Identificação da empresa
Missão e Visão
MISSÃO
Prestar os melhores cuidados de saúde, com elevados níveis de competência, qualidade e
rigor, fomentando a formação pré e pós-graduada e a investigação, respeitando sempre os
princípios da ética e da humanização e promovendo a diferenciação e a realização profissional
dos seus colaboradores.
VISÃO
Ser um exemplo na prestação de cuidados de saúde a nível nacional, e um polo de referência
e excelência, com uma perspetiva de crescimento sustentável, comprometimento, sentido de
mudança e diferenciação, ambicionando a criação de valor, nomeadamente pela medição dos
resultados clínicos, reforçando o estatuto de referência no setor da saúde.

Objetivos / Valores
VALORES
• Orientação para o Doente – Ter uma orientação clara para o doente, respondendo às suas
necessidades, de acordo com as melhores práticas disponíveis, promovendo ações de
salvaguarda de grupos particularmente vulneráveis, nomeadamente crianças, grávidas, idosos
e pessoas com deficiência, desenvolvendo as medidas de acompanhamento e atendimento
que se revelarem adequadas;
• Inovação – Ter um compromisso com a inovação, criando soluções flexíveis que permitam
assegurar a prestação de melhores cuidados de saúde;
• Ética nas relações pessoais, profissionais e institucionais – Defender e aplicar princípios
de ética nas relações pessoais, profissionais e institucionais, na utilização de recursos
escassos e na aplicação de princípios de equidade;
• Qualidade e ambiente – Salvaguardar e privilegiar a implementação permanente de normas
de qualidade e de práticas ambientais corretas e responsáveis;
• Responsabilidade social – Assumir todos os dias a responsabilidade social perante a
comunidade e demais agentes da envolvente interna e externa;
• Realização dos colaboradores – Ser uma organização onde os colaboradores encontram
espaço para a sua realização pessoal e profissional;
• Criação de valor económico e social – Ter sempre presente a necessidade de criar valor,
assumindo um comportamento socialmente responsável e coerente para todas as partes
envolvidas.

Políticas da Empresa
Para este efeito podem consultar-se os seguintes documentos:
Plano de Atividades e Orçamento - https://www.hds.min-saude.pt/category/informacao-egestao/

Relatório
do
Governo
Societário
content/uploads/sites/17/2022/02/RGS-2021.pdf

-

Relatório das Demonstrações não Financeiras
content/uploads/sites/17/2022/02/RDNF-2021.pdf
Relatório
do
Acesso
content/uploads/sites/17/2022/02/RACS_2021.pdf

https://www.hds.min-saude.pt/wp-

https://www.hds.min-saude.pt/wphttps://www.hds.min-saude.pt/wp-

Obrigações de Serviço Público
O Hospital Distrital de Santarém, EPE (HDS) é um hospital distrital, público, de agudos,
diferenciado, de acesso universal, em termos jurídicos reveste a forma de entidade pública
empresarial com autonomia administrativa, financeira e patrimonial que está integrado no
Serviço Nacional de Saúde (SNS), na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT).
O Hospital de Santarém assegura a prestação de cuidados de saúde a todos os utentes,
nomeadamente à população residente de cerca de 184,6 mil habitantes distribuídos pelos
concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos,
Santarém e Rio Maior numa área de 3.500 Km2. A distribuição da população da área de
influência do Hospital apresenta uma dispersão rural muito acentuada e é composta por uma
população muito envelhecida.
Para além da sua área de influência, também presta cuidados a populações de outros
concelhos do Distrito (Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere,
Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei, Vila Nova da Barquinha,
Gavião), num total de cerca de 233 mil habitantes, em especialidades que no Hospital tiveram
um desenvolvimento técnico e tecnológico elevado, como sejam, a Cirurgia Vascular,
Dermatologia, Infeciologia, Psiquiatria e Radioterapia Oncológica.
Por outro lado, desde a publicação da Lei do Livre Acesso, a procura no HDS para primeira
consulta de especialidade também tem vindo a aumentar, abrangendo outras áreas do país.

Termos Contratuais da Prestação de Serviço Público
O Hospital Distrital de Santarém, EPE (HDS) celebra anualmente um Contrato Programa com a
Tutela,
que
se
encontra
disponível
para
consulta
em
https://www.hds.minsaude.pt/category/informacao-e-gestao/
ou
https://www.acss.minsaude.pt//2016/10/04/contratualizacao-regiao-lisboa-e-vale-do-tejo-2/ .

Modelo de Financiamento Subjacente à Prestação de Serviço
Público
O Modelo de Financiamento subjacente à Prestação de Serviço Público está definido no
Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro e em todas as suas atualizações. Este Decreto-lei
regula o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de
Saúde com a natureza de entidades públicas empresariais, bem como as integradas no setor
público administrativo.

Os Estatutos do HDS EPE encontram-se publicados no site institucional, em
https://www.hds.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/17/2021/08/Estatutos-do-HDS_23-062021.pdf .
Os termos concretos do Financiamento das Instituições de Saúde do SNS são publicados
anualmente pela Administração do Serviço Nacional de Saúde, IP (ACSS) no documento
Termos de Referência, que pode ser consultado em https://www.hds.min-saude.pt/wpcontent/uploads/sites/17/2021/02/Termos_Referenc_Contratualizacao_2022.pdf
ou
https://www.acss.min-saude.pt/category/prestadores/normas-e-metodos/ .

