estratégias nacionais nesta área.

