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OBRIGADO! 
 

Estas fotos pretendem representar o universo dos profissionais 
do HDFF, EPE já que é difícil captar todos em imagem. 
 
 
O Conselho de Administração do HDFF, EPE, pretende desta 
forma, prestar uma simbólica homenagem, agradecer e 
enaltecer o empenho e dedicação manifestados pelos 
profissionais da Instituição durante o período crítico da 
pandemia. 

Agradecimento extensível à Câmara Municipal da Figueira da 
Foz pelo apoio e colaboração prestado, às entidades públicas, 
privadas e cidadãos a título individual, que não se pouparam a 
esforços e nos ofereceram o seu contributo, os seus serviços, 
equipamentos e/ou produtos, e aos nossos fornecedores de 
bens e serviços que tem ajudaram a dar a melhor resposta nesta 
situação difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manuel Teixeira Veríssimo 

Presidente do Conselho de Administração  
 

 

Este é o primeiro número da newsletter do HDFF, 
EPE que, trimestralmente, pretende informar os 

funcionários sobre o que se vai passando na 
instituição. 

Era intenção do Conselho de Administração que 
este número tivesse saído no final do primeiro 
trimestre, contudo, a pandemia COVID 19, que 

tudo influenciou, obrigou ao seu adiamento. 

Esta primeira edição, por concentrar notícias 
correspondentes a dois trimestres, será 

necessariamente mais longa e menos aprofundada, 
no entanto, dado que mesmo em tempo de COVID 

19, os projetos do HDFF não pararam, foi julgado 
importante trazê-los ao vosso conhecimento.  

A qualidade das instituições é construída com o 
conhecimento e a dedicação dos seus profissionais, 

mas para isso é necessário que haja partilha e 
comunhão de princípios sobre o que de bom, 

diferente e inovador se vai fazendo. 

O HDFF é um hospital com alma, que será tanto 
mais forte quanto maior for a partilha e o espírito 

criativo dos seus membros. 

Este espaço, por pretender ser de todos e para 
todos, está aberto à vossa colaboração e opinião e, 

por isso, esperamos contributos sob a forma de 
notícias, comentários ou outros formatos. 

   

  

A LUTA vai ser 
dura, mas a 

VITÓRIA vai ser 
NOSSA. 



 

                                                                                        Página 3 de 8 - I.02.1                                                                                           Aqui por Si 

 Notícia 
 

48 ANOS DO HOSPITAL 
 
No dia 20 de março, o Hospital Distrital da Figueira da 
Foz, EPE comemorou 48 anos de existência enquanto 
Hospital Distrital. 
Num dia que se esperava de celebração, estávamos 
perante um cenário nunca antes imaginado.  Há 
semelhança de outros anos o HDFF, EPE iria sinalizar a 
data, tendo escolhido para o ano de 2020 o slogan “Aqui 
por Si” … e esta frase, que foi pensada há tanto tempo 
atrás, nunca fez tanto sentido como agora. 
 
Mensagem divulgada pelo Conselho de Administração. 
“Hoje é dia de aniversário do Hospital Distrital da 
Figueira da Foz, EPE e tal como no ano passado, 
pretendíamos assinalar a data com uma cerimónia onde, 
para além da presença de convidados institucionais, 
seriam homenageados os profissionais do HDFF, EPE que 
atingiram a reforma no ano de 2019. 
Quis o destino que o País e o Mundo fossem nesta altura 
assolados pela maior crise sanitária deste século, e 
seguramente, uma das maiores da Humanidade. 
Não sendo, por isso, altura para festas, não deixa 
contudo, de ser uma data que nos deve unir e tornar mais 
fortes para combater um inimigo invisível que ataca a 
população em geral e põe em risco os próprios 
profissionais de saúde. 
Como tão bem o tem sabido fazer ao longo dos seus 48 
anos de vida, esperamos que mais uma vez o HDFF, EPE 
ultrapasse este obstáculo e mostre que unido e motivado 
este Hospital vale mais em conjunto do que a soma das 
suas partes. 
O desafio já está no terreno, a luta vai ser dura, mas a 
vitória vai ser nossa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Notícia 
 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE 
 
O Dia Mundial da Saúde é celebrado anualmente a 7 de abril. 
A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
em 1948, aquando da organização da primeira assembleia da 
OMS. Desde 1950, que no dia 7 de abril se celebra o Dia Mundial 
da Saúde.  
Na sequência da pandemia pelo COVID-19, as atividades na 
Instituição encontram-se suspensas. No entanto o Conselho de 
Administração do HDFF, EPE quis assinalar de forma simbólica 
o Dia Mundial da Saúde. Para o efeito, enviou, via e-mail, uma 
mensagem de agradecimento e reconhecimento a todos os 
profissionais de saúde e a todos os que trabalham no hospital, 
cuja dedicação tem contribuído para minimizar os efeitos da 
crise. 
E sendo o ano de 2020 o ano 
internacional das (os) profissionais 
de enfermagem e obstetrícia, foi 
feito um agradecimento especial ao 
grupo de Enfermeiras que há cerca 
de 16 anos iniciou o Curso de 
Preparação Parental para o 
Nascimento no HDFF, EPE bem 
como às Enfermeiras 
que  continuam a desenvolver o 
projeto. 
 
 
HDFF, EPE ASSINALA O DIA MUNDIAL DA HIGIENE DAS MÃOS 

 
No dia 5 de maio comemora-se o “Dia Mundial da Higiene das 
Mãos” e este ano a data ganhou uma maior relevância.  
O Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e 
Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (GCL-
PPCIRA) do HDFF,EPE relembrou, neste dia, a mensagem que 
tem vindo a divulgar ao longo dos anos “a higiene das mãos é 
uma das medidas que mais impacto tem na redução das 
infeções, na diminuição da resistência aos antimicrobianos e, 
consequentemente, na prestação de cuidados de saúde com 
melhores níveis de qualidade e de eficácia.” De uma forma 
simbólica profissionais e utentes foram alertados para a 
importância deste tema, tendo sido distribuídas bases de copos 
e tabuleiros, onde se sensibilizou para a higiene das mãos e para 
a importância da data.  
Com esta iniciativa o GCL-PPCIRA veio também renovar o 
compromisso do Hospital na prestação de cuidados de saúde 
seguros. A Higiene das Mão é um dos maiores aliados para 
conter as infeções e mais do que nunca é importante manter as 
mãos limpas e lavá-las com 
mais frequência a par da 
etiqueta respiratória e do 
distanciamento social e num 
contexto de pandemia o HDFF, 
EPE reforça que as práticas de 
higiene das mãos são medidas 
de continuidade, quer em 
época de pandemia, quer 
depois da mesma. 
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 Notícia 
 

DIA INTERNACIONAL DO ENFERMEIRO 
 

No dia 12 de maio, assinalou-se o Dia Internacional do 
Enfermeiro! Esta comemoração assumiu este ano uma 
importância reforçada.  
O Conselho de Administração, enviou uma mensagem a 
congratular todos os enfermeiros que, num momento 
particularmente difícil, são chamado para continuar uma 
luta que é de todos. 
No ano de 2019, o Enfermeiro Diretor Rui Miguel Cruz 
propôs festejar o Dia Internacional do Enfermeiro 
anualmente, entregando simbolicamente uma 
recordação a todos os Enfermeiros que completam 25 
anos de dedicação à Enfermagem no HDFF. Comemorou-
se a data em 2019 com a promessa de voltar no ano 
seguinte. Quis a Pandemia pelo COVID-19 que assim não 
fosse, mas não quis o Conselho de Administração deixar 
de cumprir com esta vontade. Assim, foi entregue a 
quatro enfermeiras o Diploma comemorativo dos 25 
anos, em momento menos formal, um pouco mais 
reservado, mas com a mesma vontade e satisfação.  

 
 
 
 
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA EM TEMPO DE 
PANDEMIA – COVID 19 
 
Para comemorar o Dia Mundial da Criança o Serviço de 
Pediatria lançou o 
repto, a várias 
crianças que vieram 
ao Hospital, para 
fazerem um desenho 
com o tema “Em 
tempo de Pandemia… 
o que tenho mais 
saudades de fazer.” 
Os desenhos 
elaborados ficaram 
em exposição no átrio 
do edifício principal 
do hospital. Na 
manhã do dia 01 de 
junho, as crianças que vieram à consulta de Pediatria, 
assistiram a uma visita virtual ao Jardim Zoológico de 
Lisboa, uma iniciativa da Fundação Luís Figo, tendo o 
mesmo dirigido umas palavras a quem assistia à visita. 
Neste dia foram ainda distribuídos presentes a todas as 
crianças que vieram ao HDFF, EPE.  

Humanização 
 

HUMANIZAR TAMBÉM É UMA FORMA DE CURAR 
 

O HDFF, EPE tem desenvolvido ações/ iniciativas centradas nas 
pessoas, sejam elas utentes ou profissionais num compromisso 
para a humanização hospitalar. 
 

Espaços e conforto 
Os hospitais, para além de prestarem cuidados de saúde, 
devem também ser adaptados para receberem o paciente de 
forma integra. Foi neste sentido, que o 
HDFF, EPE seguindo a política de 
humanização que tem vindo a 
desenvolver colocou, no Dia Mundial 
do Doente, mobiliário infantil e 
material didático nas salas de espera do 
Serviço de Pediatria. 
Também, em março, foram colocados 
nas salas de espera da Consulta Externa 
– Pólo I, sofás e mesas de estar.  
Os espaços ficaram mais divertidos, coloridos e mais 
acolhedores, minimizando assim os tempos de espera e o 
desconforto natural de estar num hospital. 

 
Profissionais e Voluntários: Agentes de Humanização 

O utente em ambiente hospitalar encontra-se desconfortável, 
inseguro, num momento delicado e de vulnerabilidade, pelo 
que se torna fundamental dialogar e estreitar relações, fazendo 
com que se sintam bem recebidos na instituição, por vezes, só 
de ser ouvido já se sente mais 
tranquilo. A equipa de 
voluntariado, coordenada 
pela Liga dos Amigos do HDFF, 
a par da atividade 
desenvolvida habitualmente, 
também tem feito um 
trabalho fantástico de 
colaboração com a Intuição 
na implementação de vários 
projetos. No Dia Mundial do 
Doente, celebrado a 11 de 
fevereiro, os Voluntários do 
distribuíram mensagens de 
sensibilização para a 
centralidade da pessoa 
doente e alertam para a 
importância da data. Também, ao longo do 2.º semestre de 
2019, 10 doentes que estavam internados no dia do seu 
aniversário receberam, pelas mãos dos Voluntários, uma 
pequena oferta. Este “miminho” em dia de aniversário  
acompanhado da visitas dos voluntários traz sempre algum 
apoio e aconchego ao utente. 
Estas iniciativas pretendem cumprir a missão do HDFF, EPE de 
humanização e de assistência ao doente, proporcionando mais 
conforto durante a sua permanência no Hospital. O HDFF, EPE 
quer fazer parte da vida das pessoas e são estes momentos de 
convívio e de partilha que nos fazem estar mais perto da 
comunidade. 
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Comunicação e informação 
Na área da comunicação e de informação em saúde é 
importante dotar os utentes de conhecimentos e de 
informação sobre a instituição. 
 
Como forma de acompanhar a revolução comunicacional 
o Hospital tem disponível uma aplicação gratuita a APP 
HDFF, que é uma aplicação móvel que processa 
automaticamente as datas das consultas, permite o 
pedido de remarcação. Esta app permite também ao 
utente, após a realização de uma cirurgia 
de ambulatório, receber, um questionário de avaliação 
clínica e um questionário de satisfação, permitindo 
recolher a sua opinião após um episódio de consulta, 
internamento ou urgência.  
O Site do Hospital, que foi renovado em 2019, agrega 
informação sobre os serviços da instituição, concursos, 
horários, eventos notícias, bem como divulgação de 
temas relacionados com a promoção da saúde.  
No ano de 2020, devido à pandemia que implicou o co 
finamento dos utentes e cancelamento de consultas e 
cirurgias, a APP e o site foram uns importantes canais de 
divulgação de informação. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ainda na área da comunicação com o utente, destaca-se 
o Projeto “A sua Saúde é uma Prioridade” da Comissão 
para a Qualidade e 
Segurança do Doente, cujo 
objetivo principal é o de 
sensibilizar e promover o 
aumento das competências 
do 
utente/cidadão/consumidor 
de cuidados de saúde, para 
a adoção de 
comportamentos saudáveis, 
quer a nível da promoção da 
saúde e prevenção da 
doença quer a nível da 
execução nos auto-
cuidados, e ainda para integrar a equipa de saúde, como 
membro responsável e pro-ativo. 
Este projeto consta da publicação mensal de um cartaz 
alusivo a um tema de interesse para o cidadão/utente. 

 
 
 

 

Projetos 
 

Sinalética 
A sinalética cada vez mais assume um papel de importância no 
dia-a-dia de todas as pessoas e instituições.  
No HDFF, EPE tratando-se de um edifício público de grandes 
dimensões e antigo, sendo a sinalética existente obsoleta e 
outra inexistente, só se poderia adquirir sinalética depois de se 
ter um projeto implementado, que fosse pensado na 
globalidade do Hospital e não por Serviços.  
Numa cooperação com a Escola Superior de Educação de 
Coimbra (ESEC) dois alunos da Licenciatura de Arte e Design, 
sob a orientação do respetivo professor supervisor, realizaram 
um estudo com vista a adequar a sinalética do Hospital às reais 
necessidades dos utentes. Neste estudo, foram aprofundados 
os diversos elementos da sinalética, como a tipografia, os 
pictogramas, os suportes, os mapas e a cor.  
Após a apresentação do trabalho, foi lançando pelo Hospital 
uma consulta ao mercado e a empresa concorrente fez os 
ajustes necessários, adequando o trabalho desenvolvido pelos 
alunos a determinadas orientações e necessidades que foram 
sentidas na Instituição. 
O resultado final foi um sistema de orientação claro, objetivo e 
de fácil leitura e interpretação. Uma sinalética eficiente que 
permite uma melhor circulação, acarretando, desta forma, 
maior satisfação por parte dos utentes, traduzindo-se também 
na eficiência do funcionamento do Hospital.  
Uma das características levadas em consideração neste projeto 
foi a intemporalidade, sendo o layout escolhido 
suficientemente neutro, para que daqui a vários anos ainda 
possa parecer atualizado no que diz respeito à sua imagem 
gráfica, facilmente editável, de modo a que se houver 
alterações da localização de serviços no edifício, possam ser 
feitos os devidos ajustes na sinalética, sem grandes 
contratempos, sendo que também foi levado em consideração 
a utilização de materiais de fácil limpeza e desinfeção.  
Uma das particularidades do projeto é a existência de 4 mapas 
com a planta do piso 0, que se encontram em zonas distintas e 
que permitirem proporcionar ao utente uma localização precisa 
“Você está Aqui” facilitando a orientação e deslocação entre 
serviços.  
O projeto teve o investimento total de 20.365,32€ 
cofinanciamento pelo SAMA 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sinalética anterior / sinalética atual 
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Fardamento 
O HDFF, EPE desde o início do ano, tem vindo a atribuir 
novo fardamento institucional aos colaboradores.  
O novo vestuário, que já estava encomendado, chegou 
na altura crítica da pandemia, tendo assumido um papel 
de relevo na proteção de cada profissional, permitindo, 
aos trabalhadores, que usassem em exclusivo a roupa do 
hospital, evitando a circulação do vestuário para fora da 
instituição.  
As novas fardas tem uma cor associada a cada grupo 
profissional e o logotipo do hospital gravado, o que 
permite de forma clara a identificação dos profissionais 
enquanto elementos integrantes da instituição, 
fomentando a confiança dos doentes na sua atuação. 
Neste momento, falta apenas o vestuário dos assistentes 
técnicos que devido à pandemia não houve resposta das 
fábricas de confeção.  

 
Projetos em curso 

 
Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da 

Administração Pública – SAMA 2020 
Plataforma de Atendimento e Prestação 

Digital de Serviços ao Utente  
Este projeto pretende colmatar as 
dificuldades identificadas, nomeadamente 
no que se refere à comunicação com os 
utentes, acompanhantes e cuidadores. 
Pretende-se ainda promover a 
implementação do novo modelo de atendimento 
assente na desmaterialização dos fluxos de informação 
na trilogia: utente/doente - hospital - outros prestadores 
de cuidados de saúde. 
 

Melhoria da Eficiência Energética - POSEUR  
Este projeto tem como objetivo principal apoiar a 
transição para uma economia de baixo teor de carbono 
em todos os setores, por exemplo  através da aplicação 
de isolamento térmico em paredes e coberturas; 
implementação de sistema de AVAC; substituição de 
lâmpadas convencionais por tubos de led em todo o 
hospital. O projeto tem um custo total elegível: 
2.033.826,18 € e um apoio financeiro da União Europeia: 
FEDER: 1.022.157,47 €. 

Bloco Operatório 
O primeiro concurso para construção do BO ficou deserto pelo 
que o HDFF, EPE teve de abrir outro procedimento. Após ser 
aberto novo concurso, concorreram várias empresas. Neste 
momento o Júri do Concurso já escolheu a empresa vendedora.  
Prevê-se que se iniciem as obras no 4.ºtrimestre deste ano. 

 
Hospital Sem Papel 

O projeto Hospital Sem Papel é um dos pilares da modernização 
administrativa e eficiência na alocação de recursos do HDFF, 
EPE. Com a sua concretização procede-se à organização e 
simplificação de circuitos, contribuindo para a eficiência na 
alocação de recursos, incluindo financeiros. 
Neste campo é importante seguirmos na realização dos 
seguintes projetos: 

 Receita Sem Papel totalmente digitalizada; 
 Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

(MCDT) Digitais. 
Para concretizarmos os projetos referidos, com ganhos de 
eficiência na alocação de recursos financeiros, proceder-se-á 
até ao final do ano à centralização em locais nucleares de 
impressoras, nomeadamente junto aos secretariados, sendo 
retirado dos gabinetes médicos. Irá também ser garantida a 
capacidade de importação digital de documentos. 
 

 
Projetos Aprovados 

 
O HDFF, EPE tem vários projetos cofinanciados pelos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento, designadamente no 
programa SAMA 2020 e PO SEUR, num total de investimento de 
8M euros, prefazendo um apoio total de 6M euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Projetos de Beneficiação 

 
Dando continuidade à beneficiação e requalificação do 
Hospital, estão a decorrer as obras para climatização dos 
Serviços de Ortopedia e Especialidades Cirúrgicas. 
O Conselho de Administração também já adjudicou as obras de 
remodelação do Serviço de Medicina Interna, para o acréscimo 
de mais 3 quartos ao Serviço. 
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 Sabia que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabia que… 

Num dia o HDFF, EPE produz:* 

6 Cirurgias convencionais 

19 Cirurgias de ambulatório 

385 Consultas 

644 Refeições servidas 

87 kg de roupa lavada  

*Valores médios com base no ano de 2019 
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A pensar na sustentabilidade ambiental a Newsletter do  
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. é exclusivamente digital. 

 
 

Ana Rita Pereira 
Responsável do Gabinete de Comunicação e Imagem  

Responsável do Gabinete de Formação Contínua e Biblioteca 
 

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE 
Gala - S. Pedro 

3094-001 - Figueira da Foz 
 

TEL: +351 233 40 21 65 TELM: +351 968 700 423  
ana.rita@hdfigueira.min-saude.pt 

www.hdfigueira.min-saude.pt 
 

 


