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NISA COM NOVO CENTRO DE SAÚDE –  

OBRAS A INICIAR DENTRO DE DIAS 

 

 

Decorreu, hoje 19 de Março, nas instalações do antigo Centro de Saúde, a 

assinatura do Auto de Consignação da Obra do NOVO CENTRO DE SAÚDE DE 

NISA, com a presença do Presidente do Conselho de Administração da ULSNA 

(Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo), Dr. João Moura Reis, da Presidente da 

Câmara Municipal de Nisa, Dra. Idalina Trindade e do Srº Joaquim Marques, em 

nome da empresa responsável pela Obra, após parecer favorável do Tribunal de 

Contas, do passado mês de Janeiro. 

A partir desta data, a empresa Joaquim Fernandes Marques e Filho, Sa, irá iniciar a 

construção da nova Unidade de Saúde de Nisa, com um financiamento e respetivos 

equipamentos já assegurados, através da inclusão desta infraestrutura no 

mapeamento da Saúde para o Distrito de Portalegre, no âmbito do “Programa 

Operacional Regional Alentejo 2020”, em cerca de 1 milhão e meio de euros 

(1.413.619,94€), e um prazo de execução de 540 dias, 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.. 

Uma obra há muito aguardada pela população do concelho de Nisa, e só possível 

devido à intervenção, em tempo oportuno, da atual Presidente da Câmara Drª Idalina 

Trindade, que propôs à Administração da ULSNA, em 18/11/2014, um novo 

protocolo, de forma a serem cumpridas as normas estipuladas pela autoridade de 

Gestão, num período crítico deste processo, em que a ULSNA manifestava intenção 

em desistir do projeto, alegando a baixa taxa de execução (5,86%).  
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A nova infraestrutura será edificada numa área bruta de quatro mil m2, em terrenos 

adjacentes ao antigo Hospital da Misericórdia, repartidos por dois pisos, um piso 

térreo com 1.142,50 m2, onde se localizarão o acesso principal e a maioria das 

áreas de atendimento médico, nomeadamente a Entrada/Receção (2 salas de 

utentes), a Unidade de Saúde Familiar (6 Gabinetes de consulta médica; 2 

Gabinetes de Enfermagem; Sala de Tratamentos), na Unidade de Cuidados na 

Comunidade (Sala de Cuidados Continuados, Gabinete de Consulta Médica; Sala de 

Movimento; Sala de Hidromassagem; Gabinete Fisioterapeuta; Gabinete de Saúde 

Oral; Gabinete de Psicologia; Sala de Vacinação e os Apoios Gerais), e em piso 

superior, com uma área bruta de 351,00 m2, com uma Unidade Operativa de Saúde 

Pública (2 Gabinetes de Consulta Médica; Assistente Social) e algumas áreas 

constantes do Programa do Módulo de Apoios, nomeadamente, cafetaria, sala de 

reuniões, e outras áreas de administração. 
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