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Missão 

A Dinis Freitas é uma organização dedicada à realização de exames endoscópicos e funciona 

com os propósitos de diagnosticar problemas existentes ao nível do sistema gástrico e prever possíveis 

complicações que venham a comprometer a saúde futura da pessoa. Focada em prestar um serviço 

de excelência a todos os doentes que a procuram, a Dinis Freitas tenta chegar a um grupo 

diversificado de doentes, colocando acima de tudo a segurança dos mesmos, proporcionando um 

acolhimento individualizado e o máximo conforto durante todos os procedimentos. 

 

  Visão 

A Dinis Freitas pretende ser uma organização de referência para a endoscopia digestiva em 

Portugal. Reconhecida e procurada de uma forma crescente com base nos elevados padrões de 

qualidade, segurança e recursos de excelência.  

Com enfoque permanente em melhorar a qualidade dos serviços prestados e satisfazer todos 

aqueles que a procuram, a Dinis Freitas pretende chegar a um grupo cada vez mais vasto de utentes, 

rentabilizar a sua ação junto dos mesmos e adquirir os recursos que permitam dinamizar o seu 

desenvolvimento e acompanhar a inovação. 

 
 

Política da Qualidade 

 

Esta organização garante o cumprimento dos requisitos aplicáveis, estatuários e regulamentares, e a 

melhoria contínua da eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade. 

Orienta toda a atividade em prol da total satisfação das expetativas e requisitos dos utentes, do 

aperfeiçoamento constante dos serviços prestados e da crescente eficiência dos processos.  

Apoiada nestas diretrizes a direção assume o compromisso de:  

◊ Promover o desenvolvimento da unidade de endoscopia digestiva, nomeadamente na 

concretização das suas metas. 

 ◊ Estabelecer meios eficientes de comunicação com todas as partes interessadas de forma a garantir 

o cumprimento dos requisitos expectados. 

◊ Mobilizar toda a equipa para a excelência, melhoria contínua dos serviços e incremento da 

eficiência dos processos. 

◊ Otimizar os seus recursos na realização das atividades e orientar as mesmas tendo em vista o bem- 

estar dos doentes, a eficácia dos serviços prestados e a total satisfação dos requisitos dos doentes. 

◊ Assegurar as condições máximas de segurança para do doente, visitantes e colaboradores.  

◊ Acompanhar permanentemente o desenvolvimento técnico e as divulgações pela comunidade 

científica na área da endoscopia digestiva. 

 

A Direção responsabiliza-se em manter a Política da Qualidade apropriada ao desígnio da organização e empenha-se para 

que a mesma seja entendida e praticada por todos os colaboradores 

                Coimbra, 16 de Dezembro de 2016 

                A Gerência da DINIS FREITAS 


