
Hospital Garcia de Orta, EPE

Nº Projeto Implementado Prémios Premiado Estado

1

Reconhecimento pelo referencial normativo “Manual de 

Standards Unidades de Gestão Clínica ME 5 1_07”, do 

modelo de certificação da DGS

       Centro Referência de Oncologia de Adultos-  

                            Cancro Recto  

Reconhecimento do HGO como unidade prestadora de cuidados de saúde com reconhecidos conhecimentos técnicos na prestação de cuidados de elevada qualidade aos 

doentes com cancro do recto; 

Garantir à população do HGO que os cuidados de saúde são prestados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, em conformidade com a evidência clínica 

disponível e as recomendações específicas da comunidade científica;

Garantir a diferenciação,  atratividade, capacidade e disponibilidade de consultadoria, Inovação, capacidade de ensino  e de investigação do Centro; 

Primar pelos principios de Melhoria da qualidade, Melhoria do acesso, Melhoria da efetividade, Centrado em outcomes, Melhoria da segurança e Diminuição do Risco Clínico 

e na Transparência.

                                                                   Prémio de Certificação de Nível Bom pela DGS

2019

após visita de 

acompanhamento em 

Julho de 2021 mantêm-

se a Certificação 

2

Certificação NEN NP ISO 9001:2015 pela SGS

   Centro Inseminação e Reprodução Medicamente

                    Assistida (CIRMA)

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afectar a qualidade da prestação de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e 

regulamentares aplicáveis;  

Privilegia as atividades de avaliação de riscos e prevenção ;  

Evidências objetivas que a qualidade foi alcançada;

Aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da aplicação eficaz do sitema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a conformidade 

com os requisitos do cliente.

                                                                Prémio de  Certificação pela SGS

2020

Obteve a 2ª Renovação 

Certificação em 

2020.11.20.

3

Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-UKAS

              Serviço Anatomia Patologica

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afectar a qualidade da prestação de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e 

regulamentares aplicáveis;  

Privilegia as atividades de prevenção;  

Evidências objetivas que a qualidade foi alcançada;

Aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da aplicação eficaz do sitema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a conformidade 

com os requisitos do cliente.

                                                              Prémio de Certificação de Manutenção pelo CHKS-UKAS

2020
Mantêm certificação até 

à data

4

Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-UKAS

 

                Serviço de Bloco Operatório  

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afectar a qualidade da prestação de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e 

regulamentares aplicáveis;  

Privilegia as atividades de prevenção;  

Evidências objetivas que a qualidade foi alcançada;

Aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da aplicação eficaz do sitema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a conformidade 

com os requisitos do cliente.

                                                                Prémio de Certificação de Manutenção pelo CHKS-UKAS

2020
Mantêm certificação até 

à data

5

Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-UKAS

 

               Serviço Gestão Logistica

Fornecer uma abordagem sistemática de todas as atividades que possam afectar a qualidade da prestação de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias 

e regulamentares aplicáveis;  

Privilegiar as atividades de prevenção;  

Fornecer evidências objetivas que a qualidade foi alcançada;

Visar o aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a 

conformidade com os requisitos do cliente.

                                                                 Prémio de Certificação de Manutenção pelo CHKS-UKAS

2020
Mantêm certificação até 

à data

6

Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-UKAS

                   Serviço Patologia Clinica

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afectar a qualidade da prestação de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e 

regulamentares aplicáveis;  

Privilegia as atividades de prevenção;  

Fornece evidências objetivas que a qualidade foi alcançada;

Visa o aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a 

conformidade com os requisitos do cliente.

                                                                Prémio de Certificação de Manutenção pelo CHKS-UKAS

2020
Mantêm certificação até 

à data
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7
Transição para a Certificação ISO 9001:2015  pela APCER

                Serviço Medicina Transfusional 

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afectar a qualidade da prestação de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e 

regulamentares aplicáveis;  

Privilegia as atividades de avaliação de Risco e Prevenção;  

Evidências objetivas que a qualidade foi alcançada;

Aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da aplicação eficaz do sitema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a conformidade 

com os requisitos do cliente.

                                                                Prémio de  Certificação para a ISO 9001:2015 pela APCER

2020

após visita de 

acompanhamento em 

Junho de 2020 mantêm-

se a Certificação 

8

Continuous Aspiration Mechanical Thrombectomy for the 

management of intermediate- and high-risk pulmonary 

embolism: initial single centre experience»

Autoria: Rita Calé, Ana Rita Pereira, Filipa Ferreira, Sofia Alegria, Gonçalo Morgado, Cristina Martins, Melanie Ferreira, Ana Gomes, Tiago Judas, Filipe Gonzalez, Corinna Lohmann, Débora Repolho, 

Pedro Santos, Ernesto Pereira, Maria José Loureiro e Hélder Pereira.Sílvia Vitorino, Pedro Santos, Hélder Pereira

                                                                                                                                        Prémio Garcia de Orta 
2020

9

The impact of COVID-19 pandemic in stroke code activation 

and time from symptom onset to hospital arrival in a 

Portuguese comprehensive stroke centre

Autoria de: Liliana Pereira, Miguel Grunho, Augusto Rachão, Elisa Silva, Alyne Cordeiro, Margarida Guilherme e Miguel Rodrigues.

                                                                                       Menção Honrosa (Centro Garcia de Orta)

2020

10
“O2022 Accelerometer speech recording: technical 

aspects, reliability, clinical and intraoperative utility»

Autor: João Leote

                                                                          Prémio de Investigação do 7º EAN Virtual Congress Viena (Áustria)

2020

11
Differences in clinical characteristics and utilization 

ofemergency department by high frequency users”
Journal of Emergency Medicine publica artigo da Enfermeira Sandra Afonso, colaboradora do HGO. Estudo que poderá contribuir para uma melhor perceção das 

causas relacionadas com a vinda aos Serviços de Urgência e poder atuar nas mesmas.
2020

12
Projeto: Telemonitorização de doentes Covid 19 em 

regime de Hospitalização Domiciliária
Selecionado para a fase final de candidatura ao Prémio HealthcareExcellence2020 –Edição 2020
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Boas Práticas

13 Vacinação no Domicílio em Idade Pediátrica

O seviço de Pediatria iniciou a vacinação contra o Virus Sincicial Respiratório (VSR) em Outubro de 2020, no domícilio , de crianças, recém nascidas de pré 

termo ou com patologia cardiaca.

Parceria com a CMA que cedeu a sua unidade móvel de Saude, para as enfermeiras Ana Isabel Santos e Ana Raquel Cordeiro do Serviço de Neonatologia 

fazerem a vacinação de VRS mensalmente no domicílio.

2020

14
Manual de Medidas de Proteção e Segurança, em contexto 

de pandemia Covid19

Manual elaborado pelo GCLPPCIRA  para orientar  e formar os profissionais do hospital na área da prevenção da infeção SARS-COV-2 .

2020

15

Serviço de Pediatria em parceria com a Fundação Gil no 

âmbito da Intervenção domiciliária pediátrica, em tempos 

de pandemia

O Internamento de Pediatria em contexto de pandemia, procurou diminuir, sempre que possivel, o contacto presencial das crianças e suas famílias ao 

hospital , a duração dos internamentos hospitalares para o mínimo indispensável e acompanhar as famílias mais vulneráveis e expostas à sobrecarga do 

confinamento. Nesse contexto e através da parceria estabelecida com a Fundação do Gil, o Internamento dePediatria, a Neonatologia e a EIHSCPP (Equipa 

Intra Hospitalar de Suporte de Cuidados Paliativos Pediátricos) têm respondido às necessidades das crianças e famílias nos seus domicílios, através da sua 

equipa de visitação domiciliária.

2020

16 Desafios em tempos e de pandemia - Serviço de Psiquiatria

A experiência de articulação Interinstitucional entre o Departamento de Psiquiatria do Hospital Garcia de Orta e a Unidade de Cuidados na Comunidade 

de Almada - ACES Almada/Seixal (NOVO) - Projeto esse que teve um importante contributo para a prática clínica, desencadeando a criação de novos 

procedimentos e favorecendo à criação de pontes de comunicação e complementaridade entre a prestação de cuidados hospitalares no âmbito da esfera de 

intervenção da equipa de enfermagem do serviço de internamento, e a equipa de enfermagem de cuidados continuados na comunidade.
2020

17 Projeto de Dinâmicas de Grupo

O Serviço de Psicologia, em parceria com o Serviço de Saúde Ocupacional,criaram um Espaço de Acolhimento Psicológico de Dinâmicas de Grupo para os 

nossos Profissionais - Kit dos Primeiros Socorros Psicológicos dos Profissionais de Saúde do HGO. Esta iniciativa decorreu da necessidade de dar resposta ao 

contexto  de desgaste crescente, risco e presença de burnout dos nossos Profissionais de Saúde, que enfrentaram e continuam a ter que responder aos 

desafios da crise mundial, e pessoal, causada pela Pandemia da Covid-19. Tem como principais objetivos: 

• Desenvolver estratégias para prevenir e/ou intervir no Burnout dos profissionais de saúde; 

• Evitar o absentismo por causas psicológicas; 

• Desenvolver a expressão criativa das emoções, afetos e sua consciência; através de técnicas psicodramáticas de grupo e da Musicoterapia; 

• Desenvolver técnicas para gerir o stress e níveis de ansiedade patogénicos através de técnicas de relaxamento, habilidades de Mindfullness e tomada de 

consciência; 

• Promover mecanismos psicológicos mais adaptativos; 

• Criar o sentimento de pertença à Equipa/Serviço; 

• Potenciar a dimensão da esperança. 

2020

18 Humanizar entre linhas num Serviço COVID

Este projeto teve como objetivodefinir o adequado circuito para promover a comunicação entre o doente internado no serviço infecciologia COVID e a sua 

família. 

O recurso aos meios de comunicação “on-line”,  tornaram-se uma realidade para a salvaguarda e o cumprimento das medidas de controlo de infeção 

específicas e passaram a ser uma a melhior resposta ao contexto vivido, mantendo o vínculo à familia da pessoa internada, através de encontros virtuais, 

diminuindo os impactos emocionais da sua ausência. 

A visita presencial foi equacionada em situações específicas, devidamente analisadas pelos profissionais, tendo sido criadas as condições à sua realização de 

modo a minimizar os níveis de stress e a manutenção das atividades cognitivas dos doentes.

2020
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