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SAMS



missão
visão
valores

 

Integridade 

Promovemos os mais altos padrões de 
profissionalismo, ética e responsabilidade 
pessoal, dignos da confiança que os nossos 
pacientes depositam em nós.

Empatia

Fornecemos o melhor atendimento, tratando 
pacientes e familiares com sensibilidade e 
empatia, respeitando as suas necessidades 
físicas e emocionais.

Colaboração 

Trabalhamos em parceria com pacientes, 
famílias, funcionários, fornecedores, em espírito 
de cooperação e trabalho em equipa.

VALORES

MISSÃO

Como subsistema de saúde pioneiro em 
Portugal, a nossa missão é oferecer cuidados 
de saúde abrangentes, de alto valor para a 
comunidade, com qualidade, competência 
e empatia.

Inovação

Procuramos continuamente novas soluções, 
promovendo a aprendizagem organizacional, 
com vista a melhorar a vida daqueles que 
servimos, através de soluções criativas 
e relevantes.

Segurança

Seguimos os mais altos padrões de qualidade 
e segurança e esperamos a responsabilidade 
e dedicação de cada elemento da equipa.

Sustentabilidade

Gerimos os recursos (materiais e humanos) que 
nos são confiados com responsabilidade e com 
visão para o futuro.

VISÃO

Contribuir para a saúde e bem-estar da 
população que servimos, através de uma 

relação contínua, que possibilite cuidados 
articulados, precisos, acessíveis 

e clinicamente adequados.



Os nossos serviços clínicos disponibilizam uma vasta oferta de valências, onde 
elevados padrões de qualidade e profissionalismo, conjugados com fatores 
humano e tecnológico, estão certificados e aptos a prestar os melhores 
cuidados de saúde.

Os serviços de ambulatório integram a prestação de consultas de todas as 
especialidades médicas e cirúrgicas, um amplo leque de meios auxiliares de 
diagnóstico, apoiados por um parque de equipamentos de última geração 
e toda uma diversidade de tratamentos, nomeadamente de enfermagem, 
de fisioterapia, de saúde oral (onde se inclui a ortodontia, a implantologia e a 
prótese fixa), bem como uma completa unidade de Oncologia. Para além de 
assegurarem unidades de Atendimento Permanente, todos os dias do ano, os 
serviços de ambulatório são complementados por modernas lojas de ótica e de 
parafarmácia, como apoio à atividade clínica em determinadas especialidades.

Dotados da mais avançada tecnologia e certificados em termos de qualidade, 
os serviços do Hospital SAMS asseguram, por sua vez, a atividade cirúrgica e 
de internamento, suportada por equipas médicas e de enfermagem altamente 
qualificadas.

   SERVIÇOS

   QUEM PODE ACEDER

Inseridos no mercado concorrencial da saúde, os Serviços Clínicos do SAMS, 
para além dos seus beneficiários, estão disponíveis para:

   A generalidade das seguradoras;

   Clientes institucionais | entidades coletivas (desde Entidades Públicas 
e Privadas a Organismos internacionais), bem como a utentes privados.

Para os Clientes Institucionais disponibilizamos “pack’s” de serviços à medida 
das suas necessidades e interesses, desde o check up mais simples ao mais 
complexo, bem como condições especiais para seguros de empresa.



O Centro Clínico de Lisboa é uma unidade de referência na cidade de Lisboa. É um dos 

maiores Centros Clínicos de Ambulatório privado do País, acolhendo, diariamente, 

mais de dois mil utentes para a realização de Consultas, Exames ou Tratamentos.

 

A generalidade das  Especialidades Médicas, Exames de Diagnóstico  (não 

invasivos) e Tratamentos são realizados no Centro Clínico de Lisboa.

A atividade clínica programada é complementada com uma unidade 

de Atendimento Permanente de Adulto e Pediatria.

Como apoio aos serviços clínicos, o Centro Clínico de Lisboa disponibiliza a todos 

os utentes uma Loja de Ótica e uma Parafarmácia.

O Centro Clínico de Lisboa está localizado no centro de Lisboa e conta com 

parque de estacionamento para 200 veículos.

Centro Clínico de Lisboa

Rua Fialho de Almeida, 21 – Lisboa

   CENTRO CLÍNICO DE LISBOA



 Inaugurado em Setembro de 1994 e em funcionamento desde Novembro do 

mesmo ano, o  Hospital SAMS  constitui uma aposta clara no alargamento e 

melhoria dos cuidados de saúde disponibilizados aos Beneficiários e Utentes.

Assente em critérios como a Qualidade e a Inovação, reúne condições únicas ao 

nível da capacidade e diversidade de serviços.

Concebido na perspetiva de desenvolver uma gestão de recursos humanos e 

materiais ao serviço de uma medicina de qualidade, humanizada e tecnicamente 

avançada, é, sem dúvida, um Hospital projetado para o futuro. 

No Hospital SAMS são realizadas todas as cirurgias, internamentos e meios 

de diagnóstico invasivos, contando ainda com um serviço de Atendimento 

Permanente de 24 horas.

Hospital SAMS

Rua Cidade de Gabela, 1 – Lisboa

   HOSPITAL SAMS



A clínica SAMS Almada presta serviços clínicos 
em regime de ambulatório nas principais 
especialidades médicas, executando exames 
não invasivos e contando ainda com serviços de 
enfermagem e uma loja de ótica.

Clínica SAMS Almada
Rua Bernardim Ribeiro, 6 B – Almada

A clínica SAMS Amadora destaca-se na prestação 
de cuidados de saúde bem no centro da cidade 
da Amadora, oferecendo as principais valências 
médicas, assim como a realização de exames e 
de serviços de enfermagem e loja de ótica.

Clínica SAMS Amadora
Rua Elias Garcia, 219 – Amadora

A clínica SAMS Barreiro está instalada naquela 
cidade há três décadas e desde então é uma 
referência pela qualidade dos serviços que presta 
a beneficiários do subsistema e a utentes de 
entidades seguradoras, acordos e parcerias.

Clínica SAMS Barreiro
Rua Miguel Pais, 46 A – Barreiro

Numa parceria entre o SAMS e o ISCTE/IUL, 
encontra-se a funcionar desde 2014, nas 
instalações daquele instituto superior, a clínica 
SAMS/ISCTE, que conta com cinco gabinetes de 
consulta, serviços de enfermagem e uma loja de 
ótica.

Clínica SAMS ISCTE/IUL
Av. das Forças Armadas, edifício 1 – Entrada Este

   CLÍNICA SAMS ALMADA

   CLÍNICA SAMS AMADORA

   CLÍNICA SAMS BARREIRO

   CLÍNICA SAMS ISCTE/IUL



Na clínica SAMS Odivelas os utentes 
poderão aceder à maioria das 
especialidades médicas e realizar exames. 
Esta clínica possui ainda uma área de 
300m2 dedicada exclusivamente à 
realização de tratamentos de fisioterapia.

Clínica SAMS Odivelas
Av. Dom Dinis, 68 C – Odivelas

A clínica SAMS Parede está referenciada 
como um prestador que prima pela qualidade 
dos serviços que presta na linha de Cascais, 
disponibilizando atualmente instalações 
modernas e funcionais, aptas a apoiar a oferta 
dos melhores cuidados médicos.

Clínica SAMS Parede
Av. da República, 1583 – Parede

A clínica SAMS Santarém disponibiliza os 
melhores cuidados de saúde na capital do 
Ribatejo, através da oferta de consultas, 
exames e tratamentos em regime  
ambulatório.

Clínica SAMS Santarém
Rua Casal do Provedor, 1 – Santarém

A clínica SAMS Torres Vedras está localizada no 
centro daquela cidade, onde desenvolve a sua 
atividade a partir de instalações renovadas, na 
qual oferece serviços clínicos reconhecidos pela 
comunidade.

Clínica SAMS Torres Vedras
Rua José Augusto Lopes Júnior, 17 – 1º Dto. 
– Torres Vedras

   CLÍNICA SAMS ODIVELAS

   CLÍNICA SAMS PAREDE

   CLÍNICA SAMS SANTARÉM

   CLÍNICA SAMS TORRES VEDRAS
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