Código do Projeto:

ALT20-06-4842-FEDER-000188
Designação do Projeto:

Inovação e diferenciação
tecnológica do Hospital Distrital de
Santarém, EPE
Programa:

Fundo:

Operacional Regional do Alentejo
Entidade beneficiária:

Data de início:

Hospital Distrital de Santarém, EPE
Investimento elegível:

7 396 499,18€

FEDER

01-05-2019

Apoio Financeiro da União Europeia:

6 287 024,30€

Taxa de cofinanciamento:

85%
Data prevista de conclusão:

30-06-2023
Financiamento Público Nacional:

1 109 474,88€

Objetivo do Projeto:
Este Projeto de inovação e diferenciação tecnológica do Hospital Distrital de
Santarém, EPE pretende, com a conclusão da remodelação integral dos
Blocos Operatórios (Central, Cirurgia de Ambulatório e Obstetrícia),
apetrechá-los com equipamentos modernos e inovadores, promovendo a modernização dos
Serviços, com mais qualidade e acuidade, com mais conforto no atendimento dos doentes e criando
melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde.
Por outro lado, pretende-se dotar o Hospital de Santarém com um equipamento de Ressonância
Magnética, há muito ambicionado, eliminando assim, a necessidade de deslocação dos utentes ao
exterior para a realização destes exames, promovendo maior equidade para os residentes do Distrito
de Santarém.
Com a reprogramação financeira, física e temporal aprovada em 28 de junho de 2021, será possível
reestruturar e ampliar a Unidade de Cuidados Intensivos e Serviço de Anestesiologia, dotando-os de
equipamentos modernos e inovadores, bem como o proceder à beneficiação e ampliação do Serviço
de Anatomia Patológica, Autópsias, Casa Mortuária e Perícias Médicas, sempre com o objetivo de
prestar cuidados atempados e de qualidade.

A operação ALT20-06-4842-FEDER-000188 - Inovação e diferenciação tecnológica do Hospital Distrital de
Santarém, EPE foi aprovada em reunião da Comissão Diretiva de 19-06-2019, o Termo de Aceitação foi assinado
em 02-07-2019 e a Operação iniciou-se em 01-05-2019.
Os objetivos iniciais da operação eram o apetrechamento dos Blocos Operatórios e aquisição de equipamento
para a realização de exames de Ressonância Magnética no Hospital, com o valor do investimento elegível
aprovado de 3.196.499,18€ e o correspondente FEDER, a uma taxa de comparticipação de 85%, de
2.717.024,30€.
Em 2020, devido à situação de pandemia mundial provocada pelo vírus SARS-CoV-2 e às estratégias e esforços
necessários e desenvolvidos para dar resposta à COVID-19, verificaram-se diversas dificuldades no
desenvolvimento das distintas etapas dos procedimentos concursais, tendo sido solicitado em janeiro de 2021
a prorrogação da data de conclusão da operação para 31-12-2021.
No entanto, em fevereiro de 2021, foi solicitada autorização para submeter um pedido de, de forma a reforçar
o valor FEDER aprovado na operação, considerando um investimento adicional no valor de 4.200.000,
distribuídos pela remodelação e ampliação de dois serviços do hospital: Serviço de Anatomia Patológica,
Autópsias, Casa Mortuária e Perícias Médicas e pela Unidade de Cuidados Intensivos e Serviço de Anestesiologia,
bem como todo o equipamento necessário à sua operacionalização. Este reforço FEDER ascenderia a
3.570.000,00€ A Comissão Diretiva do Alentejo 2020, na sua reunião ALT20-2021-07 de 17-02-2021 deliberou
aceitar o referido reforço. O Termo de aceitação foi assinado no dia 28-06-2021, com o valor do investimento
elegível aprovado de 7.396.499,18€ e o correspondente FEDER, a uma taxa de comparticipação de 85%, de
6.287.024,30€. O prazo para a execução deste Projeto termina a 30-06-2023.

Execução do Projeto até 31-07-2021:
Serviços

Valores da
Candidatura

Valores
executados

Comparticipação
FEDER (85%)

HDS (15%)

Taxa de
execução

Bloco Operatório Central

426 001,67 €

426 001,67 €

362 101,42 €

63 900,25 €

100%

Bloco Operatório de Obstetrícia

282 515,01 €

259 540,71 €

220 609,60 €

38 931,11 €

92%

Bloco Operatório de Cirurgia de
Ambulatório

335 482,50 €

181 732,50 €

154 472,63 €

27 259,88 €

54%

Imagiologia

2 152 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

Unidade de Cuidados Intensivos e
Anestesiologia

3 000 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

Anatomia Patológica

1 200 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

7 396 499,18 €

867 274,88 €

737 183,65 €

130 091,23 €

11,73%

Estações de Anestesia

Candeeiros Cirúrgicos LED para sala de operações

Marquesas Cirúrgicas

Módulos de Telemetria

Módulos de Telemetria

Mesas de reanimação de recém nascido

Marquesas ginecológicas com estribos e suporte de soro

Ecógrafo

