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Identificação da empresa 
 

 Designação da entidade: Hospital Garcia de Orta, E.P.E 

 Sede: Avenida Torrado da Silva – Pragal. 2801-951 Almada  

 Capital Estatutário: 140 780 000 € 

 Regime Jurídico: Entidade Pública Empresarial 

 Número de matrícula no registo comercial: 506 361 470  

 Página da internet: http://www.hgo.min-saude.pt/ 

 Atividade: Atividade dos Estabelecimentos de Saúde com Internamento 

 

Missão 

O Hospital Garcia de Orta, E.P.E. tem como missão a prestação de cuidados de saúde  diferenciados à 

população dos concelhos de Almada e Seixal, designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de 

Saúde ou de entidades externas que com ele contratualizem a prestação de cuidados de saúde e a todos 

os cidadãos em geral. 

O Hospital tem como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados a todos os cidadãos no 

âmbito das responsabilidades e capacidades, dando execução às definições de política de saúde a nível 

nacional e regional, aos planos estratégicos e às decisões superiormente aprovadas. O Hospital, no 

cumprimento da sua missão, assegura, a cada doente, os cuidados que correspondam às suas 

necessidades, de acordo com as melhores práticas clínicas e, numa lógica de governação clínica, promove 

uma eficiente utilização dos recursos disponíveis, abrangendo as áreas de ensino, formação e 

investigação, prevenção e continuidade de cuidados, conforme o primado do doente. 

A visão do HGO é constituir-se como instituição de referência, consolidando as suas áreas de excelência 

e a prestação de cuidados de qualidade e em ambiente organizado, assegurando a sustentabilidade e a 

acessibilidade, bem como, a satisfação de colaboradores e utentes. 

No desenvolvimento da sua atividade, o Hospital e os seus colaboradores regem-se pelos seguintes 

valores: 

 Cultura de prestação de serviço público; 

 Colocação do doente/utente no centro do universo da prestação dos cuidados de saúde; 

 Observância de padrões de ética no exercício da atividade hospitalar; 

 Equidade no acesso e na prestação dos cuidados de saúde; 

 Eficiência na utilização dos recursos; 

 Cultura de promoção da qualidade e da excelência na gestão clínica; 

 Conservação do património e proteção do meio ambiente. 

http://www.hgo.min-saude.pt/
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Objetivos 

O objetivo do Hospital Garcia de Orta, E.P.E. é o da prestação de cuidados de saúde com elevados padrões 

de qualidade e humanização através da gestão eficiente de recursos e valorização do capital humano. 

 

 

Políticas da Empresa 
 

O Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, E.P.E., preconiza uma Instituição sustentável no 

domínio económico, financeiro, social e ambiental, tendo por base o contexto passado, presente, assim 

como os novos desafios que se colocam decorrentes da atual situação associada à pandemia COVID-19, e 

assenta nos seguintes vetores: 

 Centralidade no doente e Melhoria do Acesso 

 Valorização e envolvimento dos profissionais 

 Qualidade e Segurança 

 Eficiência operacional e sustentabilidade 

 Inovação organizacional 

 Modernização tecnológica das instalações e equipamentos 

 

Obrigações de Serviço Público 

As obrigações do Hospital Garcia de Orta, E.P.E. são sobretudo as decorrentes da concretização do 

objetivo principal da entidade.  

As atribuições do hospital constam dos seus regulamentos internos, sendo fixadas de acordo com a política 

de saúde a nível nacional e regional e com os planos estratégicos superiormente aprovados e são 

desenvolvidas através de Contratos-Programa, em articulação com as atribuições das demais instituições 

do sistema de saúde. 

 
 

Termos Contratuais da Prestação de Serviço Público      

Os termos contratuais da prestação de serviço público por parte do Hospital Garcia de Orta, E.P.E., 

constam do Contrato-Programa/Acordo Modificativo celebrado entre o mesmo, a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a Administração Central do Sistema de Saúde, onde é definido o 

plano de atividades do Hospital, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde e o pagamento 

das contrapartidas financeiras em função das condições previstas e dos resultados obtidos.  

A produção contratada deve ser revista anualmente com base em informação sobre as necessidades da 
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população da área de influência do Hospital. 

 
 

 
 

O modelo de financiamento subjacente à prestação de serviço público encontra-se definido no Anexo I do 

Contrato-Programa. 

Assim, o Hospital obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes 

no mesmo Anexo e respetivos Apêndices, bem como todas as obrigações acessórias previstas no 

Contrato-Programa/Acordo Modificativo. 

Como contrapartida pela produção base contratada, o Hospital recebe um determinado montante sendo 

que as atividades por si desenvolvidas são remuneradas em função da valorização dos atos e serviços 

efetivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice I do Contrato-Programa. 

A produção do Internamento e do Ambulatório Médico e Cirúrgico, classificada em GDH, é ajustada pelos 

índices de case-mix constantes do mesmo Apêndice I. 

A remuneração e pagamento da produção contratada regem-se por Circular Normativa publicada pela 

ACSS. 

Modelo de Financiamento Subjacente à Prestação de 
Serviço Público 


