
Barra de cofinanciamento (confirme o 
programa e o fundo da União Europeia 
que cofinancia o projeto para selecionar 
a barra de cofinanciamento correta)

Identificação do projeto

Designação do projeto | Aquisição de um Equipamento de Ressonância 
Magnética para o Centro Hospitalar Universitário do Porto
Código do projeto | NORTE-07-4842-FEDER-000725
Objetivo principal| Este novo equipamento terá a capacidade para cerca de 7mil
exames/ano, A aquisição do equipamento proposto permitirá aumentar a produção de RM
nas diferentes áreas, melhorando o tempo de resposta aos doentes e diminuindo o envio de
exames de RM ao exterior.
Região de intervenção | Região Norte
Entidade beneficiária | Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E.

Notificação de aprovaçãoData de aprovação | 06-01-2022

Data de início | 11-01-2022 

Data de conclusão | 31-12-2022

Custo total elegível | 1 431 282,48 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 787 205,36 €

Apoio financeiro público nacional/regional | Quando aplicável

Descrição da operação:
O Centro Hospitalar Universitário do Porto nomeadamente na sua unidade Centro materno-
Infantil do Norte, com especial diferenciação técnica e capacidade instalada, tem
legitimidade enquanto centro de referência a nível da região Norte em diversas áreas de
intervenção. Caracteriza-se por ser um Hospital com dedicação pediátrica em diversas
especialidades e o centro com a maior maternidade (em número absoluto de partos e
número de médicos especialistas de Ginecologia Obstetrícia na região, bem como no maior
número de consultas e cirurgias de foro técnico no País). O volume e a complexidade de
doentes com necessidades de diagnóstico e tratamento exigem um novo equipamento de
Ressonância Magnética. Os equipamentos atualmente em uso são: um de 1,5T adquirido em
2003 e outro de 3T adquirido em 2007. Cada equipamento realiza, em média, 6.300
exames/ano. Por falta de equipamento, em 2020 foram enviados para realização externa
3.786 exames/ano, número com tendência crescente, em particular da área da Cardiologia e
Neurorradiologia, dado o tempo de espera registado e a necessidade do cumprimento dos
TMRG (Tempos Médios de Resposta Garantidos), estimando-se que em 2021 iremos atingir
os 4.000 exames/ano realizados no exterior. Neste contexto, é garantido assim o aumento da
capacidade de resposta através da aquisição deste novo equipamento.
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