
O “European Economic Area Grants (EEA 
Grants)”, mecanismo financeiro do espaço 
económico europeu, promovido pela Noruega, 
Islândia e Listenstaine (Estados Doadores) 
financia projetos em diversos países europeus, 
incluindo Portugal, com o objetivo de reduzir as 
disparidades económicas e sociais, bem como 
reforçar as relações bilaterais entre os Estados 
Doadores e os Estados Beneficiários.

Resultante de uma parceria entre o Centro Hospitalar 
de São João (CHSJ), o ACeS Porto Oriental e o ACeS 
Santo Tirso/Trofa, com origem na candidatura do CHSJ 
ao Mecanismo Financeiro EEA Grants 2009-2014 no 
domínio da nutrição, com o projeto intitulado “Rastreio 
da desnutrição na população idosa de um hospital 
central universitário no norte de Portugal e das suas 
áreas de influência”, nasceu o projeto Qualife+, através 
do qual têm sido desenvolvidas várias atividades, quer 
nos cuidados de saúde primários quer terciários, de 
forma a:
• melhorar a vigilância do estado nutricional nesta 
faixa etária;
• permitir a intervenção mais precoce nos doentes em 
risco;
• capacitar os profissionais envolvidos com os conheci-
mentos necessários a monitorização e melhoria destes 
indicadores.
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Programa

09h00: Abertura do Secretariado

09h25: Início da Sessão

09h30: Intervenção do Presidente do Conselho de Administração do CHSJ

09h45: Intervenção de Docente da FCNAUP e Coordenadora do Grupo de Estudo de 
Desnutrição

10h15: Apresentação dos Resultados do Projeto QuaLife+ no CHSJ

10h35: Apresentação dos Resultados do Projeto QuaLife+ no ACeS Porto Oriental e ACeS 
Santo Tirso/Trofa

10h45: Intervalo para Café

11h15: Intervenção da Coordenadora do Projeto QuaLife+

11h25: Intervenção da Representante de Enfermagem do Projeto QuaLife+

11h40: Intervenção da Gestora de Projetos da Área da Nutrição do Núcleo EEA Grants da 
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS)

11h55: Intervenção da Representante da Embaixada da Noruega em Portugal

12h10: Intervenção da Representante da Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS)

12h30: Final da Sessão


