
 
 
 
 

 

Identificação da empresa  
 
 

Missão  
 
O HFFEPE é um hospital público geral, integrado na rede do S.N.S., da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, que tem como objectivo principal prestar, de forma integrada com as 
restantes unidades de saúde da sua região, cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, 
adequados e em tempo útil, garantindo padrões elevados de desempenho técnico-científico, de 
eficaz e eficiente gestão de recursos, de humanização e promovendo o desenvolvimento 
profissional dos seus colaboradores. 

 
 

Objectivos  
  
 
Na sua actuação o HFFEPE pautar-se-á pela prossecução dos seguintes objectivos: 
Eficiência e eficácia na utilização dos recursos, sempre com o objectivo de atingir a 

satisfação dos utentes e colaboradores; 
Rigor, autonomia, responsabilização e flexibilização na gestão; 
Dedicação, competência, produtividade e responsabilização dos profissionais; 
Cumprimento dos objectivos assumidos através do contrato programa com o SNS. 

 
 

Políticas da Empresa 
 
Qualidade e humanização dos cuidados prestados; 
Dignidade pela pessoa humana; 
Visão do utente como um todo; 
Trabalho em equipa multidisciplinar; 
Disponibilidade para a mudança. 

 

Obrigações de Serviço Público  
 
O HFFEPE tem por objecto a prestação de cuidados de saúde de acordo com o seu 

grau de diferenciação, em articulação com os outros serviços de saúde e sociais da 
comunidade, a custos comportáveis aos utentes da sua área de influência. 

Tem ainda como objectivo promover a complementaridade entre entidades e apostar 
na motivação e satisfação dos seus profissionais 

 
 

Termos Contratuais da Prestação de Serviço Público 
 
 
Os termos contratuais constam do Contrato Programa celebrado com a Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo enviado em anexo, bem como da Portaria n.º 839-
-A/2009 de 31 de Julho. 

 
 
 
 
 
 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_hpdff/hpdffonseca_contrato_programa_2009.pdf


 
 
 
 

 

Modelo de Financiamento Subjacente à Prestação de Serviço 
Público 

 
 
O Modelo de Financiamento consta do Contrato Programa celebrado com a 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo enviado em anexo, bem como da 
Portaria n.º 839-A/2009 de 31 de Julho.  

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_hpdff/hpdffonseca_contrato_programa_2009.pdf

