
Âmbito

- promoção e participação em medidas que facultem 

as condições de acolhimento, internamento, 

tratamento e reabilitação dos doentes;

- dinamizar iniciativas, existentes ou a criar, de rastreio 

e despiste de doenças, apoio a doentes crónicos, 

convalescentes, portadores de deficiência e doentes 

geriátricos;

A LAHAL tem como missão a solidariedade e ajuda aos 

doentes, tendo em vista o seu bem-estar, nível de 

saúde e promoção cultural. A humanização e 

dignificação da pessoa doente são os princípios pelos 

quais orienta a sua ação, nomeadamente através de:

- conceder bens e/ou prestação de serviços aos 

doentes mais carenciados;

- colaboração na dignificação da atividade de todos os 

profissionais de saúde, apoiando iniciativas de carater 

cultural, social e profissional, tendo por objetivo 

melhorar o relacionamento interdisciplinar e contribuir 

para a humanização da relação com o doente.

- em colaboração com outras entidades e iniciativas da 

comunidade, desenvolver ações que visem o 

aproveitamento das potencialidades com vista à 

segurança dos atos técnicos,  diferenciação 

tecnológica, contribuindo para a melhoria dos 

cuidados prestados;

Objetivos

Participantes

Financiamento

O concurso 'Uma ideia para a Vida' tem por objetivo a 

apresentação de projetos que se enquadrem na 

missão da Liga de Amigos do HAL e que visem, entre 

outros:

- Humanização e satisfação de necessidades dos 

doentes

- Melhoria da qualidade assistencial

- Melhoria das condições de acolhimento e tratamento 

dos doentes

·Inovação tecnológica na prestação de cuidados

Podem apresentar ideias ou projetos todos os 

profissionais do HAL individualmente considerados, ou 

grupos de profissionais, pertencentes ao mesmo 

serviço ou serviços distintos, em áreas de manifesto 

interesse para os doentes e que se enquadrem nos 

princípios que orientam a ação da Liga de Amigos do 

HAL. 

Para a implementação do projeto/ideia vencedora a 

LAHAL atribui uma dotação financeira até ao limite de 

5.000€.

A LAHAL reserva-se do direito de eventual distribuição 

do montante por mais do que um projeto ou pelo não 

financiamento no caso dos projetos não apresentarem 

qualidade mínima exigida.

Ao longo dos 22 anos da sua existência, a LAHAL 

realizou muitas e diversas ações, que têm contribuído 

para a humanização do espaço hospitalar e para a 

melhoria das condições de estadia dos doentes no 

hospital. 

Sabendo que os profissionais de saúde conhecem as 

situações em que é necessário melhorar a resposta e 

têm ideias para concretizar no domínio da qualidade 

assistencial aos doentes e/ou a humanização dos 

cuidados, nem sempre possíveis por falta de 

financiamento, a Liga de Amigos do HAL decidiu criar 

um concurso de ideias, designado 'Uma ideia para a 

Vida', que visa apoiar financeiramente a concretização 

da melhor ideia/projeto apresentado. 

Uma Ide  a 
para a Vida
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CONCURSO DE

IDEIAS

Execução

Os projetos e ideias apresentados devem:

- ser exequíveis tecnicamente

- respeitar o estado de arte, os requisitos éticos e 

deontológicos exigíveis, bem como a proteção de 

dados individuais dos doentes

- ser concretizados durante o ano de 2019

Elegibilidade das
despesas

- recursos humanos

- contratos de manutenção de equipamentos ou outros

Não são elegíveis despesas com:

- ajudas técnicas /dispositivos médicos

São elegíveis as despesas de: 

- outras despesas que comprovadamente se destinem 

a melhorar a humanização e dignificação da pessoa 

doente e contribuam para a qualidade dos cuidados de 

saúde

- pequenas obras de remodelação

- formação e atividades de promoção da saúde e 

prevenção da doença

- dispositivos médicos ou outros equipamentos 

clínicos

Apresentação e
seleção de propostas

As propostas deverão ser apresentadas em envelope 

fechado, dirigido ao Presidente da Direção da Liga de 

Amigos do HAL e devem conter os seguintes 

elementos:

-Descrição do projeto

-Custo (decomposto por rubricas)

As propostas serão analisadas e avaliadas pela 

Direção da Liga de Amigos do HAL, que decidirá qual 

ou quais as propostas vencedoras tendo presentes a 

sua viabilidade e adequação aos objetivos do 

concurso.

-Identificação do projeto

-Prazo de execução

-Proponentes (nome individual ou equipa, serviço 

ou unidade)

-Objetivos do projeto

Prazos

Av. Pedro Álvares Cabral

Apresentação das propostas

Divulgação de resultados

6000-085 CASTELO BRANCO

Até 9 de Fevereiro de 2019

Até 16 de Fevereiro de 2019

LIGA DE AMIGOS DO HOSPITAL AMATO LUSITANO
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