Ministra da Saúde visita unidade de raio-x
para Covid-19 doada pelo Santander a Trásos-Montes
•

Doação do Santander permitiu criar nova ala médica com equipamento de raio-x e
uma sala própria para doentes Covid-19 em Vila Real

•

Já foram realizados mais de 3500 exames neste equipamento

•

O Santander doou 480 mil euros para material a três unidades hospitalares

Lisboa, 03 de dezembro de 2021. NOTA DE IMPRENSA
A Ministra da Saúde, Marta Temido, visitou hoje a nova unidade de raio-x instalada no Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro com o apoio do Santander.
O novo espaço, que começou a funcionar na área de urgência Covid-19, na Unidade
Hospitalar de Vila Real, inclui equipamento de raio-x e já permitiu realizar cerca de 3500
exames.
O Santander doou um total de 480 mil euros para material e equipamento hospitalar, para
colmatar as necessidades urgentes de três hospitais nacionais no âmbito da pandemia. Para
além do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, as outras duas unidades
selecionadas foram o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca / Amadora-Sintra e o
Hospital Beatriz Ângelo / Loures, estas na área da Administração Regional de Saúde Lisboa e
Vale do Tejo.
Com o apoio do Santander, foram entregues 8 ventiladores de cuidados intensivos ao
Hospital Amadora-Sintra que, trabalhando de forma ininterrupta, têm ajudado a salvar
muitas vidas destes concelhos. O Hospital Beatriz Ângelo recebeu também vários
equipamentos críticos, que têm tido igualmente uma utilização plena desde o momento em
que foram doados.
O Banco tem vindo a apoiar vários projetos na área da Saúde, que possam impactar
diretamente na solução da pandemia ou na redução dos seus efeitos. Em 2020, o Santander
disponibilizou mais de 3 milhões para ajudar no combate à covid-19, com especial destaque
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para a investigação, aquisição de material hospitalar, apoio aos setores mais vulneráveis da
sociedade e projetos das Instituições de Ensino Superior. Este ano, o Banco desenvolveu uma
campanha de recolha de sangue em seis cidades, que serviu para aumentar as reservas de
sangue no país.
Esta iniciativa enquadra-se no elevado compromisso que o Santander assumiu em matéria de
Banca Responsável, atuando em áreas onde a sua atividade pode ter um maior impacto e
contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas.
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