
Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé 
 

 

INFORMAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

A Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé, entidade promotora do Projeto 

nº POISE-03-4538-FSE-000572 do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Aviso de 

Abertura de Concurso nº POISE-38-2019-18, “Formação de Profissionais do setor de saúde”, 

promovido pelo Fundo Social Europeu (FSE), informa que irá dar início a um procedimento 

pré contratual para contratação de uma entidade formadora para execução da Prestação de 

Serviços no âmbito do projeto supra- identificado no âmbito do Projeto nº POISE-03-4538-

FSE-000572 do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, com as seguintes 

especificações técnicas: 

 - Aviso de Abertura de Concurso: POISE-38-2019-18 -“Formação de Profissionais do setor 

de saúde” 

- A prestação de Serviços a realizar terá como objeto a formação integrada na Candidatura 

nº POISE-03-4538-FSE-000572, com um volume total de 33088 horas, correspondendo 1900 

horas de Formação Nível 4 e 168 horas de Formação Nível 6, perfazendo um total de 2.068 

horas de formação, a executar em 24 meses. 

 - O início previsto é no próximo dia 30/12/2019, devendo a execução decorrer até 17 de 

Dezembro de 2021; 

 - A prestação de serviços de formação a realizar dirige-se para os objetivos definidos no 

Aviso de Abertura de Candidatura Nº: POISE-38-2019-18 -“Formação de Profissionais do 

setor de saúde” e respetivos Anexos, nomeadamente o desenvolvimento de competências dos 

profissionais de saúde 

As intervenções formativas visam: 

a) Cumprimento dos objetivos que constam do Plano Nacional de Saúde; 

b) Melhoria de qualidade da prestação de cuidados de saúde primários, 

hospitalares, paliativos e continuados; 

c) Desenvolvimento de competências na área dos comportamentos aditivos e 

dependências, bem como na área da saúde mental; Modernização dos serviços 

prestadores de saúde 

Alfândega da Fé, 18 de Dezembro de 2019 

O Presidente da Direção 

António Manuel Franco Simões 


