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N. 1/2023/ACSS
DATA: 2023-01-12

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: CENTROS HOSPITALARES, HOSPITAIS E UNIDADES LOCAIS DE SAÚDE 
DO SNS

 

ASSUNTO: Requisitos técnicos a observar nos termos da alínea 
a do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento do Programa 
de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de 
Parto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), aprovado 
em anexo ao Despacho n.º 557/2023, de 5 de janeiro.

O Despacho n.º 557/2023, de 5 de janeiro, do Senhor Secretário de Estado da Saúde, 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 8/2023, em 11 de janeiro, estabelece os 
princípios, as regras e os procedimentos a considerar para atribuição de incentivos 
financeiros às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito do 
reforço e atualização das infraestruturas e equipamentos integrantes dos respetivos 
blocos de partos.

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º, sob a epígrafe avaliação das 
candidaturas, é determinado que são definidos pela ACSS, I.P, os requisitos técnicos a 
cumprir para efeitos de apresentação de candidatura.

Neste contexto, os requisitos técnicos a observar pelos candidatos são os constantes 
do seguinte programa funcional mínimo:
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BLOCO DE PARTOS
    

ÁREA DO UTENTE m2 função Observações

Receção / Secretaria -

Gestão administrativa do Serviço e 
suporte administrativo à unidade. 
Recolha de dados e fornecimento 
de informação

-

Espaço de Espera de utentes e 
acompanhantes - Área de espera de utentes e 

acompanhantes/visitas -

Instalação Sanitária Individual 5

Higiene de adultos, com cabine 
adaptada para que também possa 
ser utilizada por utentes com 
mobilidade reduzida

Em serviços novos, 
devem ser 

consideradas duas IS

ÁREA TÉCNICA m2 função Observações

Sala de realização de exames 
obstétricos 14 Para a observação, diagnóstico, 

tratamento e assistência

Em serviços novos, a 
área a considerar

 é de 16m2

Sala de ecografias 12 Realização de exames de ecografia  

Sala de observação 16 Para observação de grávidas e 
permanência até 24h  

Instalação Sanitária Individual 5

Higiene de adultos, com cabine 
adaptada para que também possa 
ser utilizada por utentes com 
mobilidade reduzida

Uma por cada sala de 
observação

Posto de vigilância centralizada e 
registo 12 Preparação de medicação e 

registos de enfermagem.

Em serviços novos, a 
área a considerar

 é de 20m2

Quarto de Parto 25

Controlo do trabalho de parto, parto 
e recuperação pós-parto, com 
bancada para cuidados imediatos 
ao recém-nascido

-

Instalação Sanitária Individual 5 Anexa aos quartos de parto Pode ser partilhada por 
dois quartos

Zona de desinfeção do Pessoal 
(Quartos de Parto) -

Lavagem de mãos prévia a qualquer 
intervenção cirúrgica, técnica 
cirúrgica e/ou procedimentos

-

Arrecadação de material 
esterilizado (Quartos de Parto) -

Espaços destinados à organização 
do material cirúrgico esterilizado, 
antes da sua utilização nos quartos 
de parto

-

Quarto de Parto com banheira 35
Quarto equipado com banheira para 
parto na água e/ou apoio na fase de 
dilatação

Facultativo

Zona de Cirurgia Obstétrica  Dispensável se existir, na unidade, um bloco operatório na 
proximidade do bloco de partos
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Transfer - Adufa para grávidas, pessoal e 
acompanhantes -

Sala de operações (cirurgia 
obstétrica) 30 Sala de realização de partos 

distócicos

Em serviços novos, a 
área a considerar

é de 45m2

Zona de desinfeção do Pessoal 
para sala de cirurgia obstétrica -

Lavagem de mãos prévia a qualquer 
intervenção cirúrgica, técnica 
cirúrgica e/ou procedimentos

-

Arrecadação de material 
esterilizado (sala de cirurgia 
obstétrica)

-

Espaços destinados à organização 
do material cirúrgico esterilizado, 
antes da sua utilização na sala 
operatória 

-

Recuperação pós-anestésica 10/ca
ma

Recuperação pós-anestésica de 
partos distócicos 

duas camas/sala de 
operações

Sujos (sala de cirurgia obstétrica) 6 Espaço para despejos, lavagem e 
desinfeção de materiais -

Vestiário de pessoal (roupa verde) - Área de mudança para a mudança 
de roupa do pessoal do hospital com IS e duche

ÁREA LOGÍSTICA m2 função observações 

Arrecadação equipamento - Armazenamento de equipamentos e 
material 

Em serviços novos, a 
área a considerar

 é de 15m2

Zona roupa limpa - Armazenamento de roupa limpa
Arrumação em 

armário/estante/
carro.

Zona material de consumo - Armazenamento de material de 
consumo

Arrumação em 
armário/estante/

carro.

Zona material uso clínico - Armazenamento de material de uso 
clínico

Arrumação em 
armário/estante/

carro.

Copa 8
Preparação de uma bebida ou 
suplemento dietético para o utente; 
aquecer uma refeição

-

Sujos/limpos 6

Espaço para despejos, tratamento 
de arrastadeiras, lavagem e 
desinfeção de materiais. A zona 
limpa separada da zona suja, com 
entradas diferentes a partir das 
circulações, mas comunicando 
através de guichet.

Em serviços novos, a 
área a considerar

 é de 9m2

Depósito de sacos sujos -

Espaço para depósitos de sacos 
sujos, se possível, com entradas 
distintas para recolha e depósito de 
lixos, devendo localizar-se junto à 
saída da unidade

Em serviços novos, a 
área a considerar

é de 6m2

Arrecadação de material de limpeza -
Local para verter águas residuais de 
limpeza de chão; armazenamento 
de utensílios e material de limpeza.

Em serviços novos, a 
área a considerar

 é de 6m2
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ÁREA DE PESSOAL m2 função  

Sala descanso do pessoal -
Espaço para descanso, equipado 
com bancada para café; melhorar o 
conforto dos profissionais.

 

Instalações Sanitárias de pessoal 10 Higiene de adultos

Em serviços novos, 
devem ser 

consideradas duas IS 
com 10m2 

Vestiário de Pessoal (com I.S. e 
duche) - Área de mudança para a mudança 

de roupa do pessoal do hospital  

ÁREA FAMILIARES-VISITAS m2 função  

Gabinete de recolha de dados e 
informação -

Fornecer informação e apoio 
individualizado aos utentes e 
familiares

Em serviços novos, a 
área a considerar

 é de 8m2

Vestiário de familiares (com duche) -
Espaço destinado à mudança de 
roupa familiares; com instalação 
sanitária no interior e duche

Em serviços novos, a 
área a considerar

 é de 16m2

A presente circular entra em vigor no dia da sua publicação.

O Presidente do Conselho Diretivo

(Victor Herdeiro)
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