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Apresentação do HESE EPE
Missão
Prestar cuidados de saúde diferenciados, adequados e em
tempo útil, garantindo padrões elevados de desempenho
técnico-científico, de eficaz e eficiente gestão de recursos, de
humanização e promovendo o desenvolvimento profissional
dos seus Profissionais.

Objetivos
Contribuir para a obtenção de ganhos de saúde em
articulação com os cuidados de saúde primários e com o
setor social e privado; Garantir a humanização dos cuidados
e os direitos dos utentes; Melhorar o acesso e a adequação
da oferta de serviços; Melhorar a eficiência técnica e
económica; Melhorar a qualidade dos cuidados e da
organização dos serviços; Valorizar o capital humano.
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O Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE (HESE) é a maior e principal unidade hospitalar do
território alentejano, aquela que oferece maior diferenciação e que, para além de receber os
utentes do Alentejo Central (152.000 habitantes), trata cada vez mais doentes provenientes do
Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral (315.000 habitantes), num total de 466.690
habitantes (INE 2019)

Com a transformação em Entidade Empresarial (em 2006), o Hospital do Espírito Santo de Évora
passou por uma profunda transformação ao nível das instalações físicas, da organização interna
e da diferenciação das suas valências, aumentando a oferta de cuidados mais diferenciados à
população e suprimindo algumas das carências existentes na região.
O HESE, para além do bom desempenho registado nas análises de Benchmarking elaboradas
periodicamente pela ACSS (onde se destacam o excelente comportamento em termos de
demora média de internamento e da demora média pré-operatória), mostra ainda valores de
atividade de referência.
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A área de influência direta do HESE, EPE. corresponde ao distrito de Évora que coincide com a
área correspondente ao Alentejo Central.
Na Rede de Referenciação Hospitalar, o HESE, E.P.E. funciona como Hospital Central da Região
encontrando-se aqui muitas valências de caráter regional, facto que justifica considerar como
área de influência indireta os concelhos do Alto Alentejo, do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral.
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Estrutura Organizacional
A estrutura orgânica do HESE desenvolve-se com base em serviços agregados em
departamentos e englobando unidades funcionais, conforme descrito no Regulamento Interno
da instituição, disponível na intranet (www.hese.pt).
As estruturas orgânicas desenvolvem a sua ação por centros de responsabilidade que permitam
a realização, internamente contratualizada, dos respetivos programas de atividade com
autonomia e responsabilidade, de modo a possibilitar formas de trabalho centradas
prioritariamente no doente, de acordo com as boas práticas de gestão clínica.
Os centros de responsabilidade que se constituem como órgãos de gestão intermédia, de
acordo com os princípios do Decreto-Lei n.º 374/99, de 18 de Setembro, ou legislação que lhe
suceda, correspondem aos departamentos. O nível operacional, corresponde aos serviços e
unidades funcionais.

7

Áreas Médicas
Departamento de Cirurgia
•
•

Serviço de Bloco Operatório
Cirurgia do Ambulatório e
Admissão de Doentes Cirúrgicos
• Serviço de Cirurgia Geral
• Serviço de Cirurgia Plástica
• Serviço de Estomatologia
• Serviço de Otorrinolaringologia
• Serviço de Oftalmologia
• Serviço de Ortopedia
• Serviço de Urologia
• Serviço de Anestesiologia
• Unidade Funcional:
Unidade de Tratamento de Cirurgia
da Obesidade

Departamento de Psiquiatria
e Saúde Mental
Departamento da Urgência/Emergência
•
•
•

Unidade de Cuidados Intensivos
Polivalente
Serviço de Urgência Geral
Unidade Funcional:
S.O.
VMER

Departamento da Mulher e da Criança
•
•
•

Departamento de Cérebro
Cardiovascular
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Serviço de Ginecologia/Obstetrícia
Serviço de Pediatria
Unidade Funcional:
Neonatologia
Urgência Pediátrica
Cirurgia Pediátrica

Departamento de Medicina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviços Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica

Serviço de Medicina 1
Serviço de Medicina 2
Serviço de Cardiologia
Serviço de Dermatologia
Serviço de Gastroenterologia
Serviço de Nefrologia
Serviço de Neurologia
Serviço de Oncologia Médica
Serviço de Pneumologia
Serviço de Especialidades Médicas
Unidade Funcional:
Angiografia
Unidade AVC
Hematologia
Imunoalergologia
Laboratório Ultrassonografia
Cardíaca
Infeciologia
Reumatologia

Serviço de Medicina Física e
de Reabilitação

•
•
•
•
•

Serviço de Anatomia Patológica
Serviço de Imagiologia
Serviço de Patologia Clínica
Serviço de Imunohemoterapia
Serviço de Nutrição e Dietética

Serviço de Consultas Externas
Centros de Responsabilidade
Integrada (CRI)
•
•
•
•

Cerebro-Cardiovascular do Alentejo
Onco – Cirúrgico do Alentejo
Cirurgia da Obesidade
Serviço de Urgência Polivalente

Unidade de Hospitalização
Domiciliária Polivalente (UHDP)
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Mensagens de
Boas vindas
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“É com enorme satisfação que a Direção Clínica saúda e
dá as Boas-Vindas a todos os internos que escolheram o
Hospital do Espírito Santo de Évora para aí realizarem a
sua formação, quer seja do internato geral, quer seja a
formação específica da especialidade Médica pela qual
optaram.”
A Direção Clínica considera fundamental a qualidade do internato ministrado
pelos Serviços que têm idoneidade para tal, pois compreende que a qualidade dos
Hospitais também se mede pela qualidade dos seus internos, refletindo o
empenhamento, diferenciação e interesse dos Serviços neste processo de formação
quer geral, quer específico.
Através da Direção do Internato Médico, estaremos sempre atentos às vossas
sugestões e eventuais questões.

Ambicionamos que todos vós, no Alentejo ou em qualquer outro local do Mundo,
sejam dignos e competentes embaixadores do nosso Hospital, que com orgulho,
vos acolhe e forma para a vossa vida profissional.
Bem-Vindos a este histórico Hospital que celebra este ano 526 anos, prestes a
enormes mudanças traduzidas na construção do moderníssimo NOVO HOSPITAL
CENTRAL DO ALENTEJO, no qual seguramente num futuro próximo trabalharão
grande parte de vós, em excelentes condições de que todos nós nos orgulharemos.
Caros colegas, sintam-se em casa.
Drª Isabel Pita
Diretora Clínica
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Desejamos as boas-vindas
a todos os Internos que chegam neste
novo ano ao HESE EPE.

Os Internos do HESE EPE são recebidos nestas primeiras semanas pela equipa
multidisciplinar do HESE, num programa organizado pela Direção do Internato
Médico que tem como objetivos acolher os novos Internos, apresentar a
instituição, missão e valores do HESE e dar a conhecer o local onde irão
desempenhar a atividade profissional.

A Direção do Internato Médico, e todos os Diretores e Responsáveis de Serviço do
HESE estão disponíveis para receber e integrar estes novos profissionais e garantir
que a sua formação será a melhor quer ao nível científico e académico, quer ao
nível do trabalho com as equipas.

Dr. Artur Canha da Silva
Diretor do Internato Médico
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O que distingue
este hospital de
todos os outros?
Ser interno no Hospital do Espírito Santo de Évora é uma recompensa
inesquecível após seis anos de estudo árduo e sem fim à vista.
O que distingue este hospital de todos os outros?

As pessoas, e a proximidade e cumplicidade de todos os que aqui
trabalham. Ser interno neste hospital é sem dúvida algo especial. É ser
recebido todos os dias com um sorriso na cara, ser cumprimentado por
todos e ser chamado pelo nome. É trabalhar com amigos, num ambiente
de boa disposição em que sabemos que nunca estaremos sozinhos e à
deriva. É sentir-se protegido e desejado, valorizado e acarinhado.
É sentir-se em casa.
O HESE foi a minha primeira e única escolha, para aqui trabalhar e
crescer como profissional e como pessoa.
Aqui fui e sou feliz e tenho a certeza de
que também o serão todos os que
escolherem realizar o internato no
Hospital do Espírito Santo de Évora.

João Figueira
Presidente da Comissão de
Internos do HESE
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Iniciar a formação pós-graduada em Medicina, por si só, já é
desafiante. Num ano em que há uma pandemia, poder-se-ia pensar
que seria mais complicado. Mas posso já adiantar que não o foi.
Este ano fui irmão, filho, neto, sobrinho, tio de tantos doentes que não
puderam ter a visita dos seus familiares. Fui ombro amigo de colegas
que tiveram casos difíceis, ou imensamente feliz por terem feito a sua
primeira técnica ou sutura o melhor que sabiam. Este hospital ensinoume algo que levo para a vida: o mais importante são as pessoas.
Realço a importância dos Internos mais velhos, das várias
especialidades, que estiveram disponíveis para ensinar, e me
acompanharam sempre. Não poderia ter melhor exemplo para o
futuro.

Se voltaria a repetir a
formação geral num ano de
pandemia neste hospital?
É com um sorriso que
respondo: Sim, sem dúvida!
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“Foi a Évora que voltei para fazer o internato de cirurgia. É no Hospital do
Espírito Santo que passo muitas horas da minha semana,
mas é também nele que me sinto realmente acolhida.
A felicidade de meter o primeiro cateter venoso central, de diagnosticar a
primeira apendicite ou de operar pela primeira vez foi sempre
partilhada com todos aqueles com quem trabalho diariamente.
As adversidades e os obstáculos ultrapassados com o apoio
de muitas pessoas que todos os dias enriquecem o meu internato.
Trabalhar aqui é como trabalhar em casa, onde todos nos conhecemos, junto
de excelentes profissionais e com muitos colegas que são também amigos.
Espero que a experiência de pertencer a
este hospital seja tão boa para vocês como tem sido para mim.
Sejam bem-vindos”.
Rita Lima
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Enquadramento geral
do Internato Médico
O Internato Médico decorre depois da Licenciatura em
Medicina, iniciando-se atualmente pela Formação
Geral à qual se poderá seguir a Formação
Especializada.
Durante o período da Formação Geral pretende-se que
o Interno tome contacto com os ramos de
diferenciação profissional, englobando vários estágios,
com a duração global de 12 meses. No período que se
segue, o da Formação Especializada, a escolha da
Especialidade é feita na sequência da prova nacional
de acesso e tem como objetivo habilitar o médico ao
exercício tecnicamente diferenciado na respetiva área
profissional de especialização.
O Internato é regido por legislação específica. Existem
órgãos de Internato regidos por essa legislação, que se
articulam com a Administração Central do Sistema de
Saúde (ACSS) e a Ordem dos Médicos. No site da ACSS
está disponível a legislação que se aplica aos internos,
bem como os planos de formação de cada uma das
especialidades.
São órgãos do Internato Médico:
O Conselho Nacional do Internato Médico (CNIM)
Os Conselhos Regionais do Internato Médico (CRIM –
Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve
e Regiões Autónomas)
As Direções do Internato Médico (DIM) das áreas
profissionais hospitalares
As Coordenações das áreas profissionais de Medicina
Geral e Familiar, de Saúde Pública e de Medicina Legal
(Coordenações – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo,
Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas)
As funções de direção do Internato Médico nas
especialidades de ambiente hospitalar, cabem a um
médico de reconhecida competência e experiência de
formação de médicos internos, nomeado pelo diretor
clínico e coadjuvado por um a três outros médicos que
prestem assessoria, designados pelo Diretor Clínico.
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Especialidades do HESE com idoneidade formativa:
• Anestesiologia
• Cardiologia
• Cirurgia Geral
• Ginecologia/Obstetrícia
• Imunohemoterapia
• Medicina Física e de
Reabilitação

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina Interna
Nefrologia
Oftalmologia
Oncologia Médica
Ortopedia
Patologia Clínica
Pediatria
Psiquiatria
Radiologia
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Direção do Internato Médico
A Direção do Internato Médico sabe que os Internos constituem um capital humano
fundamental nos Hospitais. Pelas suas características os Internos transportam consigo um
conjunto de valores e de vontade de inovar e de “fazer” , que são essenciais ao funcionamento e
constante evolução das Unidades de Saúde.
Assim, existe na ação da Direção do Internato Médico uma preocupação permanente para que
seja proporcionado aos Internos uma formação médica e humana de qualidade. Considera-se
serem princípios fundamentais na atuação de um Interno:
- Ter conhecimentos científicos e uma prática clínica de acordo com o estado da arte;
- Ser competente e ter uma atitude humana perante o doente;
- O exercício da profissão deve basear-se em princípios éticos: o valor primordial da vida e
dignidade da pessoa humana e o respeito pelo doente;
- Respeitar as hierarquias e os seus pares;
- É igualmente desejável que no seu labor de qualificação, utilize um espírito de missão, sendo
disponível e cortês.

objetivos da direção do internato médico
• Promover e incentivar um ambiente propício à qualificação profissional e humana com a
prática dos princípios éticos da medicina;
• Promover e incentivar a investigação e a cultura científica;
• Promover a comunicação e publicação desta investigação e valorização da cultura científica;
• Articular-se com as Direções de Serviço no sentido de planear com eficiência os estágios
curriculares do Internato;
• Estimular o cumprimento do processo de avaliação anual correto e atempado.
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Secretariado do
Internato Médico
Helena Carneiro Silva
Secretariado do Internato Médico

O Secretariado do Internato Médico
tem as seguintes funções:
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Receber, elaborar e enviar documentos referentes ao Internato Médico (IM)
Receber, informar e colaborar administrativamente com os Internos, prestando o apoio de
que necessitem.
Prestar apoio administrativo ao Diretor do Internato Médico
Proceder de acordo com as normas do Internato Médico (IM) em relação a toda a
documentação referente à organização dos exames de avaliação final dos Internos;
Proceder de acordo com as normas do IM em relação a pedidos de estágio de outros
hospitais e para outros Hospitais, bem como na formação das valências hospitalares dos
médicos de Medicina Geral e Familiar;
Apoiar e divulgar reuniões da DIM, Formações que a Direção do Internato julgue
pertinentes para a boa formação dos Internos;
Organizar os dados pessoais de cada Interno afeto ao HESE EPE ou a realizar estágio no
HESE EPE
Enviar ao Hospital de origem, a documentação referente aos Internos de outras Instituições
a realizar estágio no HESE EPE
Proceder de acordo com as normas do IM em relação a toda a documentação referente a
Internos, que possa requerer aprovação da Direção do Internato Médico (como por
exemplo, Avaliação de Estágios, etc.);

Contactos
sec.internato@hevora.min-saude.pt | Telef. 266 740 100 | ext. 1402
Edifício do Espírito Santo, Zona Antiga
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Comissão de Internos do HESE EPE
A Comissão de Internos congratula-se por todos os
internos que escolheram o Hospital do Espírito Santo
de Évora para realizar a sua formação e encontra-se
desde o primeiro momento à vossa inteira
disposição.
É a nossa missão contribuir para a criação de um
ambiente formativo de excelência e fomentar a
participação ativa de todos na construção do futuro
do nosso hospital. Estaremos sempre ao vosso lado
neste percurso e faremos tudo para que se sintam
bem nesta vossa nova casa.

Ana Teresa Vieira
Int. de Medicina Interna
Vice- Presidente

Maria Inês Dunões
Interna de Oncologia
Suplente

Miguel Carias de Sousa
Int. de Cardiologia
Vogal

João Carapinha
Interna de Medicina
Suplente
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João Figueira
Presidente da Comissão de
Internos do HESE

Manuel Cotovio
Int. de Cirurgia Geral
Secretário

Ana Tenreiro
Int. de Medicina Interna
Secretária

Funções das Comissões de Internos
1) Representar os médicos internos do respetivo estabelecimento junto dos órgãos
do internato médico;
2) Contribuir para a melhoria das condições de frequência e de funcionamento dos
processos formativos;
3) Promover, com o apoio da direção do internato médico, a organização de
cursos, debates, sessões clínicas e jornadas;
4) Acompanhar o processo formativo dos colegas, promovendo reuniões
periódicas entre todos os médicos internos;
5) Comunicar ao CNIM e à Ordem dos Médicos quaisquer factos relevantes que
ocorram no decurso do processo formativo, dando conhecimento à direção do
internato, às coordenações e às comissões regionais respetivas.
Em suma, serve a Comissão de Internos para uma ativa representação e defesa
dos interesses de todos os médicos internos da instituição a nível local em prol da
melhoria da formação médica.

“ …Bem-vindos ao HESE
E nunca se esqueçam que para nos sentirmos parte dum sítio, temos de torná-lo
também um pouco nosso. Existem sempre muitas formas de contribuir no
crescimento duma instituição, quer seja com o nosso contributo médico, como
com o nosso contributo não-médico.
Acima de tudo, aproveitem todas as oportunidades que esta instituição tem
para vos dar, ajudando-a também a crescer e a melhorar…”
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1º Dia

Serviço de Saúde no Trabalho

1º Dia

Edifício do Espírito Santo

No primeiro dia, deve dirigir-se ao Serviço de Saúde no Trabalho
para realizar o TESTE COVID e receber o equipamento de proteção
individual necessário para circular no Hospital.
O Serviço de Saúde no Trabalho é uma área de intervenção que valoriza o local de
trabalho como espaço privilegiado para a prevenção dos riscos profissionais, a proteção
e promoção da saúde dos trabalhadores.
Garantir a proteção e promoção da saúde a TODOS os Profissionais através de ambientes
de trabalho saudáveis e assegurar a cobertura por Serviços de Saúde Ocupacional de
qualidade, possibilita uma “força de trabalho” com o mais elevado nível de saúde,
satisfeita, motivada, produtiva, aberta à inovação e ao empreendedorismo e
impulsionadora da sustentabilidade do trabalho.
FUNCIONAMENTO
Prevenção e gestão dos riscos profissionais e proteção da saúde dos profissionais do
HESE, em especial no que respeita ao binómio trabalho-saúde e à adaptação da atividade
à situação de saúde dos profissionais, de acordo com a política de Saúde no Trabalho
definida para os profissionais do HESE. Para tal, tem em curso diversos programas de
gestão de riscos profissionais que incluem ações em diferentes áreas de intervenção, tais
como:
· A vigilância da saúde, orientada em função dos riscos profissionais, e a aptidão médica
que visa a adaptação da atividade às capacidades de trabalho dos trabalhadores;
· A formação e informação em Saúde no Trabalho;
· A promoção da saúde e a educação para a saúde.
Contactos
Gabinete Médico - 1385
Gabinete de Enfermagem – 1386
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1º Dia

1.

Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Piso 2, Edifício Antigo do Espírito Santo

Deverá fazer-se acompanhar dos seguintes documentos:
•

Cartão de cidadão/passaporte/título de residência;

•

Número de Identificação Fiscal (NIF) do próprio, do cônjuge e dos dependentes (caso
aplicável);

•

Número de Beneficiário(a) da Segurança Social;

•

Comprovativo de IBAN onde conste o nome do titular;

•

Certificado de Habilitações Literárias;

•

Cédula Profissional (caso aplicável) ou outros documentos necessários ao desempenho da
função;

•

1 fotografia;

•

Registo Criminal.

2.

Após o preenchimento dos impressos, o SGRH introduz os dados no sistema informático,
criando o registo do Profissional , através da aplicação RHV;

3.

Ser-lhe-á atribuído um número mecanográfico que o identifica dentro da instituição e que
será indispensável para o uso das tecnologias de informação e acesso aos computadores.
Deverá, no prazo máximo de 5 dias, dirigir-se ao SGRH para que se proceda à recolha da
impressão digital de V.ª Exa.;

4.

Posteriormente, ser-lhe-á facultado um cartão de identificação, cujo uso é obrigatório. Em
caso de perda ou extravio, deverá solicitar uma segunda via, através da plataforma Gestão
Documental, cujo encargo é da responsabilidade do titular;

5.

Caso pretenda, poderá solicitar um cartão de parqueamento, que lhe dará acesso aos
parques de estacionamento existentes no campus hospitalar. Este cartão deverá estar
sempre visível na viatura. Não há lugares marcados e não é possível garantir a
disponibilidade do estacionamento para todos os Profissionais. A existência de câmaras de
vigilância não garante a segurança dos objetos de valor, uma vez que o HESE, E.P.E. não se
responsabiliza por eventuais danos ou furtos.
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1º Dia

Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Piso 2, Edifício Antigo do Espírito Santo

Notas Importantes
Posteriormente, será contactado para proceder à assinatura do seu contrato de
trabalho, que deverá ser assinado pelas partes.
Para consultar informações pessoais e profissionais, talões de vencimento, declaração
da entidade patronal para o IRS, deverá aceder a https://webrhv.minsaude.pt/WebRhv/#/welcome, disponível a partir de qualquer computador e/ou
dispositivo móvel com ligação à internet.

No primeiro acesso, na aplicação deverá colocar os seguintes dados:
•
•

Utilizador: 170 seguido do seu N.º mecanográfico (ex: 1703900);
Senha: Número de Identificação Fiscal (NIF), apenas no primeiro acesso. De
seguida, ser-lhe-á solicitada uma nova senha que deverá ser definida pelo
utilizador.

Em alternativa e caso não consiga aceder, desta forma, à aplicação, poderá clicar em
“Iniciar sessão com o Office 365”, onde deverá identificar o email institucional e
respetiva password, que serão facultados pelo Serviço de Tecnologias e Sistemas de
Informação do HESE.

Deverá privilegiar a comunicação com o SRGH através do email
rhumanos.grhv@hevora.min-saude.pt, telefone (266740104) e Correio Interno.
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1º Dia

Fardamento
Lavandaria, junto ao Serviço Farmacêutico

A fim de receber a respetiva bata, deve dirigir-se à lavandaria e indicar a função que vai
desempenhar.
A limpeza do fardamento distribuído é assegurada pelo HESE E.P.E.
É obrigatório o uso das fardas durante o desempenho das suas atividades profissionais.
A farda deve manter-se limpa, os cabelos apanhados, o calçado deve ser antiderrapante, limpo,
e deve apoiar e cobrir todo o pé, a fim de evitar a contaminação com sangue e outros fluídos
orgânicos ou lesão com material corto perfurante.
Todos os profissionais devem ter também especial atenção à sua higiene pessoal e saúde, tendo
em conta o contacto com os doentes.
Não é permitido utilizar a farda/bata fora das instalações do HESE.
Para proteção do profissional e do doente, deve ser realizada a correta higiene das mãos, pois
trata-se de uma das medidas mais importantes para a redução da transmissão de
microrganismos entre doentes e profissionais.

Os princípios básicos para a higiene das mãos devem ser cumpridos:
1. As unhas devem manter-se curtas e limpas, sem verniz, sem extensões ou outros artefactos
Os adornos devem ser removidos (incluindo a aliança)
2. Os cortes e abrasões devem estar cobertos com penso impermeável
3. Expor os antebraços (o fardamento não deve ter mangas compridas - até aos pulsos)
Deverá também cumprir os momentos da higiene das mãos:
4. A higiene das mãos deve ser realizada antes do contacto com o doente
5. A higiene das mãos deve ser realizada antes de procedimentos limpos/assépticos
6. A higiene das mãos deve ser realizada após contatar com o doente ou com a sua unidade; e,
após a
remoção de Equipamento de Proteção Individual
7. A higiene das mãos deve ser realizada após o risco de exposição a fluidos orgânicos
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Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação
Piso 5, Edifício do Patrocínio
Os Serviços de Tecnologias e Sistemas de Informação (STSI) do HESE
são responsáveis por assegurar o funcionamento dos sistemas de
informação do HESE, dos postos de trabalho e do funcionamento da
rede. É ainda da responsabilidade do STSI a gestão dos acessos dos
utilizadores aos postos de trabalho bem como aos sistemas e
aplicações do HESE. O acesso às aplicações está disponível na página
da intranet em http://www.hese.pt/ ou através de atalhos no
ambiente de trabalho dos postos de trabalho.

1º Dia

Após o acolhimento pelo Serviço de Gestão de Recursos Humanos do HESE, irá
receber um email, no email pessoal que indicou, com as credenciais de acesso
às aplicações e sistemas de informação do HESE.

Aplicações e Sistemas de Informação do HESE
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Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação
Piso 5, Edifício do Patrocínio

1º Dia
Email institucional
O e-mail é a ferramenta de comunicação institucional mais utilizada e imediata, sendo o
meio de comunicação preferencial entre o HESE e os seus profissionais.
Ser-lhe-á atribuído um endereço eletrónico, por exemplo, nome@hevora.min-saude.pt.,
demonstrando assim não só a identidade da instituição, mas também atribuindo maior
credibilidade e confiança organizacional à correspondência digital.

Todos os Internos terão um e-mail institucional, privilegiando-se nesse sentido a sua
utilização, uma vez que toda a comunicação institucional, para além da Intranet, será
efetuada através dos endereços institucionais.
É possível aceder ao email institucional em qualquer computador, dentro ou fora do HESE
e poderá também instalar o email no seu telemóvel.
Em caso de dúvida na atribuição do email institucional devem contactar o Serviço de
Tecnologias e Sistemas de Informação (STSI).

Contactos
sec.stsi@hevora.min-saude.pt
2177 - Secretariado
2178 – Sala de trabalho
266 740 137
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1º Dia

Receção nos Serviços
Após a realização das etapas anteriores,
deverá dirigir-se ao Serviço onde irá
desempenhar as suas funções.
Será acolhido(a) pelos responsáveis do serviço
e pela restante equipa que lhe apresentarão
todas as regras e instalações do seu novo local
de trabalho.
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Obrigações legais
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Obrigações gerais do empregador
(Artigo 15.º Lei nº 3/2014)
1 - O empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de saúde em todos os
aspetos do seu trabalho;
2 - O empregador deve zelar, de forma continuada e permanente, pelo exercício da atividade em
condições de segurança e de saúde para o trabalhador, tendo em conta os seguintes princípios
gerais de prevenção;
a) Evitar os riscos;
b) Planificar a prevenção como um sistema coerente que integre a evolução técnica, a
organização do trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e a influência dos fatores
ambientais;
c) Identificação dos riscos previsíveis em todas as atividades da empresa, estabelecimento
ou serviço, na conceção ou construção de instalações, de locais e processos de trabalho,
d) Assim como na seleção de equipamentos, substâncias e produtos, com vista à eliminação
dos mesmos ou, quando esta seja inviável, à redução dos seus efeitos;
e) Integração da avaliação dos riscos para a segurança e a saúde do trabalhador no conjunto
das atividades da empresa, estabelecimento ou serviço, devendo adotar as medidas adequadas de
proteção;
f) Combate aos riscos na origem, por forma a eliminar ou reduzir a exposição e aumentar os
níveis de proteção;
g) Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições aos agentes químicos, físicos e
biológicos e aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a segurança e saúde do
trabalhador;
h) Adaptação do trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção dos
postos de trabalho, à escolha de equipamentos de trabalho e aos métodos de trabalho e
produção, com vista a, nomeadamente, atenuar o trabalho monótono e o trabalho repetitivo e
reduzir os riscos psicossociais;
i) Adaptação ao estado de evolução da técnica, bem como a novas formas de organização
do trabalho;
j) Substituição do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;
K) Priorização das medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção
individual;
l) Elaboração e divulgação de instruções compreensíveis e adequadas à atividade
desenvolvida pelo trabalhador.
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Obrigações do trabalhador
(Artigo 17.º Lei nº 3/2014)
1 - Constituem obrigações do trabalhador:
a) Cumprir as prescrições de segurança e de saúde no trabalho estabelecidas nas
disposições legais e em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, bem como as
instruções determinadas com esse fim pelo empregador;
b) Zelar pela sua segurança e pela sua saúde, bem como pela segurança e pela saúde das
outras pessoas que possam ser afetadas pelas suas ações ou omissões no trabalho, sobretudo
quando exerça funções de chefia ou coordenação, em relação aos serviços sob o seu
enquadramento hierárquico e técnico;
c) Utilizar corretamente e de acordo com as instruções transmitidas pelo empregador,
máquinas, aparelhos, instrumentos, substâncias perigosas e outros equipamentos e meios
postos à sua disposição, designadamente os equipamentos de proteção coletiva e individual,
bem como cumprir os procedimentos de trabalho estabelecidos;
d) Cooperar ativamente na empresa, no estabelecimento ou no serviço para a melhoria
do sistema de segurança e de saúde no trabalho, tomando conhecimento da informação
prestada pelo empregador e comparecendo às consultas e aos exames determinados pelo
médico do trabalho;
e) Comunicar imediatamente ao superior hierárquico ou, não sendo possível, ao
trabalhador designado para o desempenho de funções específicas nos domínios da segurança
e saúde no local de trabalho as avarias e deficiências por si detetadas que se lhe afigurem
suscetíveis de originarem perigo grave e iminente, assim como qualquer defeito verificado nos
sistemas de proteção;
f) Em caso de perigo grave e iminente, adotar as medidas e instruções previamente
estabelecidas para tal situação, sem prejuízo do dever de contactar, logo que possível, com o
superior hierárquico ou com os trabalhadores que desempenham funções específicas nos
domínios da segurança e saúde no local de trabalho.
2 - O trabalhador não pode ser prejudicado em virtude de se ter afastado do seu posto de
trabalho ou de uma área perigosa em caso de perigo grave e iminente nem por ter adotado
medidas para a sua própria segurança ou para a segurança de outrem.
3 - As obrigações do trabalhador no domínio da segurança e saúde nos locais de trabalho não
excluem as obrigações gerais do empregador, tal como se encontram definidas no artigo 15.º

Todas as informações relativas a Segurança no Trabalho e Segurança contra
Incêndios estão disponíveis em www.hese.pt
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Segurança
no Trabalho
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Serviço de Segurança no Trabalho
Piso 2, Zona Antiga do Edifício do Espírito Santo

Missão do Serviço de Segurança
•

•
•

Promoção da segurança dos trabalhadores no local de trabalho e prevenção dos
riscos profissionais, independentemente do vínculo e contrato ao novo contexto
organizacional.
Organizar, dirigir e avaliar a operação de Segurança contra Incêndio (SSI).
Coordenação de obras.

Contatos: Extensão - 1391
E-mail: segurancatrabalho@hevora.min-saude.pt
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 8.30h às 13h00 e das 14h00 às 16h30.
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Serviço de Segurança no Trabalho
Piso 2, Zona Antiga do Edifício do Espírito Santo
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Serviço de Segurança no Trabalho
Piso 2, Zona Antiga do Edifício do Espírito Santo

Plano de Emergência Interno
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Serviço de Segurança no Trabalho
Piso 2, Zona Antiga do Edifício do Espírito Santo
PROCEDIMENTOS
DE ALERTA

ALARME

CGE

SALA
GESTÃO CRISES

DIRECÇÃO
TÉCNICA

FIM DE ALARME

PCA

CGE

EMERGÊNCIA

NÃO

SIM

ACIDENTES
CAT 1/2
SIM

SIM

REMETE AO
SERVIÇO

ACTIVAÇÃO
DO PEI

ACIDENTES
CATEGORIA 1
FALTA ENERGIA
FALTA DE ÁGUA
FALTA DE GÁS
FALTA O2
GREVES
VIOLAÇÃO PULSEIRAS

ACIDENTES
CAT 3

NÃO

ACIDENTES
CATEGORIA 2

PROCEDIMENTO

ACIDENTES
CATEGORIA 3

CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA

EXPLOSÃO

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR

INCÊNDIO

VAGAS DE CALOR

SISMOS

PORTAS AUTOM. BLOQUEADAS

FUGA DE GASES

INUNDAÇÃO

AMEAÇA BOMBA / CARTA ARMAD.

TRANSP. MERC. PERIGOSAS EXTER.

INUNDAÇÃO

FLUXOS ANORMAIS SERV. URG.

QUEDA / CHOQUE AERONAVES
DERRAMES
FLUXOS ANORMAIS SERV. URG.
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Serviço de Segurança no Trabalho
Piso 2, Zona Antiga do Edifício do Espírito Santo

INCÊNDIO

Medidas de autoproteção
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Informações gerais
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Intranet
Todos os Profissionais têm acesso à Internet, Correio Eletrónico e intranet, permitindo o
acesso rápido e eficiente a qualquer informação útil, consulta de normas e documentos,
divulgações e notícia relacionadas com a atividade do HESE EPE.
A intranet www.hese.pt contém todas as aplicações clínicas e administrativas, úteis e
necessárias à realização de tarefas, assim como disponibiliza informação sobre a
instituição, as ementas do refeitório e do bar, os contatos de todos os serviços, modelos de
diferentes documentos, protocolos com entidades externas, acesso aos conteúdos
subscritos pela biblioteca, etc.
Existe na intranet uma página dedicada ao Internato Médico com todas as informações
relevantes.
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Site
A página do HESE EPE na internet constitui um espaço privilegiado de comunicação com os
utentes e profissionais e tem como objetivo mostrar o funcionamento, a oferta e todas as
informações úteis sobre a organização do HESE EPE, bem como relatar as notícias e eventos
da instituição, e todos os procedimentos concursais que aqui decorrem.
O site e a intranet são geridos pelo Gabinete de Comunicação e Marketing.

www.hevora.min-saude.pt

41

Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão
O Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão (SPCG) localiza-se no piso 2, da zona antiga do
Edifício do Espírito Santo. . O SPCG tem a seu cargo a prestação de informação de gestão ao
nível interno e externo do HESE, EPE, constituindo-se como um órgão de suporte e apoio à
decisão do Conselho de Administração.
Assegura igualmente:
- A monitorização e acompanhamento da atividade hospitalar nas suas diferentes vertentes.
- Elaboração e acompanhamento do Plano de Desempenho à ACSS (SICA);
- Elaboração e acompanhamento dos Planos de Ação e Relatório Analítico de Desempenho;
Elaboração do Plano de Atividades e Orçamento, Relatório e Contas, e outros Relatórios e
pedidos de informação solicitados por várias entidades;
- Elaboração e acompanhamento da Contratualização Externa e Interna;
- Atualização da informação económico-financeira à Direção Geral do Tesouro e Finanças
(SIRIEF);
- Atualização da informação de gestão da página de Intranet e Internet do HESE, EPE;
- Elaborar estudos económicos solicitados pelo Conselho de Administração
- Outras informações estatísticas solicitadas, através do preenchimento do formulário
disponível na intranet, na página do Serviço.

Central de Impressão
A Central de Impressão dá resposta a todos os serviços do HESE EPE na realização de cópias,
encadernações, plastificações, tiragem de grandes quantidades de impressões para o
Armazém do Hospital e de todos os processos administrativos, de enfermagem e
clínicos existentes no HESE. Poderá solicitar a realização de trabalhos através do email
cimpressão@hevora.min-saude.pt , ou dirigindo-se diretamente à Central, junto à Portaria
Velha.
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Biblioteca
A biblioteca do HESE EPE está disponível online e localiza-se
na zona antiga do Edifício do Espírito Santo de Évora EPE.
Contém três salas, com uma lotação para 20 pessoas, com 6
computadores, sendo um acolhimento ideal para o estudo,
pesquisa, acesso à internet e intranet, reuniões de trabalho,
ações de formação, etc. com a possibilidade de impressão de
documentos. Existe um intercâmbio com outras bibliotecas a
nível da saúde para acesso a artigos científicos pretendidos.
É possível ter acesso à base de dados ClinicalKey mediante
pedido por e-mail.

Formação
A elaboração do programa de formação é um instrumento essencial para a melhoria das
competências individuais de cada elemento da equipa e consequentemente para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos utentes e satisfação dos profissionais.
Anualmente, realiza-se o diagnóstico das necessidades de formação de cada Serviço,
solicitado pelo Gabinete de Formação do HESE EPE. O Gabinete de Formação, como
entidade acreditada na área da formação, pretende dar resposta às necessidades de
formação dos profissionais do hospital, assegurar a formação contínua dos mesmos,
bem como responder cabalmente às entidades externas no que alude a dados de
formação realizada nesta organização.
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Restauração

Edifício Patrocínio

Edifício Espírito Santo

O HESE dispõe de dois refeitórios
para
os
seus
funcionários,
facultando refeições a um preço
reduzido. Como alternativa existem
bares, geridos por empresas
particulares.
Além disso existem em várias
localizações,
máquinas
dispensadoras de bebidas e artigos
alimentares.

Refeitório / Cafetaria
Almoço 12:00 às 14:30
Jantar 19h:00 às 21:00
Horário 08:00 às 21:00

Refeitório
Almoço 12:00 às 14:30
Jantar 19h:00 às 21:00

Bar (átrio de entrada)
Horário 08:30 às 20:00

Bar
Horário 08:00 às 22:00
Bar da liga de Amigos
(entrada)
Horário 07:00 às 20:00

Acessibilidade e utilidades
O HESE EPE dispõe de lugares de estacionamento reservados para pessoas com necessidades
especiais. Junto ao campus hospitalar existem dois parques de estacionamento municipais que
estão disponíveis e é também possível estacionar no Rossio de São Brás, a 5 minutos a pé do
Edifício do Espírito Santo.
Os Profissionais poderão também vir de autocarro até ao Hospital, utilizando a Linha TREVO.
Há também à sua disposição telefones públicos distribuídos pelos principais pontos do
Hospital, nas Salas de Espera, nos pisos das Enfermarias e no exterior; duas Caixas Multibanco,
uma na entrada do Edifício do Espírito Santo e outra na entrada do Edifício do Patrocínio
e máquinas com consumíveis (bebidas, chocolates, etc.) nos pisos dos Internamentos e nas
Salas de Espera. Nos Edifícios do Espírito Santo e do Patrocínio poderão também usufruir do
serviço de Bar, com refeições completas, etc.

Correspondência recebida e expedida
Toda a correspondência interna e externa é centralizada no expediente, que a regista e
reencaminha para os destinatários.

Contactos
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE
Largo Senhor da Pobreza | 7000-811 Évora
Tlf.: 266 740 100 | Tlm.: 961 981 650 | Fax: 266 701 821
www.hevora.min-saude.pt | geral@hevora.min-saude.pt
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Contactos

(número
interno)

Ligar em caso
de emergência
não clínica

Biblioteca
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 1186
E-mail: biblioteca@hevora.min-saude.pt

Central de Impressão
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 1116
E-mail: cimpressao@hevora.min-saude.pt

Secretariado da Direção Clínica
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 1172
E-mail: sec.dirclinica@hevora.min-saude.pt

Gabinete de Comunicação e Marketing
Telefone: 266 740 745 | Extensão: 1187
E-mail: gcm@hevora.min-saude.pt

Secretariado do Internato Médico
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 1402
E-mail: sec.internato@hevora.min-saude.pt

Gabinete de Formação
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 1219
E-mail: resp.formacao@hevora.min-saude.pt

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 2177/2178
E-mail: sec.stsi@hevora.min-saude.pt

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 1267
E-mail: gpcg@hevora.min-saude.pt

Serviços Farmacêuticos
Telefone: 266 740 109 | Extensão: 1221
E-mail: sec.farmacia@hevora.min-saude.pt

Gabinete de Qualidade
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 1247
E-mail: qualidade@hevora.min-saude.pt

Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Pessoa de Contacto: Elsa Andreso
Telefone: 266 740 104 | Extensão: 11 74
E-mail: rhumanos.grhv@hevora.min-saude.pt

Saúde no Trabalho
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 1386
E-mail: sec.sst@hevora.min-saude.pt

Segurança no Trabalho
Telefone: 266 740 100 | Extensão: 1391
E-mail: segurancatrabalho@hevora.min-saude.pt
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Plantas do HESE
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1A

Edifício do Espírito Santo

Piso 0
Aprovisionamento/Compras
Instalações e equipamento
Piso 1
Angiografia Digital e Cardiologia
de Intervenção
Átrio - Balcão de visitas
Central telefónica
Gestão de Doentes/informações
Imagiologia
Patologia clínica
Serviço de Observação (SO)
Serviço de Imunohemoterapia
Urgência Geral Polivalente
Urgência pediátrica
Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER)

1A

Edifício do
Espírito Santo

Edifício do
Patrocínio

Piso 3
Cirurgia Ambulatório e Admissão de Doentes Cirúrgicos
Cirurgia geral
Ginecologia/Obstetrícia
Urologia
Piso 4
Unidade Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Especialidades médicas
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
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Piso 2
Anestesiologia
Bloco Operatório
Cirurgia geral
Cirurgia plástica
Cuidados intensivos polivalente

Piso 5
Cardiologia
Cuidados intensivos coronários (UCIC)
Pediatria

Edifício do Espírito Santo
(Zona Antiga)
1F

Cave
Ginásio 2
Limpezas
Terapia da Fala/Pátio
Balneários
Zonas de manutenção
Serviço de Instalações e Equipamentos
Aprovisionamento

1B

1C

1D

1B

1E

Edifício do
Espírito Santo

Edifício do
Patrocínio

1C

Lavandaria e Serviços Farmacêuticos

1D

Serviço de Anatomia Patológica

1E

Armazém

1F

Gabinete de Formação
Morgue

Piso 0
Bar/Refeitório
Biblioteca e documentação
Capela
Central de impressão
Comunicação e marketing
Controlo de infecção
Conselho de Administração
Direção clínica
Direção de enfermagem
Esterilização Centralizada
Gestão de Doentes/SIGIC
Liga de Amigos
Medicina Física e de Reabilitação:
Atendimento
Ginásio 1
Nutrição e dietética
Salas de Formação
Secretaria (expediente)
Piso 1
Administração
Cuidados intensivos neonatologia (UCI)
Neonatologia
Planeamento e controlo de gestão
Psiquiatria/ ambulatório
Serviços Gerais
Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Serviços Financeiros
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2A

2

2B

2A

Edifício do
Espírito Santo
2

Edifício do
Patrocínio

2B

Unidade de Saúde Familiar
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Edifício do Patrocínio

Piso 1
Arquivo
Secretariado
Piso 2
Oncologia
Radioterapia
Refeitório/ Cafetaria
Piso 3
Átrio - Balcão de visitas
Bar/átrio de entrada
Consultas Externas
Piso 4
Capela
Imuno-hemoterapia
Psiquiatría
Equipa de Cuidados Paliativos
Piso 5
Medicina 2
Serviço social
Tecnologias e sistemas
de informação
Piso 6
Laboratório de Ultrassonografia
(LUSCAN)
Medicina 1
Neurologia
Telemedicina

NOVO HOSPITAL CENTRAL DO ALENTEJO
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Localização
Localiza-se em Évora, na Quinta da Latoeira, propriedade do Estado Português, com
75 hectares. Serão intervencionados cerca de 8 hectares relativos ao edifício
hospitalar, acessos públicos e estacionamento. A área ocupada pelo edifício é de 1,9
hectares.

Lotação
Tem uma lotação base de 351 camas, em quartos individuais. Esta lotação pode ser
facilmente aumentada, em caso de necessidade, até 487, dado que 150 dos quartos
individuais possuem cama dupla.

Área de influência
O Novo Hospital Central do Alentejo dá resposta às necessidades de toda a
população do Alentejo, em articulação e complementaridade com as Unidades
Hospitalares da Região. A área de influência de primeira linha abrange
aproximadamente 200 mil pessoas, correspondendo ao Alentejo Central, num total
de 14 Municípios. Em segunda linha, abrange mais de 500 mil pessoas, o que
corresponde a toda a região do Alentejo, num total de 47 municípios (mais 15 do
Alto Alentejo, 13 do Baixo Alentejo e 5 do Alentejo Litoral).
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Entrada em funcionamento do
Novo Hospital Central do Alentejo

dezembro de 2023
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Diferenciação tecnológica e clínica
Constitui uma unidade hospitalar de referência na prestação de cuidados de saúde com elevada
diferenciação tecnológica e clínica. A diferenciação tecnológica distingue-se pela disponibilização das
mais recentes tecnologias de diagnóstico e terapêutica, como a medicina nuclear, hemodinâmica,
angiografia digital, ressonância magnética, radioterapia, patologia digital e anatomopatologia digital.
A diferenciação clínica reflete-se no alargamento e reforço da atual carteira de serviços,
nomeadamente em especialidades como reumatologia, infecciologia, endocrinologia, cirurgia maxilofacial e neurocirurgia.

Projeto
O projeto de arquitetura e técnico é da autoria do consórcio internacional liderado pelo Arquiteto
Souto
Moura.

Financiamento
Este investimento público, fundamental para a Saúde e desenvolvimento da região, será financiado
com recurso a fundos comunitários, no âmbito da reprogramação do Programa Operacional do
Alentejo 2020.
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Bem-vindo ao Alentejo
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Sé de Évora

Évora é Património Mundial Unesco desde 1986.

A razão principal para esta
distinção é o facto de Évora ser o melhor exemplo de uma cidade da época áurea de Portugal
depois da destruição de Lisboa no terramoto de 1755.
Fique atento ao que está à sua volta, sem esquecer os pormenores. Assim, é fácil compreender
a razão pela qual Évora é património mundial. Considerada uma cidade-museu, Évora manteve
até hoje o seu charme tradicional em todo o centro histórico, dentro das muralhas em estilo
Vauban, construídas no século XVII, seguindo o desenho do engenheiro francês Nicolas de
Langres.
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Mas a História de Évora é muito mais antiga. Aliás, já na pré-história havia povoados na região,
como é fácil comprovar seguindo o Circuito Megalítico de Évora.
Bem mais tarde, há vinte séculos atrás, os Celtas dominavam a região e, pensa-se que, uma das
suas tribos, os Eburones (de Eburos, a palavra celta para teixo, uma espécie de árvore), terão
estado na origem do nome Évora. Durante o importante domínio Romano, Évora veio a chamarse Liberalitas Julia. É desta altura o monumento mais conhecido da cidade, o Templo Romano,
construído num dos pontos mais altos de Évora.
Outros povos importantes na construção do património de Évora foram os Visigodos, que
fizeram alterações à muralha defensiva, mas também os Mouros. Estes últimos também
melhoraram as defesas, acrescentando portões fortificados e mesmo um kasbah. Para além
destes vestígios arquitetónicos, os Mouros marcam presença ainda hoje em alguns nomes de
ruas da Mouraria, no centro histórico. Os nomes sobreviveram mesmo à reconquista Cristã.
Outra das marcas do passado que fazem de Évora património mundial Unesco é a Catedral, o
mais conhecido edifício do período medieval. A sua construção foi iniciada em 1186 e
terminada nos séculos XIII-XIV.
Mas, apesar da riqueza do passado que descrevi até agora, a verdadeira Época Dourada de
Évora só começou no século XV, quando os reis portugueses cá começaram a viver grande parte
do tempo. Foi nesta altura que se construíram imensos conventos e palácios reais em Évora
como são exemplo o Convento de Santa Clara, o Convento de São Francisco e o Convento dos
Lóios.
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Universidade de Évora

Estes edifícios, feitos de raíz ou por cima de antigas construções, têm em comum o bem
português estilo Manuelino. Este mesmo estilo viria também a ser utilizado para outras
construções já no século XVI: Palácio dos Condes de Basto; Igreja dos Cavaleiros de Calatrava;
Conventos do Carmo, da Graça, de Santo Antão, de Santa Helena do Monte Calvário,…
Na verdade, o século XVI foi muito importante para Portugal e para Évora. O Aqueduto da Água
da Prata foi construído em 1537 por Francisco de Arruda. Também surgiram muitas das fontes
que ainda hoje existem, sendo a da Praça do Giraldo a mais conhecida. Para além disso, a nível
intelectual e religioso, Évora passou a ter uma influência ainda maior no país.
Enquanto que no norte de Portugal a Universidade de Coimbra desempenhava um papel
fundamental, no sul, esse papel pertencia à Universidade do Espírito Santo de Évora, onde os
Jesuítas ensinaram a partir de 1553. Já no século XVIII, em 1759, o Marquês de Pombal foi
determinante para o início do rápido declínio de Évora, ao expulsar a Companhia de Jesus do
país.
Todos os monumentos e circunstâncias até agora referidos foram muito importantes para a
classificação de Évora como património mundial pela Unesco. Mas não podemos esquecer
também algumas belas casas patrícias importantes como a Casa Cordovil e a casa de Garcia de
Resende.
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Igreja da Graça

É a percorrer demoradamente as ruas que se descobre a verdadeira Évora,
em busca de detalhes de ferro ou azulejos, a andar a pé nas estreitas ruas
de pedras irregulares, à sombra.
Não é só nas planícies… A tranquilidade do Alentejo também mora aqui.
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Cromeleque dos Almendres
Este é o cromeleque (composto de várias pedras em círculo) mais importante da Península
Ibérica e um dos mais importantes da Europa, não só pela sua dimensão, como pelo seu bom
estado de conservação. E é bem mais antigo do que o famoso Stonehenge (cerca de 3000 a.C.),
localizado no Reino Unido. O menir e o cromeleque são classificados pelo Instituto de Gestão do
Património Arquitetónico e Arqueológico como Imóvel de Interesse Público desde 1974 e
elevados a Monumento Nacional em 2015.
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