
 

 

Designação do Projeto| “Apoio às Ações de Mitigação da Pandemia em Vila Real” 

Código do Projeto| FSUE-02-9999-FSUE-000079 

Objetivo Principal| O objetivo da candidatura é apoiar financeiramente o Município de Vila Real nas ações e medidas 

tomadas com o intuito de minorar os efeitos da pandemia COVID-19, preconizada pelo Concurso FSUE-99-2021-01, 

incorridas no período de março a setembro de 2020, previstas no artigo 3º do Regulamento Nacional de Aplicação do 

Fundo de Solidariedade da União Europeia - Emergência de Saúde Pública da doença COVID-19 (FSUE COVID-19), 

aprovado por Despacho Conjunto da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e do Ministro do 

Planeamento, realizadas no território nacional e realizadas entre a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10-A/ 2020, de 13 

de março. 

Região de Intervenção| Norte – Douro 

Entidade Beneficiária| Município de Vila Real 

Data de Aprovação|04-11-2021 

Data de Início|14-03-2020 

Data de Conclusão|30-09-2020 

Custo Total Elegível|€ 254.742,29 

Apoio Financeiro da União Europeia| € 229.549,96 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | € 25.192,33 

 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos 

Objetivos: 

1. Apoio financeiro ao Município de Vila Real durante o período de março a setembro de 2022, que consistiu na 

comparticipação de despesas nas seguintes rubricas: 

i) Equipamentos e dispositivos médicos 

ii) Equipamentos de proteção individual 

iii) Hospitais de campanha e outras infraestruturas de proteção civil 

iv) Testes, outras análises laboratoriais e outros meios de diagnóstico 

v) Assistência de emergência a públicos vulneráveis 

vi) Ações de sensibilização relativas à prevenção da doença 

vii) Outros custos extraordinários relativos à prestação de cuidados de saúde e de assistência e a medidas profiláticas 



 

 

 

Atividades: 

- Aquisição de materiais e equipamentos de proteção e sanidade, bem como outras despesas e investimentos referidos 

nos objetivos enunciados. 

 

Resultados Esperados/Atingidos: 

** Mitigação dos efeitos globais da pandemia COVID-19 e apoio aos cidadãos mais carenciados do concelho de Vila Real. 

 

Área de intervenção: 

Município de Vila Real 

 


