
cidi+elos
Parceria entre a Comunidade, o Hospital, os seus 

profissionais, ex- profissionais e a Liga de Amigos 

do Hospital Dr. Francisco Zagalo, direcionada à 

CIDADANIA em Saúde e responsabilidade social, no 

quadro da definição estratégica de Hospital de 

Proximidade e Interface.

cidadão
inovação

Juntos fazemos esta Instituição do SNS!

Equipa multidisciplinar (ELOS) que auxilia na tomada de 

decisão interna, devendo definir ações que possam ser 

executadas pelo hospital como base de promoção da 

saúde individual e coletiva.

Promoverá ações de apoio social e deverá promover 

articulação com entidades externas nesse domínio, o 

que em caso algum substitui o CA, devendo agir para 

favorecer políticas de integração do doente e 

promover ações esclarecedoras de matérias de deveres 

dos doentes ou que favoreçam práticas nesse sentido.

Deverá avaliar de forma qualitativa os resultados e 

indicadores ligados à satisfação do doente, das suas 

famílias na relação com este, não se substituindo em 

caso algum a qualquer serviço ou órgão gestor.

Será composta por profissionais, ex-profissionais, 

integrando ainda a Liga de Amigos do 

Hospital Dr. Francisco Zagalo.

Constituição da República Portuguesa.

Tratado de Funcionamento da União 

Europeia (Tratado de Lisboa).

Convenção para a Proteção dos Direitos 

do Homem e da Dignidade do Ser 

Humano face às Aplicações da Biologia e 

da Medicina. Decreto do Presidente da 

República nº 1/2001, de 3 de Janeiro, 

publicado no Diário da República, I Série A, 

nº 2, de 3 de Janeiro de 2001.

Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia (2000/C 364/01) PT 18.12.2000 

Jornal Oficial das Comunidades Europeias 

C 364/1.

Diretiva 2011/24/EU do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 9 de março de 

2011. Transposta pela Lei 52/2014, de 

25/08.

Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 

27/2002, de 8 de Novembro (Lei de Bases 

da Saúde).

Estatuto Hospitalar (Decreto nº 48357,  de 

27/04 de 1968) e Lei de Gestão Hospitalar 

(Lei nº 27/2002, de 8 de novembro).

Lei nº 15/2014, de 21/03 (Lei que 

consolida os direitos e deveres dos 

doentes).

(Entre outros…)

+info

proximidade 

Av. Nunes da Silva, 3880-113 Ovar

Telefone 256579200    |   Fax 256579209

hfzovar@hovar.min-saude.pt

www.hospitalovar.pt

sobre ELOS

interface
cidadania



Melhorar os conhecimentos dos 

cidadãos sobre direitos e deveres e 

promover as condições para o 

respetivo exercício. 

Melhorar a confiança dos cidadãos nas 

instituições e as condições para a sua 

valorização, através da auscultação 

regular das necessidades, expetativas, 

satisfação e vivências dos utilizadores. 

Divulgar informação institucional, de 

forma transparente, publicando os 

indicadores de evolução do desem-

penho e dos resultados dos serviços e 

dos profissionais de saúde. 

Promover, monitorizar e avaliar o 

exercício de cidadania no processo de 

tomada de decisão, desenvolvimento 

estratégico e na avaliação institucional, 

implementando mecanismos de 

auscultação da satisfação. 

Desenvolver programas de educação 

para a saúde e autogestão da doença. 

Promover o voluntariado para uma 

cidadania mais ativa.

cidi+elos
para que serve?

Incrementar a prestação de cuidados 

individualizados e personalizados, com a 

participação do cidadão no processo de 

decisão terapêutica.

Considerar e avaliar o contexto socio-

económico e cultural e adequar os 

cuidados de saúde à realidade do 

cidadão, família e comunidade.

Melhorar proativamente os conhe-

cimentos e a capacidade de exercer as 

responsabilidades e os direitos, assim 

como cumprir os deveres em saúde. 

Assumir a responsabilidade pela pro-

moção da saúde e por estilos de vida 

saudáveis e participar ativamente nas 

decisões referentes à saúde pessoal, da 

família e comunidade. 

Estabelecer alianças terapêuticas com os 

profissionais de saúde, formando par-

cerias na gestão da doença. 

Promover a utilização racional e ade-

quada dos serviços de saúde.

competências

Por isso criou-se o PROVEDOR DO CIDADÃO + Elos

Desenvolver um bom relacionamento entre os doentes e os prestadores de cuidados 

de saúde e, sobretudo, estimular uma participação mais ativa por parte do doente.

missão
O Provedor do Cidadão agirá com independência e 

imparcialidade.

O Provedor será um canal privilegiado na interface de 

qualquer cidadão, mesmo não doente, com a estrutura 

organizacional, sem prejuízo do setor do Gabinete e Programa 

SIM CIDADÃO e em respeito pela proteção de dados e 

deveres de salvaguarda da Instituição e seus profissionais.

recomendações
Práticas qualitativas no âmbito do acesso aos cuidados 

de saúde, em pleno respeito pela Carta dos Direitos e 

Deveres do Doente e numa atitude fomentadora de 

diálogo em Cidadania.

Ações destinadas à modernização administrativa e 

todas as que considere propor a ELOS na base da 

Identidade da organização hospitalar e do contributo 

do cidadão para a definição de ações que intensifique 

elementos de valorização da missão do unidade de 

saúde;

Potenciará  com ELOS  a integração com o hospital 

numa responsabilidade social, dentro da Identidade 

social e orgânica que lhe está atribuída, enquanto 

Instituição do Serviço Nacional de Saúde;

Intensificará um diálogo permanente institucional entre 

profissionais no sentido de elencar aspetos de identidade 

orgânica e ligação à comunidade.

Canalizará para o HFZ iniciativas ou expressões da 

comunidade, articulando-as no CIDI+ELOS e com o 

Conselho de Administração.

Mediará níveis de conflitualidade que não chegam a ser 

reclamações formais ou queixas.

Promoverá a auscultação direta mensal do Cidadão por 

membro do CA ou de representante.

Incrementará iniciativas de ação social e aquelas que 

possam ser desenvolvidas na Rede Social Concelhia como 

participação do hospital.   
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