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NISA VAI TER NOVO CENTRO DE SAÚDE E JÁ TEM MAIS 

UMA MÉDICA A TRABALHAR NO CONCELHO 

 

A Presidente do Conselho de Administração da ULSNA (Unidade Local de Saúde do Alto 

Alentejo), Dra. Dorinda Calha e a Presidente da Câmara Municipal de Nisa, Dra. Idalina Trindade, 

procederam, no dia 5 de Dezembro, no Edifício dos Paços do Concelho de Nisa à assinatura do 

Protocolo que vincula as duas Entidades Públicas à construção do Novo Centro de Saúde de Nisa. 

O financiamento da obra e respetivos equipamentos encontra-se assegurado através da inclusão 

desta infraestrutura no mapeamento da Saúde para o Distrito de Portalegre e será de acordo 

com a Portaria nº 97-A/2015, de 30 de Março assumida através da seguinte repartição: 

a) 85% - Comparticipação FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional); 

b) 7,5% - pelo Município de Nisa; 

c) 7,5% - pela ULSNA E.P.E.. 

A obra, que já havia sido objeto de Protocolo de construção em 19 de Março de 2009 nunca foi 

executada em virtude do procedimento administrativo de construção não ter sido concluído nos 

prazos estabelecidos no contrato de financiamento no âmbito do “Programa Operacional 

INAlentejo 2007-2013”, vai iniciar-se em 2017 através da apresentação conjunta da candidatura 

(da Câmara Municipal e da ULSNA) ao “Programa Operacional Regional Alentejo 2020”, tem o 

valor de 1.073.999,95€ e um prazo de execução de 540 dias. 

A construção do Novo Centro de Saúde é das medidas prioritárias a concretizar no Município de 

Nisa tal como garantir à população do Concelho o acesso à prestação de cuidados de saúde, por 

isso nos congratulamos com a afetação de mais uma médica ao Centro de Saúde de Nisa que 

passou a dispor desde já de 4 médicos em permanência completando assim o respetivo Mapa de 

Pessoal 

 


