
 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO |MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR – DESPESAS NO 

ÂMBITO DO COVID19 

CÓDIGO DA OPERAÇÃO |FSUE-02-9999-FSUE-000002 

OBJETIVO PRINCIPAL |Apoio aos custos públicos decorrentes do combate 

à pandemia da doença COVID-19 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO |Alentejo 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA |Município de Ponte de Sor 

DATA DE APROVAÇÃO |04/11/2021 

DATA DE INÍCIO (prevista) |14/03/2020 

DATA DE CONCLUSÃO |30/09/2020 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL |169 416,58 € 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA |169 416,58 € 

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL | 0,00 € 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | 
 

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 
 

A 30 de janeiro de 2021 foi decretada pela Organização Mundial da Saúde, uma nova 
doença, chamada de Coronavírus (covid19). Desde essa altura os municípios 
portugueses têm vindo a adaptar-se constantemente a esta nova realidade. Assim 
sendo, houve um aumento exponencial de despesas relacionadas com esta doença. 
O combate pandémico implicou a definição e implementação, pelo Município, de 
respostas fortes e adequadas, que travassem a propagação do vírus e dessem às nossas 
instituições, trabalhadores, empresas e à população todos os meios para minimizar os 
contágios e proteger os mais vulneráveis. Dessa forma foram delineadas estratégias de 
promoção e proteção da saúde pública, apoio social e económico, apoios educativos e 
apoio psicológico à nossa comunidade e criado o Projeto de Emergência Municipal 
Covid19. 
O ano de 2020 exigiu a mobilização de recursos e estratégias de promoção da Saúde 
pública. Em articulação com diferentes serviços e entidades, foram adotadas diversas 
medidas para prevenir, conter e mitigar a disseminação do vírus SARS-COV-2, como a 
estreita articulação com as entidades do concelho para esclarecimento e apoio na 
contenção e diagnóstico da COVID-19, a distribuição de equipamentos de proteção 
individual e materiais de desinfeção a todas as ERPI´S do concelho, outras entidades e 
IPSS´S, o apoio na Criação do Centro de Rastreio COVID-19- Centro de Diagnóstico, e 



 

 

o apoio na Criação do Centro de Atendimento dedicado à COVID-19 de Ponte de Sor, em 
parceria com a ULSNA. Foi também desenvolvido o Plano Municipal de Saúde, que 
pretende ser um documento que sintetiza várias iniciativas e ações estratégicas 
desenvolvidas. 
O objeto desta operação visa o apoio aos custos públicos decorrentes do combate à 
pandemia da doença Covid-19. 
Com esta candidatura o Município de Ponte de Sor pretende o apoio dos custos relativos 
às despesas com o combate e proteção a esta nova doença, nomeadamente no período 
entre 14 de março de 2020 e 30 de setembro de 2020. 
 
OBJETIVOS DA OPERAÇÃO: 

Apoio dos custos relativos às despesas com o combate e proteção a esta nova doença, 
nomeadamente no período entre 14 de março de 2020 e 30 de setembro de 2020. 


