
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Código do Projeto: 

ALT20-06-4842-FEDER-000188 
 

Designação do Projeto: 

Inovação e diferenciação 
tecnológica do Hospital Distrital de 

Santarém, EPE 

 

Programa: Fundo: Taxa de cofinanciamento: 

Operacional Regional do Alentejo FEDER 85% 
 

Entidade beneficiária: Data de início: Data prevista de conclusão: 

Hospital Distrital de Santarém, EPE  01-05-2019  30-06-2023 
 

Investimento elegível: Apoio Financeiro da União Europeia: Financiamento Público Nacional: 

7 396 499,18€  6 287 024,30€  1 109 474,88€ 
 

Objetivo do Projeto: 

 
O 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 inovadores, promovendo a sua modernização, 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 dotar-se o Hospital de Santarém com um equipamento de Ressonância 
Magnética, há muito ambicionado, eliminando assim, a necessidade de deslocação dos utentes a 
outras instituições 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, bem como 
dotá-los de equipamentos modernos e inovadores, e 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. 
 

 



    
 

 

 

Bloco Operatório Central 

3 estações de Anestesia 165 681,00 € 

3 marquesas cirúrgicas e 4 candeeiros cirúrgicos dupla cúpula tecnologia LED 235 773,17 € 

Aquisição e instalação de pendente de teto (rampas de gases medicinais) 24 547,50 € 

Total: 426 001,67 € 
  

Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

Empreitada de beneficiação da Unidade de Cirurgia de Ambulatório 153 750,00 € 

3 marquesas cirúrgicas e 3 candeeiros cirúrgicos dupla cúpula tecnologia LED 181 732,50 € 

Total: 335 482,50 € 
  

Bloco Operatório de Obstetrícia 

1 ecógrafo e 2 desfibrilhadores 51 291,00 € 

4 módulos de telemetria 25 092,00 € 

6 mesas de reanimação de recém-nascido 87 822,00 € 

2 marquesas cirúrgicas e 1 candeeiro cirúrgico dupla cúpula tecnologia LED 103 689,00 € 

3 marquesas ginecológicas 14 621,00 € 

Total: 282 515,00 € 
  

Imagiologia 

Ressonância Magnética 2 152 500,00 € 

Total: 2 152 500,00 € 
  

Unidade de Cuidados Intensivos e Anestesiologia 

 Empreitada de reestruturação e ampliação da Unidade de Cuidados Intensivos e Serviço de   
 Anestesiologia 

2 314 360,04 € 

8 Camas elétricas para doentes com insuficiência respiratória 177 090,48 € 

1 Ecógrafo portátil 40 590,00 € 

11 Ventiladores 231 000,00 € 

1 Central de monitorização, 2 monitores de sinais vitais e 1 monitor desfibrilhador 33 028,00 € 

10 Spacestations standard e 12 com Spacecom 41 205,00 € 

Equipamento informático para UCI (inclui software) 78 056,54 € 

Videofibroscópio flexível portátil 14 760,00 € 

Equipamento de calorimetria indireta 20 609,88 € 

15 Seringas Infusoras e 15 Bombas Infusoras 27 000,00 € 

2 Humidificadores respiratórios para ventilação de alto fluxo 3 419,56 € 

1 Carro de emergência 1 968,00 € 

Frigorífico para medicação e estufa para meio hospitalar 2 152,50 € 

Equipamento administrativo e sinalética 14 760,00 € 

Total: 3 000 000,00 € 
  

Anatomia Patológica 

Empreitada de remodelação e ampliação do Serviço de Anatomia Patológica, Autópsias, Casa Mortuária  
e Perícias Médicas  

1 200 000,00 € 

Total: 1 200 000,00 € 
  

  

TOTAL DO INVESTIMENTO: 7 396 499,18 € 



    
 

 

Com o surgimento em 2020 da situação de pandemia mundial provocada pelo vírus SARS-CoV-2, verificaram-se 

diversas dificuldades no desenvolvimento deste Projeto e face às estratégias e esforços necessários e 

desenvolvidos para dar resposta à COVID-19, tendo sido solicitada, primeiro uma prorrogação da data de 

conclusão para 31-12-2021 e posteriormente, uma reprogramação financeira que veio incluir neste projeto duas 

empreitadas: a remodelação e ampliação do Serviço de Anatomia Patológica, Autópsias, Casa Mortuária e 

Perícias Médicas e a remodelação e ampliação da Unidade de Cuidados Intensivos e Serviço de Anestesiologia. 

Estes novos investimentos significaram um acréscimo no investimento elegível de 4.621.639,96 e um acréscimo 

na comparticipação FEDER de 3.928.393,97. 

O prazo de conclusão do projeto foi alargado para 30-06-2023. 

 

Execução do Projeto até 31-12-2021: 
 

Bloco Operatório Central 

Com a conclusão da empreitada de requalificação, remodelação e ampliação do Bloco Operatório Central 

e a sua inauguração no início de 2020, deu-se início a uma nova fase: reiniciar a sua atividade e recuperar 

os níveis de produção cirúrgica. Para tal, foi fundamental a aquisição de novos equipamentos para 

substituição de alguns antigos e já ultrapassados tecnologicamente, o que veio garantir a utilização 

eficiente das novas instalações e, por conseguinte, o aumento rápido da atividade cirúrgica com mais 

qualidade e segurança para os doentes, proporcionando-se melhores condições de trabalho para os 

profissionais de saúde. 
 

              
Marquesas Cirúrgicas 

                   
Candeeiros cirúrgicos dupla cúpula tecnologia LED 



    
 

 

                  
Estações de Anestesia 

 

Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

Durante o período em que o Bloco Operatório Central ficou inoperacional, a Unidade de Cirurgia de 

Ambulatório passou a ser utilizada cumulativamente para intervenções de cirurgia de ambulatório e com 

internamento. Como tal, a utilização intensiva da Unidade, provocou uma degradação natural dos espaços 

(e equipamentos), o que obrigou a uma intervenção, não só de beneficiação, mas também de correção de 

aspetos técnicos que, com o decorrer da utilização intensiva, se foram deteriorando. 

Com a assinatura em abril de 2021 do contrato com a empresa responsável pelas obras de beneficiação da 

Unidade de Cirurgia de Ambulatório, deu-se início a uma grande intervenção no âmbito dos revestimentos 

de pavimentos, paredes e tetos e também nas redes de infraestruturas cuja criticidade obriga a uma 

validação/certificação permanente e periódica. 

Dada a utilização excessiva por que passou por um longo período de tempo, a Unidade necessitou também 

de reapetrechar-se de algum equipamento médico e, para tal, este projeto financiou a aquisição de novas 

mesas cirúrgicas e candeeiros cirúrgicos de dupla cúpula, com tecnologia LED para equipar cada uma das 

salas operatórias. 

 

     
Salas de cirurgia 



    
 

 

 

 

     
Salas de recobro 

 

              
                                           Sala de registos                                                                                                Corredor 

 

       
Áreas de acesso 

 

 



    
 

 

Bloco Operatório de Obstetrícia 

Com a empreitada de remodelação e requalificação da Maternidade, foram projetadas duas salas 

operatórias, inexistentes até à data, tendo sido necessário equipá-las. Este Projeto veio permitir a aquisição 

de diverso equipamento, como marquesas operatórias, desfibrilhadores, mesas de reanimação de recém-

nascido e outro, imprescindível para o funcionamento de um Bloco Operatório de Obstetrícia. 

No final de 2019 entrou em funcionamento o novo Bloco de Partos e a Urgência de Ginecologia/Obstetrícia, 

com estruturas físicas de superior qualidade e providas de recursos tecnológicos inovadores e modernos. 

                         Módulo de Telemetria                                                 Marquesa ginecológica com estribos e suporte de soro 

 

 

 

     

Ecógrafo                                                                                     Candeeiros cirúrgicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 

  Mesas de reanimação de recém nascido 



    
 

 

Imagiologia 

Após a aquisição e instalação do equipamento de Ressonância Magnética no valor de 2,15 milhões de euros, 

a componente principal deste projeto, pode dizer-se que, desde a sua inauguração em setembro de 2021, 

o Hospital de Santarém deu mais um passo na diferenciação técnica de diagnóstico. Este equipamento 

atualmente essencial para o tratamento de doentes, veio contribuir para a melhoria da qualidade dos 

serviços de saúde prestados no Hospital de Santarém. 
 

 
Ressonância Magnética 

 

Unidade de Cuidados Intensivos e Anestesiologia 

Com a reestruturação e ampliação da Unidade de Cuidados Intensivos e Serviço de Anestesiologia, entre 

outras melhorias, será possível aumentar a capacidade instalada de 6 camas para 12 camas, privilegiando 

a organização em box em detrimento das instalações em área aberta, com separação em vidro, todas com 

portas automáticas também em vidro; criar um posto de vigilância centralizado e câmaras de CCTV para 

complementar o controlo dos doentes; promover a privacidade e isolamento dos doentes (4 camas serão 

de isolamento); criar uma área de farmácia e de preparação da medicação e criar instalações técnicas 

especiais de última geração, tais como instalações elétricas e de comunicação que assegurem o contínuo 

funcionamento; instalação de um sistema de AVAC afeto às boxes de modo a permitir dois modos de 

funcionamento alternativos, adequado ao tipo de doentes que estes espaços venham a receber. 

Está em fase de elaboração do caderno de encargos e ser lançado o procedimento concursal para a 

adjudicação da empreitada. 

Neste Projeto também se encontra incluído equipamento médico necessário à sua operacionalização, 

algum já adquirido e em funcionamento. 



    
 

 

                   Bombas infusoras                                             Seringas infusoras                                       Central de monitorização 

 

     

                                Monitor de sinais vitais                                                                                    Cama elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               Cama elétrica                                                                                     Ventilador 



    
 

 

Serviço de Anatomia Patológica 

Com a empreitada de remodelação e ampliação do Serviço de Anatomia Patológica, Autópsias, Casa 

Mortuária e Perícias Médicas, será possível assegurar maior rapidez na realização dos exames 

anatomopatológicos com melhoria nos tempos de resposta; acompanhar a inovação tecnológica, 

garantindo diagnósticos com base nas melhores práticas que permita a utilização das terapêuticas mais 

adequadas; criar laboratórios separados por área de especialidade, dando cumprimento à legislação em 

vigor; criar gabinetes médicos individuais; implementar novas técnicas, nomeadamente de biologia 

molecular que incluem a tipificação/genotipagem de HPV e técnicas de determinação de mutações em 

patologia oncológica. Desta forma será possível diminuir os custos e os tempos de resposta com as análises 

requisitadas a outras instituições hospitalares e entidades privadas; remodelar integralmente a área da 

Casa Mortuária, permitindo o aumento do número de mesas de autópsias para 2 e expansão do 

armazenamento do número de cadáveres. A concretização de todas estas condições melhorará a qualidade 

e a rapidez do diagnóstico e consequentemente a terapêutica de todos os utentes do HDS, principalmente 

a dos doentes oncológicos. 

O Projeto Técnico para a empreitada do Serviço de Anatomia Patológica encontra-se em fase de revisão, 

prevendo-se a sua conclusão durante o mês de fevereiro de 2022. 

 


