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Mau Tempo no Canal, ao mesmo tempo que nos situa na Horta, 
frente ao Pico, e nos mergulha na sociedade insular açoriana da 

mudança de uma época, constitui um retrato pungente da força do clima 
na vida do Homem. Muitas vezes, a tempestade impede que se cruze o 
canal.

Como em Nemésio, também hoje vivemos “mau tempo no canal”. 
O ano de 2014 será, provavelmente, um dos mais difíceis na vida de 

muitos de nós. Não tanto por outras razões, quanto pela imprevisibilidade. 
Pelo quinto ano consecutivo, o sistema de saúde português irá sofrer 

uma redução da despesa pública; os números da OCDE, referentes a 2011, 
mostravam que, embora o peso da saúde no PIB se mantivesse acima 
da média dos países do grupo, poucos dos Estados da União Europeia 
registavam maior esforço das famílias em matéria de gastos em saúde. 
Em 2014, o setor público empresarial perderá 200 milhões de euros, acu-
mulando uma redução percentual de mais de mais de 10%, desde 2010.

O exercício da administração hospitalar confronta-se, neste contexto, 
com tremendas exigências. À pressão da procura de uma sociedade de-
mograficamente envelhecida, afetada por doenças crónicas e pela multi-
cronicidade, mais informada e mais exigente, soma-se a pressão para a 
melhoria do acesso e da qualidade, para a introdução de inovação tecno-
lógica, para a redução da despesa, para a criação de valor. Tudo isto no 
quadro de organizações públicas de reduzida flexibilidade, com modelos 
de governação interna onde se cruzam diferentes linhas de autoridade e 
onde as equipas profissionais revelam, cada vez mais, sinais de exaustão. 

Poucas áreas da gestão dispõem de um corpo profissional especifica-
mente formado para as dirigir, com quem seja possível negociar metas e 
objetivos, avaliando resultados. É conhecido o argumento das particula-
ridades da administração de hospitais como fundamento para esta opção 
− em Portugal, como em outros países. Mas há quem objete que o verbo 
gerir se conjuga nos mesmos moldes em qualquer contexto; e quem in-
voque a recente emergência de oferta formativa de qualidade suficiente 
para ombrear com monopólios tradicionais. Este não é o tempo, nem o 
momento, para a discussão; constata-se apenas que se tem assistido à 
nomeação condicional de dirigentes do setor, face à ausência de forma-
ção de gestão em saúde, e à subsequente concessão de apoios para col-
matar a lacuna.

Os administradores hospitalares têm a especial responsabilidade de 
conseguir estar à altura do momento. E a APAH de os apoiar − sendo essa 
a sua primeira natureza estatutária − sobretudo quando a proposta de 
orçamento de Estado anuncia a intenção de revisão da carreira. 

O retomar da publicação da Revista de Gestão Hospitalar pretende ser 
um instrumento deste processo de responsabilização técnica do corpo 
profissional dos gestores da saúde; um fórum de discussão participado e 
plural; um espaço de prestação de contas, não só perante os associados, 
mas também perante os demais profissionais e cidadãos utilizadores do 
sistema de saúde português. É para eles que trabalhamos.

Presidente da Direção
APAH
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A nossa visão, a nossa 
ambição, é ganhar. 
Ganhos que terão que ser 
refletidos na redução da 
mortalidade prematura e no 
aumento da esperança de vida. 

ENTREVISTA A

FRANCISCO GEORGE
DIRETOR-GERAL DA SAÚDE
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GESTÃO HOSPITALAR O Senhor Diretor-Geral tomou 
posse, no mês de Outubro, de um novo mandato 
de 5 anos. Acumula um vasto percurso e expe-    
riência como Subdiretor-Geral da Saúde e Diretor- 
-Geral da Saúde. Conhece, pois, como ninguém as 
políticas da saúde dos últimos anos.
Diga-nos quais foram, na sua opinião, as políti-
cas e ações que tiveram maior impacto no siste-
ma nacional de saúde?
FRANCISCO GEORGE É verdade. Agora no contexto dos 
novos mecanismos de seleção da administração pública, 
através de provas públicas, fui nomeado para novo man-
dato, tal como aconteceu com as subdiretoras-gerais, aliás, 
uma delas, administradora hospitalar. Desde 2001, altu-
ra em que iniciei funções de Subdiretor-Geral e depois a 
partir de 2005, já como Diretor-Geral, tenho classificado a 
vida na DGS como especialmente vibrante. Naturalmente, 
as políticas nos termos constitucionais são definidas pe-
los membros do Governo. No entanto, há traços comuns 
ao longo dos anos que poderei sublinhar. Refiro-me à de-
fesa do serviço nacional de saúde na perspetiva de asse-
gurar a sua sustentabilidade, à redução de iniquidades e 
ao reforço da saúde pública, em todas as suas dimensões.

GH Quais as  grandes prioridades que identifica 
para os primeiros anos do mandato que agora ini-
cia como Diretor-Geral?
FG A nossa visão, a nossa ambição, é ganhar. Ganhos que 
terão que ser refletidos na redução da mortalidade pre-
matura e no aumento da esperança de vida. Teremos que 
medir e comparar como indicadores centrais: a taxa de 
mortalidade prematura (anos potenciais de vida perdidos, 
em termos de probabilidade) e a esperança em viver, esti-
mada ao nascer e aos 65 anos de idade. Ao mesmo tempo, 
temos que compreender melhor, com mais profundidade, 
a dinâmica dos fenómenos da saúde e de doença, de tal 
forma a permitir guiar a ação ou corrigir rumos, se neces-
sário. No fundo, intervir quando e onde se justificar. Por 
isso, estamos a conduzir projetos ambiciosos de desma-
terialização de processos (SICO; SINAVE; e-VACINAS), que 
nos vão lançar para um patamar distinto do atual – vamos 
saber mais, melhor e com maior rapidez. Produzir mais co-
nhecimentos através da análise da informação. Afinare-
mos a gestão da utilização dos novos conhecimentos para 
melhor gerir programas, para melhor decidir.
Daremos prioridade à implementação e acompanhamento 
do Plano Nacional de Saúde, que inclui nove programas 
prioritários: Prevenção e Controlo do Tabagismo, Promo-
ção da Alimentação Saudável, Doenças Cérebro-cardio-
vasculares, Doenças Oncológicas, Saúde Mental, Diabetes, 
Doenças Respiratórias, Infeção VIH/Sida, Prevenção e 
Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos.

GH No mundo atual, comummente classificado de 
“mundo global”, que principais determinantes da 
saúde lhe exigem maior atenção e cuidado?
FG Sem dúvida que a literacia constitui um desafio, tal 
como a compreensão e a redução de gaps de natureza 
social. Coloca-se a questão de medir melhor eventuais 
gradientes entre regiões rurais e industrializadas na pers-
petiva de conquistar mais igualdade. 

GH Tem sido tradição da DGS que da composição 
do seu corpo diretivo faça parte um profissional 
da administração hospitalar. Assim acontece na 
atual equipa que dirige. 
Como entende o papel dos administradores hos-
pitalares no contexto de governação atual do 
SNS e da sua evolução histórica?
FG Como acima já frisei, há uma administradora hospita-
lar na composição da direção. Quase sempre assim acon-
teceu. É indispensável evitar a concentração de todos os 
aspetos de gestão em médicos. Não faria sentido.

GH A visão do administrador hospitalar tem sido, 
na sua opinião, relevante para a ação da DGS ?
FG Confirmo a diferença. A partilha de visões entre mé-
dicos, enfermeiros, farmacêuticos e administradores hos-
pitalares é essencial neste processo. A evolução tem sido 
clara e traduz esta visão. 

GH Por último, que mensagem gostaria de enviar 
aos administradores hospitalares que exercem 
atualmente as funções nas mais diversas  unida-
des de saúde?
FG São os administradores que devem assegurar apoio 
aos programas de qualidade, tal como alcançar metas exi-
gentes de eficiência e eliminação de desperdício. A moni-
torização sistemática e criteriosa das ações e projetos que, 
em conjunto, conduzimos é fundamental para o acompa-
nhamento e a integração de cuidados. Não só melhora a 
qualidade e segurança dos serviços prestados como con-
tribui para a sustentabilidade do sistema e, acima de tudo, 
permite identificar eventuais assimetrias e desigualda-
des. Mais informação e conhecimento significam institui-
ções mais transparentes e responsáveis (accountability) 
e cidadãos mais envolvidos na gestão da sua saúde. Mais 
informados, mais conhecedores, mais preparados para 
opções que visem incentivar a coprodução de resultados.
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A oncologia é um dos principais desafios do século 
XXI no setor da saúde, sendo a prevalência da do-

ença oncológica cada vez maior na população portugue-
sa, em resultado de vários fatores, dos quais se destacam:

> O envelhecimento da população e o aumento da es-
perança média de vida;

> O aumento da incidência: há cada vez mais novos ca-
sos por ano (a taxa de incidência1 do cancro em Portugal 
foi de 364 por 100.000, em 2005, sendo superior em 11% 
ao valor de 2001);

> A inovação e desenvolvimento no tratamento do 
cancro, que levaram a um aumento da sobrevivência, com 
ganhos em qualidade de vida.

Como consequência, os custos, direta ou indiretamen-
te, associados com esta patologia têm vindo a aumentar. 
Um estudo publicado recentemente na revista The Lancet 
Oncology, que quantifica os custos em 2009 com o cancro 
na União Europeia (EU), refere que, em Portugal, o custo 
desta doença ascendeu a cerca de 2 mil milhões de euros, 
o qual inclui os custos com a prestação de cuidados de saú-
de, as perdas de produtividade e os cuidados informais.

A patologia oncológica é também, cada vez mais, uma 
doença crónica, o que, de acordo com a definição do Aus-

1 A taxa de incidência é dada pela proporção de novos casos de cancro durante um 
ano, relativamente à população total, expressa como uma taxa anual por 100.000 
pessoas.

O NOVO SISTEMA DE 
FINANCIAMENTO EM ONCOLOGIA:
O papel do controlo de gestão

tralian Institute of Health and Welfare, significa que tem 
uma duração prolongada e raramente tem uma cura com-
pleta, tendo as seguintes características: 

> Causalidade complexa, com vários fatores conducen-
tes ao seu aparecimento;

> Período de desenvolvimento longo, podendo ou não 
existir sintomas;

> Período de tratamento da doença prolongado, po-
dendo conduzir a outras complicações de saúde;

> Associada a morbilidade e/ou morte prematura.

Na perspetiva das instituições hospitalares há um con-
junto de desafios que esta patologia coloca:

> Na prática não existe uma “patologia oncológica”, 
mas uma heterogeneidade de patologias, distintas do 
ponto de vista do diagnóstico, tratamento, impacto na 
qualidade e esperança de vida, entre outros aspetos, exi-
gindo um elevado nível de diferenciação;

> O tratamento do cancro requer a realização de diferen-
tes intervenções (cirurgia, radioterapia, tratamento médico e 
outros), recorrendo a equipas multidisciplinares; mais acres-
ce que é frequente, no decurso do tratamento, o doente de-
senvolver outras complicações de saúde, tornando necessá-
rio o recurso a outras especialidades; os planos de tratamen-
to dos doentes são geralmente complexos e dispendiosos;

MARINA BORGES

Serviço de Planeamento 
e Apoio à Gestão 
do IPO Porto

PEDRO MEDEIROS

Serviço de Planeamento 
e Apoio à Gestão 
do IPO Porto

ANA SOFIA OLIVEIRA

Serviço de Planeamento 
e Apoio à Gestão 
do IPO Porto
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> A inovação e desenvolvimento têm conduzido a um 
aumento dos custos hospitalares com o tratamento dos 
doentes e a uma maior ambulatorização dos cuidados pres-
tados, os quais muitas vezes não são refletidos no sistema 
de financiamento das instituições, nomeadamente na área 
do tratamento médico (quimioterapia, imunoterapia, etc.); 

> Ao nível do acesso, são impostos às instituições tem-
pos de respostas mais exigentes, quer na consulta exter-
na, quer na cirurgia;

> A existência de programas de prevenção primária e 
secundária, assim como de mecanismos eficazes de co-
ordenação e comunicação com os cuidados de saúde pri-
mários, entre instituições hospitalares e com os cuidados 
continuados, tem impactos significativos não só nos cus-
tos diretos e indiretos associados ao cancro, mas também 
na qualidade e eficácia dos cuidados de saúde prestados. 

O modelo nacional de prestação de cuidados, a nível do 
setor público hospitalar, passa pela existência de três cen-
tros especializados e altamente diferenciados no tratamen-
to do cancro, conjugada com a prestação de cuidados pelos 
hospitais gerais. As instituições que tratam a patologia on-
cológica têm vindo a adotar uma organização por clínicas de 
patologia, traduzindo uma prestação de cuidados de saúde 
centrada no doente, com mais qualidade e humanismo. As 
clínicas são o “coração” do sistema, onde é decidido o plano 
de tratamento do doente e é feito o seu acompanhamento.

O modelo de financiamento das instituições, baseado na 
atividade assistencial dividida em linhas de produção, não 
traduz o atual modelo de prestação de cuidados. Durante 
o ano de 2013 está a ser implementado um projeto-piloto 
de financiamento por “doente tratado”. Nesta primeira fase 
foram consideradas três patologias – cancros da mama, do 
colo do útero e colo-rectal – e estão abrangidas sete institui-
ções − Institutos Português de Oncologia do Porto, Coimbra 
e Lisboa, Centro Hospitalar de São João, Centro Hospitalar 
Universitário de Coimbra, Centro Hospitalar Lisboa Norte 
e Hospital do Espírito Santo de Évora. Esta modalidade de 
financiamento define um preço mensal por doente, para os 
primeiros 24 meses, sendo o mesmo mais elevado no pri-
meiro ano. O valor pago inclui todos os cuidados prestados 
ao doente, independentemente da sua relação com a doen-
ça e da sua prestação ocorrer ou não na instituição em cau-
sa. São os seguintes os critérios de inclusão dos doentes:

> “Só são incluídos no programa piloto doentes que te-
nham diagnóstico inicial efetuado a partir de 01/01/2013. 

> Só são considerados doentes que não tenham qual-
quer tipo de tratamento anterior no âmbito da doença on-
cológica em causa.

> Só são objeto de pagamento os tratamentos realiza-
dos a doentes inscritos nos Registos Oncológicos Regionais.

> Só são incluídos doentes que iniciem o tratamento na 
instituição em causa (excluídos doentes parcialmente tra-
tados em outras instituições, doentes em recaída ou pro-
gressão). 

> Só são incluídos doentes com tratamento dirigido ao 
cancro, ou seja, têm de ter uma das seguintes modalidades: 
cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou hormonoterapia.

> São incluídos todos os tratamentos após a admis-
são do doente (procedimentos diagnósticos, terapêuticos, 
complementares e de follow-up, ou outros), independen-
temente da sua relação com a patologia, durante o período 
de dois anos, considerados como 730 dias corridos, inde-
pendentemente do local ou instituição do SNS onde sejam 
administrados.

> No caso do cancro do colo do útero e do cancro colo- 
-rectal só são incluídos tumores invasivos. 

> Em caso de indicação são também incluídas a recons-
trução mamária e a reconstrução de trânsito intestinal.”

Fonte: Circular Normativa n.º 9/2013 da ACSS de 5/03/2013

Paralelamente, a Direção-Geral de Saúde está a elabo-
rar Normas de Orientação Clínica (NOC’s), encontrando-se 
as mesmas em fase de discussão pública. 

Por fim, está prevista a elaboração de um manual de 
auditorias clínicas que “visa avaliar o cumprimento dos cri-
térios de inclusão e exclusão e a sua adequação às normas 
de orientação clínica, sendo obrigação dos centros incluídos 
nesta modalidade de pagamento piloto a disponibilização 
de médicos para a realização de auditorias cruzadas” (Cir-
cular Normativa n.º 9/2013 da ACSS de 05/03/2013).

A forma como os cuidados prestados são financiados 
tem consequências, quer na natureza, quer na qualidade 
dos serviços prestados. Este facto advém, não só do siste-
ma de financiamento em si, mas também do modo como 
o preço é determinado. Na nossa opinião, e tendo em 
consideração a literatura existente sobre o financiamen-
to hospitalar, são vários os comportamentos positivos e 
negativos que esta nova modalidade, que se situa entre 
pagamento por “preço compreensivo” e capitação, induz 
nas instituições prestadoras de cuidados de saúde. Se nos 
focarmos apenas no facto de ser pago um valor fixo por 
doente podemos enumerar os seguintes aspetos:
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Positivos:

i) As instituições têm maior flexibilidade para afetar os 
recursos aos cuidados de saúde que consideram ser mais 
eficazes no tratamento dos doentes, uma vez que o valor 
do financiamento é o mesmo independentemente do pla-
no terapêutico; no caso do pagamento ao ato/episódio, por 
exemplo, o valor a receber é diferente consoante o grau de 
ambulatorização subjacente ao plano de tratamento;

ii) Existem incentivos à prestação de cuidados de qua-
lidade e à melhoria da segurança do doente, de modo a 
evitar custos desnecessários; este incentivo será tanto 
maior quanto mais elevado for o grau de liberdade do do-
ente na escolha da instituição de saúde onde será tratado;

iii) Dado o impacto que a deteção precoce e a referen-
ciação atempada do doente têm no custo do tratamento, 
existem incentivos para a coordenação de cuidados e para 
a participação em iniciativas de prevenção primária e se-
cundária;

iv) Há uma maior propensão à contenção de custos, 
porque os ganhos são totalmente afetos à instituição, 
dado que o financiamento por doente é fixo. 

Negativos:

i) Pode induzir a seleção adversa de doentes, já que o 
preço pago é baseado no custo médio, tornando os doen-
tes graves não atrativos;

ii) Existem incentivos à subprestação de cuidados, 
dado que o financiamento é por doente e é independen-
te do volume de cuidados de saúde prestados; de facto as 
instituições têm estímulos para inscrever mais doentes, 
mas fazer menos por cada um, já que suportam a totali-
dade do custo;

iii) Há incentivos à sobre-referenciação de doentes para 
outras instituições ou outros níveis de cuidados, de modo 
a diminuir o custo suportado pela instituição com o trata-
mento do doente, em situações em que o valor pago inclui 
apenas os cuidados prestados na unidade hospitalar;

iv) Coloca restrições à introdução de inovações tera-
pêuticas, já que na saúde a regra é que as mesmas não im-
pliquem uma redução dos custos associados aos cuidados 
prestados.

Mais acresce que este sistema de financiamento re-
presenta um risco financeiro significativo para o presta-
dor de cuidados, havendo uma transferência expressiva 
do risco do pagador para o prestador, face ao sistema 
de pagamento existente para a restante atividade as-
sistencial. Para o financiador as variáveis que têm in-
fluência nos montantes pagos são apenas o preço e a 
quantidade de doentes incluídos no programa. O aumen-
to da complexidade dos doentes tratados, e o aumento 
correspondente dos custos é integralmente suportado 
pelo prestador. Como já referido, a patologia oncológica 
é muito heterogénea, sendo que, por exemplo, o custo 
de tratamento de um doente com cancro da mama, varia 
significativamente com fatores como o estadio à data do 
diagnóstico, fatores de prognóstico e preditivos, nome-
adamente recetores hormonais e sobre-expressão de 
HER2, entre outros.

Os comportamentos positivos podem ser acentuados e 
os negativos atenuados através da aplicação de mecanis-
mos de controlo de gestão adequados.

CONTROLO DE GESTÃO EM ORGANIZAÇÕES 
HOSPITALARES

Na literatura é possível encontrar várias definições 
de Controlo de Gestão, pelo que optamos por destacar, 
entre as existentes, a que melhor reflete a nossa visão: 
“o controlo de gestão é um conjunto de instrumentos que 
motivam os responsáveis descentralizados a atingirem os 
objetivos estratégicos da empresa, privilegiando a ação e a 
tomada de decisão em tempo útil e favorecendo a delega-
ção de autoridade e responsabilização”.

Quando se parte para o Controlo de Gestão na Saúde é 
necessário ter em consideração que as organizações hos-
pitalares são complexas e dinâmicas, sendo diariamente 
expostas a pressões internas e externas que influenciam 
a sua gestão. Existe um conjunto de particularidades que 
caracterizam este tipo de instituições e que tornam vital 

“o controlo de gestão é um conjunto de instrumentos 
que motivam os responsáveis descentralizados a atingirem 
os objetivos estratégicos da empresa, privilegiando 
a ação e a tomada de decisão em tempo útil e favorecendo 
a delegação de autoridade e responsabilização”.
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a existência de um efetivo controlo de gestão que permita 
alcançar uma gestão eficiente dos recursos humanos, tec-
nológicos e financeiros. É de destacar:

> Âmbito e complexidade das tarefas desempenhadas, 
as quais muitas vezes são desenvolvidas por equipas mul-
tidisciplinares e cujos elementos detêm o conhecimento 
do processo operacional – aspetos com especial relevância 
na área da oncologia;

> A pressão e influência das classes profissionais e dos 
stakeholders, nomeadamente os utentes e a tutela;

> Restrições orçamentais que implicam a conjugação 
de custos de produção decrescentes com a garantia de 
qualidade dos serviços prestados e por vezes até aumen-
tos de produção;

> Acompanhamento da inovação tecnológica a nível 
do diagnóstico e do tratamento, que, no caso da oncologia, 
se tem traduzido em aumento de custos para as Institui-
ções, mas que se reflete em ganhos em qualidade de vida 
para os doentes;

> Estruturas organizacionais complexas, com a coexis-
tência de uma estrutura divisional − serviços e departa-
mentos − com uma estrutura funcional − as pessoas agru-
pam-se por classe profissional; estamos perante estrutu-
ras matriciais, que no caso da oncologia são ainda mais 
complexas devido à presença de clínicas de patologia onde 
encontramos elementos de diferentes serviços e diferen-
tes grupos profissionais. Por exemplo, um colaborador que 
pertence ao grupo profissional dos médicos, com especiali-
dade de Oncologia Médica, integrando simultaneamente o 
Serviço de Oncologia Médica e a Clínica da Mama.

Neste contexto, é indispensável a existência de uma 
gestão rigorosa da Instituição que garanta a prossecução 
do seu objetivo major – tratar doentes com qualidade – com 
uma utilização racional e eficiente de recursos. Esta gestão 
caberá em primeira linha ao Conselho de Administração 
que para tal deverá munir-se de todas as ferramentas ne-
cessárias para sustentar as suas decisões e a definição de 
estratégias, objetivos e metas a atingir, sendo neste âmbi-
to que surgem as atividades de controlo de gestão. Assim, 
o processo de controlo de gestão interno deverá:

> Definir anualmente os objetivos a monitorizar, in-
cluindo aqueles que a Tutela monitoriza, as respetivas 
metas e os timings de medição – estes deverão, numa pri-
meira fase, ser definidos de forma global, representando 
a Instituição no seu todo, mas, posteriormente terão que 
ser desagregados ao nível dos serviços. Esta decomposi-

ção é indispensável para que os mesmos se revejam nos 
objetivos institucionais, mas também para que a monito-
rização possa ser realizada a um nível micro, sendo para 
tal imprescindível a definição de metas para cada serviço, 
através da contratualização interna;

> Recolher a informação dos vários sistemas informáti-
cos de forma a obter os resultados por objetivo/ indicador;

> Comparar a performance com as metas previamen-
te definidas, aferindo os desvios, positivos e negativos e 
o motivo que explicam os mesmos − este é um trabalho 
bastante minucioso que implica uma análise por área ou 
serviço para detetar aquele que está a contribuir para o 
resultado obtido, sendo necessário reunir com os respon-
sáveis para se obter a informação necessária. É também 
preciso avaliar variáveis exógenas cujo impacto não foi 
devidamente avaliado ou foi impossível de antever quan-
do se definiram as metas para os indicadores;

> Finalmente definir planos de ação e tomar ações 
corretivas de forma a melhorar os indicadores que se en-
contram abaixo do expectado e garantir para os restantes 
que a performance é mantida. 

Um dos modelos adotados pelas instituições hospita-
lares públicas, com vista à implementação do controlo de 
gestão, é o da criação de estruturas de gestão intermé-
dias. Estas estruturas são dotadas de autonomia, tradu-
zindo-se em descentralização do poder de decisão, sem 
prejuízo da necessária coordenação ao nível técnico e de 
gestão. Deste modo, a sua direção/coordenação tem que 
incluir necessariamente um diretor da área clínica e um 
gestor. Estas estruturas funcionais agrupam serviços de 
acordo com as suas especificidades, o que normalmente 
se traduz na junção dos serviços clínicos de acordo com 
a sua natureza: médica, cirúrgica ou de apoio clínico. A 
existência deste tipo de estrutura é veículo facilitador da 
implementação da contratualização interna.

De facto, é cada vez mais reconhecida a importância 
do controlo de gestão no âmbito das instituições hospita-
lares, sendo crescente o seu papel não só a nível interno 
mas também no âmbito da monitorização que é efetuada 
pela Tutela. A Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS), em sede do acompanhamento dos hospitais, pu-
blica mensalmente um Tableau de Bord, trimestralmente 
disponibiliza um Relatório de Benchmarking e realiza reu-
niões de acompanhamento e discussão da performance 
com os vários hospitais. Adicionalmente a estes instru-
mentos, a Tutela efetua também a monitorização do Con-
trato Programa que inclui objetivos por linha de produção 
e também, numa lógica de pay for performance, indicado-
res de meio relacionados com a produção, qualidade dos 
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serviços prestados e desempenho económico-financeiro. 
A definição das metas, quer para a atividade assistencial, 
quer para os indicadores de meio, é efetuada em sede de 
contratualização externa com os hospitais, estando este 
processo alocado às Administrações Regionais de Saúde.

CONTROLO DE GESTÃO 
E A PATOLOGIA ONCOLÓGICA

Com a introdução no Contrato Programa de 2013 do 
programa piloto de tratamento de doentes com patologia 
oncológica, as instituições incluídas no mesmo tiveram 
que adaptar o seu processo de controlo de gestão de for-
ma a acompanhar, pelo menos, o cumprimento das quan-
tidades realizadas versus as contratadas e a respetiva 
valorização financeira. Contrariamente ao que acontece 
com o modelo de financiamento tradicional, a Tutela não 
incluiu nos Contratos Programa quaisquer indicadores de 
monitorização da qualidade ou eficiência direcionados 
para esta nova linha de produção. 

Tendo presente os objetivos subjacentes à criação desta 
nova linha de produção – garantir que “cuidados de saúde 
sejam prestados de forma integrada, com a preocupação de 
garantir que o acesso a estes cuidados é atempado, realiza-
do no nível mais adequado de cuidados, com programação 
dos cuidados necessários e em entidades prestadoras que 
respondam com elevados patamares de qualidade e efetivi-
dade” – poderá parecer que a Tutela descurou a monitori-
zação da mesma, nomeadamente no que diz respeito aos 
comportamentos negativos que este método de financia-
mento induz. Contudo, numa análise mais pormenorizada 
dos vários documentos de contratualização, é possível ve-
rificar que a forma como a Tutela desenhou o sistema de 
financiamento os permite minorar. Vejamos:

> Não encontramos nenhum mecanismo que permita 
mitigar a seleção adversa de doentes; de facto a não inclusão 
de todas as instituições que tratam as patologias incluídas 
no programa, assim como a definição não muito clara dos cri-
térios de inclusão dos doentes, tendem a agravar este efeito; 
no entanto, está prevista a realização de auditorias clínicas 
que visam, entre outros aspetos, a avaliação do cumprimen-
to dos critérios de inclusão e exclusão dos doentes;

> Os incentivos à subprestação de cuidados são ameniza-
dos pela existência de NOC’s. Estas constituem um referen-
cial para a harmonização da prática clínica das instituições 
de saúde e incluem também indicadores que monitorizam 
e avaliam a sua aplicação. Em alguns casos estão definidos 
os tempos máximos entre as várias fases de diagnóstico e 
tratamento dos doentes. Mais uma vez, as auditorias clínicas 
vão avaliar a adequação do plano terapêutico às NOC’s;

> A instituição é responsável por todos os atos clíni-
cos efetuados ao doente incluído no programa, indepen-
dentemente do hospital onde os mesmos são realizados, 
o que elimina, quase por completo, a sobre-referenciação 
de doentes;

> A existência de NOC’s vem dificultar a introdução de 
inovações terapêuticas, no pressuposto que, para as mes-
mas serem introduzidas na prática clínica, estas normas 
terão de ser revistas; 

As regras subjacentes ao modelo de financiamento 
aparentemente não têm impactos relevantes no refrea-
mento dos comportamentos positivos.

Contudo, o supra referido é prejudicado por não es-
tarem previstas penalizações concretas e quantificadas 
pelo não cumprimento quer das NOC’s quer das regras 
desta modalidade de financiamento.

É então crucial, e conforme já referido anteriormente, 
a existência de um efetivo controlo de gestão que ga-
ranta que a atuação da Instituição se enquadra quer nos 
objetivos do programa quer nos objetivos estratégicos e 
operacionais da organização. Para tal pode-se recorrer à 
utilização de diversos instrumentos de gestão, como seja 
a criação de unidades de gestão intermédia ao nível das 
clínicas de patologia, nos mesmos moldes das referidas 
anteriormente. Contudo, neste caso o critério de agrega-
ção seria a patologia do doente, integrando a clínica as es-
pecialidades que intervêm no seu tratamento. Isto signifi-
ca que, na maioria dos casos, cada especialidade vai estar 
presente em mais do que uma clínica. 

A introdução desta nova dimensão ao nível do contro-
lo de gestão, já enraizada ao nível da prática clínica, im-
plica a existência de duas perspetivas diferentes sobre a 
mesma realidade. No caso do financiamento por linha de 
produção, a unidade de análise é o serviço, enquanto no 
novo modelo de financiamento, é o doente. A coexistên-
cia destas duas perspetivas cria um desafio adicional para 

É então crucial, e conforme 
já referido anteriormente, 
a existência de um efetivo 
controlo de gestão que garanta 
que a atuação da Instituição 
se enquadra quer nos objetivos 
do programa quer nos objetivos 
estratégicos e operacionais 
da organização.
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o controlo de gestão, no sentido de definir indicadores e 
metas, em sede de contratualização interna, para as clíni-
cas e para os serviços, que não sejam incompatíveis. Adi-
cionalmente é necessária uma forte coordenação entre 
clínicas e serviços, já que tudo o que acontece numa das 
estruturas funcionais tem, indubitavelmente, impacto 
na outra. Os indicadores e respetivas metas a definir pe-
las instituições devem refletir o conteúdo das NOC’s, as-
sim como o cumprimento das regras do novo modelo de 
financiamento. Neste sentido, o alinhamento da atuação 
da instituição com os objetivos da Tutela seria mais eficaz 
se tivessem sido definidos no Contrato Programa parâme-
tros de qualidade e eficiência com uma relação direta com 
o financiamento.

Não podíamos concluir, sem deixar de referir alguns 
obstáculos que dificultam a implementação, quer deste 
novo modelo de financiamento, quer dos mecanismos de 
controlo de gestão: 

> Coexistência de dois modelos distintos de financia-
mento na mesma instituição e para as mesmas atividades – 
financiamento por linha de produção e por doente tratado;

> Dificuldade na definição de um preço que remunere de 
forma justa todas as instituições abrangidas e que reflita o 
grau de diferenciação técnica de cada uma, assim como o 
conteúdo das NOC’s; de referir que é complexo quer calcu-
lar o custo de tratamento por doente, quer aferir o índice 
de complexidade dos doentes em tratamento por patologia, 
através dos sistemas de informação das instituições; 

> Adaptação dos sistemas de informação já que é ne-
cessário:

i) Garantir que os doentes incluídos no programa es-
tão claramente identificados e têm associada informação 
sobre a sua patologia e a data de entrada e saída do pro-
grama;

ii) Fornecer os outputs necessários para a elabora-
ção de toda a informação estatística de report para a Tu-
tela, mas também a informação de apoio à monitorização 
do Contrato Programa, assim como ao controlo de gestão 
externo e interno, como seja a avaliação da performance 
das clínicas de patologia;
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iii) Dar cumprimento aos requisitos definidos pela 
Tutela ao nível da faturação do novo programa de financia-
mento;

> A informação atualmente disponível nos sistemas 
informáticos é insuficiente para acompanhar os resulta-
dos obtidos com a implementação do programa, ao nível 
do acesso, dos ganhos em saúde, da integração de cuida-
dos e da eficiência na utilização de recursos, entre outros;

> Prevê-se dificuldades no planeamento e execução de 
auditorias cruzadas, dada a necessidade de garantir que 
as mesmas serão realizadas com o rigor e isenção neces-
sários para o efetivo acompanhamento das Instituições.

Como referido, a forma como os cuidados prestados 
são financiados tem consequências, quer na natureza, 
quer na qualidade dos serviços prestados. Neste artigo, 
abordamos apenas um programa piloto de financiamento, 
referindo os vários comportamentos que o mesmo pode 
induzir. Contudo, no SNS, ao nível dos cuidados hospitala-
res coexistem diferentes tipos de organizações – hospitais 
EPE, ULS’s, PPP’s, hospitais privados – com diferentes for-
mas de financiamento. Perante isto, até que ponto, doen-
tes idênticos são tratados de forma diferente?
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I. INTRODUÇÃO

O projeto de reorganização da gestão de transportes 
não urgentes e meios complementares de diagnós-

tico ao exterior foi iniciado no CHTMAD há quatro anos.
 A estrutura do SGTMC que se especializou tem na sua 

base metodologias e regras de trabalho por forma a rees-
truturar e simplificar procedimentos inerentes à conclu-
são de uma prescrição médica. 

Implementou-se uma gestão baseada na abordagem 
de tecnologias como suporte a uma nova organização da 
informação no processo de contratualização/gestão de 
transportes e meios complementares de diagnóstico ao 
exterior suportadas por um módulo de informação inte-
grado nos sistemas de informação existentes, permitindo 
assim organizar atividades subjacentes à comunicação 
entre os diversos intervenientes, definindo sequências e 
atribuindo prioridades. 

O processo gerido pela central de transportes e meios 
complementares ao exterior apresenta-se não apenas 

SISTEMA DE GESTÃO DE 
TRANSPORTES E MEIOS 
COMPLEMENTARES AO EXTERIOR 
EM AMBIENTE HOSPITALAR
Impactos económicos e melhoria dos circuitos 
prescrição e requisição de transportes

como estrutura meramente administrativa de registo 
mas também se posiciona como uma estrutura que per-
mitiu, através do seu sistema inovador, implementar-se 
uma organização que planeia e controla de forma eficien-
te e eficaz os fluxos da logística de transporte de doen-
tes, meios complementares ao exterior e transportes de 
espécimes biológicos ou outros produtos. Estas áreas são 
complexas quer a nível de requisitos técnicos e materiais 
como do pessoal técnico envolvido, sendo o objetivo fun-
damental a articulação entre todos os intervenientes, 
assegurando que os tempos recolha/entrega sejam os 
adequados. 

Genericamente, esta área abrange todo o conjunto de 
exames intra-hospitalares, que possam ser realizados 
em diversos hospitais pois nem todas as unidades têm as 
mesmas capacidades técnicas, e mesmo o centro hospi-
talar recorre a outras unidades por falta de valências ou 
esgotamento da capacidade instalada.
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A junção de transportes de doentes não urgentes com 
MCDT ao exterior justifica-se por muitas vezes estes es-
tarem interligados, unificando-se desta forma os pro-
cedimentos. Uma gestão centralizada dos processos de 
transportes de utentes e espécimes necessita de requisi-
tos técnicos, como o tipo de transporte (tipologia de am-
bulância) ou o acompanhamento mais adequado (médico, 
enfermeiro, assistente operacional), assim como para os 
espécimes existem as mais variadas necessidades pelos 
seus procedimentos específicos (serviços intervenientes, 
dia da recolha, acondicionamento em gelo seco, tempo 
máximo de deslocação).

O sistema de informação permitiu uma interligação 
entre os vários profissionais: médicos, assistentes técni-
cos, enfermeiros e entidades prestadoras de serviços, com 
vista a uma melhoria dos cuidados prestados aos utentes, 
facilitando desta forma o quotidiano burocrático dos pro-
fissionais envolvidos, desde os processos de autorização 
e validação dos vários níveis de responsabilidade até ao 
agendamento integrado dos diversos atores no processo.

Os custos dos meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica (MCDT) em todo o sistema nacional de saúde 
e em particular nesta instituição, tendo em conta que é o 
maior Centro Hospitalar do país em termos de abrangên-
cia geográfica, tem um peso financeiro elevado e a sua 
organização é fundamental para a eficiência e a eficácia 
do sistema, desempenhando o SGTMC cada vez mais um 
papel de indispensável importância, quer no controlo e 
acompanhamento financeiro, quer no processo de diag-
nóstico e tratamento dos doentes.  

 O desenvolvimento deste módulo teve como objetivo 
dar suporte a uma área do negócio que permitiu melho-
rias aos vários níveis na organização.

O CHTMAD não se encontra dotado de meios logísticos 
e humanos para a realização de todos MCDT, pelo que tem 
de recorrer a outras unidades do SNS e a convencionados. 
Em inúmeras situações estes têm a obrigatoriedade do 
transporte do utente para a sua realização. O transporte 
não está adquirido no ato de prescrição, este depende da 
patologia associada e da condição socioeconómica, ou da 
responsabilidade da instituição em doentes internados a 
quem o serviço de transporte tem de ser assegurado.

O formato de prescrição de MCDT tem um processo lo-
gístico que envolve vários atores, proporcionando a gestão 
eficiente e de forma integrada que permite eliminar desper-
dícios de tempo, pesquisar de forma estruturada os docu-
mentos a partir de qualquer posto de trabalho, melhorando 
assim a prestação e qualidade da informação, centrada no 
utente, mais auditável portanto, podendo assim exercer-se 
um melhor controlo financeiro.

A melhoria dos sistemas de informação tem cada vez 
mais um papel preponderante no processo de desmateria-
lização dos processos. 

II. ENQUADRAMENTO

O processo de reorganização efetuado permitiu a 
criação de um plano estratégico para a área dos 

transportes e meios complementares ao exterior, melho-
rando e aumentando a participação de todos os interve-
nientes e a qualidade de serviços prestados. 

O desenvolvimento promoveu novas formas de gestão 
de processos logísticos de transportes, permitindo uma 
resposta mais eficiente aos utentes centralizando os con-
tactos com os serviços. 

Outro objetivo importante no desenvolvimento des-
te sistema foi permitir que os profissionais tivessem um 
controlo eficaz de todos os elementos prescritos em todas 
as unidades hospitalares do CHTMAD com a desmateriali-
zação e uniformização de processos.

As principais causas detetadas para o processo de 
transportes não ser eficiente e retirar qualidade à presta-
ção de cuidados foram:

i) Uma fraca coordenação dos transportes entre enti-
dades transportadoras, distribuídas geograficamente pela 
região, e um controlo dos veículos de forma separada e de-
sassociada do local de origem e ponto de recolha do utente. 

ii) A estrutura organizativa do CHTMAD repartida por 
quatro unidades hospitalares e uma unidade de cuidados 
continuados integrada na mesma estrutura organizativa 
com distâncias entre elas de 120 Km;

iii) Os processos de requisição de transportes e a pres-
crição de MCDT não relacionados, gerando uma duplica-
ção de registos sem um tratamento integrado conduzem 
a desperdícios de tempo;

iv) O processo de prescrição em papel não permite ve-
rificar e controlar o estado dos pedidos, gerar métricas e 
lista de estados dos pedidos;

v) Não existência de um workflow que permitisse o 
controlo efetivo das responsabilidades de validação, auto-
rização e agendamento;

vi) A fraca comunicação entre os vários intervenien-
tes no circuito de prescrição, agendamento e confirmação 
com o utente.

O projeto pretendeu solucionar os pontos fracos e de-
senvolver as seguintes áreas que permitissem uma me-
lhoria do sistema:

i) Gestão dos transportes e entidades transportadoras;
ii) Centralização da gestão, controlo e desmaterializa-

ção do circuito com a prescrição eletrónica;
iii) O sistema workflow digital ao interligar o processo 

de requisição, aprovação, agendamento e marcação do 
transporte permitiu eliminar tempo desnecessário e in-
troduzir valor numa cadeia lenta;

iv) Controlo dos processos logísticos de transportes 
verificando os processos desde o pedido à realização efe-
tiva dos serviços;
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v) Gestão da marcação de exames ao exterior;
vi) Desenvolvimento de um modelo de gestão de ser-

viços que permitisse ao CHTMAD controlo financeiro, pro-
porcionando melhor eficiência nos recursos despendidos, 
evitando fraude e permitindo a gestão dos transportes 
através de uma visão integrada dos doentes transporta-
dos, agregando-os de acordo com critérios técnicos e de 
proximidade geográfica.
 
 
III. RESULTADOS

O transporte de doentes é uma tarefa complexa pois 
existem vários requisitos de informação clínica, ad-

ministrativa e financeira de onde decorrem autorizações 
e validações ao longo do processo. Todas estas variáveis 
criam um cenário de gestão complexo. Para simplificar este 
processo e agilizá-lo, foi criado um sistema eletrónico, que 
permite a requisição eletrónica pelo médico no software de 
Apoio ao Médico (Sclinico), assim como a posterior gestão 
de processo de uma forma integralmente eletrónica.

Ao nível do agendamento de MCDT já é possível um 
controlo de marcações nas entidades fornecedoras dos 

serviços bem como a indicação da receção do resultado 
dos exames. As informações de marcação e receção do 
MCDT são também visíveis na área pessoal do médico 
prescritor.

O processo eletrónico permite um aumento significati-
vo do controlo administrativo e financeiro e um aumento 
da confidencialidade, em relação ao processo tradicional 
da requisição em papel que circula pelos vários postos ad-
ministrativos e é encaminhado para a Central de Trans-
portes.

Este sistema está integrado nos Sistemas SONHO e 
Sclinico, permitindo minorar o erro de transcrição de da-
dos, das identidades e dos procedimentos clínicos, possi-
bilitando ao requisitante acompanhar os vários pedidos 
e seus estados. O software de Gestão de Transportes e 
MCDT disponibiliza a funcionalidade de requisição eletró-
nica de MCDT’s ao exterior e ou transportes. 

A aplicação da CT que gere os fluxos de informação foi 
estruturada para dar resposta às necessidades dos vários 
profissionais de áreas clínicas, administrativas e finan-
ceiras, tendo sido documentados os processos em função 
dos critérios funcionais entre os vários atores, como se 
verifica na Figura 1.

FIGURA 1  Processo de requisição de transporte

SAM Pedido 
Médico

Integração Dados 
Demograficos e
clínicos SONHO

MCDT(s)
caracterização

clínica

Parametrização
do transporte

Registo e
Verificação

Validação 
Administrativa

Agendamentos

Pedido de Transporte Pedido de MCDT(s)

Integração
Faturação

SONHO

Comunica
Agendamento

Utente

Autorização

Autorização
Clínica

Autorização
Financeira

CA

M
éd

ico
Ce

nt
ra

l d
e 

Tr
an

sp
or

te
 

e 
Ex

am
es

 a
o 

Ex
te

rio
r

Di
re

to
r 

de
 S

er
vi

ço
CA

 −
 D

ire
çã

o 
Cl

ín
ic

a
Do

en
te

Re
qu

is
iç

ão
 Tr

an
sp

or
te

 e
 M

CD
T(

s)
 a

o 
Ex

te
rio

r

SONHO



17

A aplicação está genericamente estruturada para dar 
respostas às seguintes questões: 

i) Pedidos de transporte e MCDT’s, suas características;
ii) Prescrição/requisição de forma eletrónica, workflow 

digital de autorizações e validações para cada processo;
iii) Integração com o SONHO e Sclinico (através dos 

links de aplicações externas);
iv) Gestão e controlo de agendamentos e entidade 

transportadora, gerir utentes por transporte da mesma 
área geográfica, melhorar a logística dos transportes; 

v) Médicos com acesso aos pedidos efetuados, permite 
saber o estado dos seus pedidos (Histórico por Utente);

vi) Gestão de exames ao exterior de forma dinâmica 
(Autorizado/Não Autorizado), workflow digital entre os 
vários intervenientes no processo de validação e autori-
zação;

vii) Gestão de forma integrada do transporte, MCDT’s e 
consultas por falta de valências internas; 

viii) Emissão de termo já respeitando Lei dos compro-
missos e pagamentos em atraso (Lei nº 8/2010, de 21 de 
fevereiro);

ix) Confirmação de faturas;
x) Gestão dos valores por rubrica definidos previamen-

te pelo CA para cada mês. Os cálculos têm como base os 
custos: Transportes e Meios complementares de diagnós-
tico, valor definido pela portaria;

xi) O uso de recursos de transporte e MCDT vai debi-
tando na rubrica, permitindo uma correta emissão de 
compromissos.  

FIGURA 2 Evolução dos custos de transportes de 2010 a 2013

FIGURA 3 Total de Transportes vs doentes transportados

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES DE 2010 A 2013
Em relação ao ano de 2013 o valor real no primeiro semestre é de 
893.642,42 €, os valores apresentados para o ano de 2013 são 
uma previsão. 

A distribuição de transportes por áreas apresenta um 
volume expressivo de transportes para atos médicos 
onde se englobam os tratamentos programados, consul-
tas e sessões de hospital de dia. 

TABELA 1 Distribuição dos transportes por áreas (N=79073 Anos de 
2010-2013)

2010 2011 2012 2013

De salientar que o decréscimo de custos verificado até 
2012 foi interrompido em maio pelo aumento do custo de 
quilómetro de 6.25% e de horas de espera em 73%. Estes 
aumentos tiveram reflexo na previsão de custos do ano de 
2013, apesar de se manterem os números de transportes 
e de utentes. 

A diminuição de transportes e do número de utentes 
transportados no ano de 2012 deve-se essencialmente a 
diversas alterações na legislação relativa à caracterização 
clínica/socioeconómica do transporte não urgente de do-
entes. Verifica-se que nos dados apresentados na fig.2, a 
previsão relativa ao ano de 2013 equivale à de 2011 em 
todos os valores. 

Não obstante o aumento dos custos unitários, a con-
frontação da relação de custos/transportes/utentes (fig.1 e 
fig.2), concluímos que através de uma gestão criteriosa, os 
custos totais mantiveram-se aproximados ao ano de 2011.
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O SGTMC tornou-se uma ferramenta indispensável 
na gestão do agendamento de transportes com acompa-
nhamento técnico. O acesso imediato da atribuição dos 
critérios técnicos prescritos pelo clínico permite uma co-
municação mais fluente entre a central de transportes, os 
postos de enfermagem e o serviço de gestão dos auxiliares 
de ação médica. Sempre com o objetivo de minimizar o im-
pacto da ausência do pessoal nos respetivos serviços atra-
vés de uma gestão cuidada dos horários dos transportes.

O serviço de gestão de transportes e meios comple-
mentares ao exterior é constituído por 12 elementos, dis-
tribuídos pelas três unidades hospitalares: 

Unidade de Chaves 3 elementos, Unidade de Lamego 
1 elemento, e na Unidade de Vila Real/Peso da Régua 8 
elementos. 

O desenvolvimento deste projeto deve-se a uma equi-
pa multidisciplinar, em que o objetivo de trabalho é parti-
lhado, embora cada elemento possua metas específicas a 
atingir.

O empenho e a responsabilidade pelos resultados fi-
nais foi sempre o objetivo integral deste projeto, consoli-
dado pelo conhecimento e partilha entre todos, por forma 
a chegarmos a uma ferramenta útil e de fácil utilização 
por parte de todos os utilizadores, cujo universo trans-
cende os mentores do projeto.

A validade do programa não se esgota nesta versão, 
quer pela sua versatilidade, quer pela capacidade de 
adaptação a diversas realidades que estão em constante 
mutação. 

TABELA 2 Distribuição de transportes por Módulo (N=79073 Anos de 
2010-2013)

FIGURA 4 Total de transportes com acompanhamento técnico por uni-
dade (enfermeiro e auxiliar) 2012 e 2013  

TABELA 3 Caracterização etária dos doentes transportados (N=40412)

Caracterização etária dos doentes transportados  

As características sociais e económicas da região e da 
sua população são intrínsecas ao CHTMAD e são simulta-
neamente causa e consequência do próprio sistema, pelo 
que os transportes de doentes revelam as características 
de uma população muito envelhecida e economicamente 
muito frágil. 

Verificamos que 64 % dos utentes transportados têm 
mais de 65 anos e mediana de idades dos doentes trans-
portados 72 Anos. 

Mediana de Km por transporte 106 Km (N=94 784) 
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IV. CONCLUSÃO

“A Sociedade em Rede é a nossa sociedade, a socie-
dade constituída por indivíduos, empresas e Es-

tado operando num campo local, nacional e internacional” 
(Castells and Cardoso 2005). 

Um dos maiores desafios que os serviços de saúde tem 
do ponto vista das suas organizações é a comunicação, quer 
interna ou com as restantes entidades dos sistemas de saú-
de nacional e em alguns pontos na vertente europeia. 

O desenvolvimento das tecnologias de Informação em 
saúde deve ir ao encontro deste desígnio atual da nossa 
sociedade, assim como não se pode deixar de referir a con-
juntura económica e financeira que exige por parte das 
instituições do SNS um esforço de contenção de custos em 
todas as áreas, nomeadamente nas áreas de transportes 
de Doentes e nos Meios Complementares de Diagnósticos. 

O SGTDMC é um instrumento de trabalho que sendo 
aberto e criado internamente pelo Serviço de Informática 

e Telecomunicações em colaboração com o Serviço de Ges-
tão de Transportes e meios complementares ao exterior, 
permite ser modificado à medida de normativos legais que 
entram em vigor, e alterações de circuito que melhoram o 
processo organizativo da instituição, tendo a capacidade 
técnica de ser replicado em outras instituições de saúde. 

O investimento financeiro que foi despendido com o 
SGTDMC foi claramente recuperado com a diminuição da 
despesa gradual e continuada nas rubricas de transporte 
de doentes e MCDT, como se pode verificar nos gráficos 
apresentados. 

A união da Gestão aos Sistemas de Informação de Saú-
de é estrutural aos desafios com que nos deparamos, sen-
do o seu papel fundamental para continuarmos a garantir, 
sem perda de qualidade, a prestação de cuidados aos cida-
dãos que servimos.

“A Sociedade em Rede é a nossa sociedade, a 
sociedade constituída por indivíduos, empresas 
e Estado operando num campo local, nacional e 

internacional” (Castells and Cardoso 2005). 



ENTREVISTA A

MARTA TEMIDO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE ADMINISTRADORES HOSPITALARES (APAH)

A Administração Hospitalar 
exige o domínio preciso 
de ferramentas próprias; 
o ingrediente “bom senso” 
já não é suficiente. 
Embora faça falta. 
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GESTÃO HOSPITALAR Na sua opinião, quais foram, 
nos últimos anos, os principais progressos ocor-
ridos na AH?
MARTA TEMIDO Penso que a Administração Hospitalar 
se tem modificado muito. Mas a minha perspetiva sofre, 
necessariamente, um viés temporal, na medida em que, 
embora diversificado, o meu histórico de desempenho 
tem pouco mais de uma dúzia de anos. Como aspetos po-
sitivos do percurso recente da Administração Hospitalar, 
destacaria o reforço das competências técnicas próprias 
dos gestores da saúde. E a procura da especialização. Sin-
to que se compreendeu que o curso da Escola Nacional de 
Saúde Pública tem virtualidades mas é apenas um ponto 
de partida; depois, em contexto laboral ou em ambiente 
académico, o administrador hospitalar tem que continuar 
a desenvolver as suas skills,  sejam elas na área do plane-
amento, da contratualização, da logística, da gestão finan-
ceira, dos recursos humanos, da qualidade ou em outra área. 
A Administração Hospitalar exige o domínio preciso de 
ferramentas próprias; o ingrediente “bom senso” já não é 
suficiente. Embora faça falta. 

GH Como define o exercício da profissão de Admi-
nistrador Hospitalar?
MT Como um exercício de competências de análise global 
do sistema de saúde, de competências técnicas específi-
cas de gestão hospitalar e de competências de relaciona-
mento interpessoal; um exercício de capacidade de esta-
belecer prioridades, de fazer escolhas e de tomar decisões 
(o que não desmerece do exercício ao nível do apoio à pre-
paração do processo decisório, que, contudo, sinto como 
relativamente redutor). Curiosidade intelectual, firmeza 
de carácter e equilíbrio emocional são características pes-
soais que considero fundamentais.

GH Considera que a falta de regulamentação da 
profissão é um grande entrave para o reconheci-
mento da mesma?
MT Numa certa perspetiva poder-se-ia argumentar que 
não falta regulamentação à profissão de administração 
hospitalar; falta, isso sim, aplicação da regulamentação 
existente: onde está a reserva de exercício da profissão 
de administrador hospitalar aos diplomados pela ENSP, 
as nomeações de administradores hospitalares para os 
centros de responsabilidade em que os hospitais deviam 
organizar-se? Entenda-se que não me refiro à bondade 
das soluções legais; apenas ao facto de que, existindo, de-
vem ser respeitadas. Contudo, penso que, no médio prazo, 
a sobrevivência da profissão de administração hospitalar 
passa por conquistar um outro tipo de regulamentação; 
aquela que a lei reserva para as profissões cujo exercício 

depende da posse de um título obrigatório. Falando com 
clareza, a APAH dispõe de margem legal para se converter 
em associação pública profissional, à luz do recente regi-
me estabelecido para estas entidades, e os administrado-
res hospitalares possuem argumentos para se afirmarem 
como profissão regulada, em sentido estrito. A questão 
é a de discutir qual é o título que se propõe como indis-
pensável para o exercício profissional. O desafio que esta 
Direção enfrenta é o de conseguir mobilizar os associados 
para, pragmaticamente, discutir esta e outras matérias.
 

GH Enquanto Presidente da APAH, assume o com-
promisso de uma intervenção direta na condução 
das alterações da profissão e da carreira? 
MT Face aos atuais estatutos, a missão central da APAH 
é a salvaguarda dos interesses profissionais dos seus 
associados. Portanto, por relevantes que sejam aspetos 
de comentário político, de participação na construção do 
sistema de saúde, de organização de conferências e de 
fóruns, é na profissão que esta Direção assumiu centrar 
a sua intervenção. Por isso, a Direção começou por reunir, 
em julho passado, com o Senhor Ministro da Saúde para 
exprimir a sua preocupação com aspetos de regulação 
profissional que não estão resolvidos; por isso, reuniu, 
também, em novembro, com o Senhor Vice-Presidente 
da ACSS, para discutir assuntos relacionados com o futu-
ro da carreira. Mas o imenso trabalho que há para fazer 
neste campo não acontece apenas por (boa) vontade da 
Direção. É necessário que os associados se mobilizem 
novamente; que pensem, que discutam, que exerçam 
influência. Para fevereiro de 2014 está convocada uma 
Assembleia-Geral onde se esperam ver discutidos, de-
sassombradamente, muitos destes assuntos. Na minha 
perspetiva pessoal, face à relevância do interesse públi-
co presente na gestão do setor da saúde, a APAH deverá 
trabalhar para se transformar em associação pública pro-
fissional e, nesse novo figurino, avocar o reconhecimen-
to dos títulos e a defesa da qualidade do exercício, entre 
outros aspetos.

GH Na sua opinião, quais são os principais de-
safios da gestão em saúde e como é que a APAH 
pode atuar para minimizar as dificuldades sen-
tidas?
MT O maior desafio é o de perceber que muitas das abor-
dagens tradicionais já não são capazes de dar resposta 
à maioria dos problemas que hoje se colocam às organi-
zações de saúde. Genericamente, há que ser capazes de 
pensar out of the box, de inovar (Michael Porter refere-se 
a esta realidade dizendo que os dias do business as usual 
acabaram na saúde e que é necessário criar uma "agenda 
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de valor" para o setor). A circunstância de estarmos pe-
rante consumidores progressivamente mais esclarecidos 
e atentos é um estímulo essencial para esta necessidade 
de "pensar e fazer diferente". É por isso que o adminis-
trador hospitalar necessita de, por rotina, ler artigos e 
revistas especializados, de se envolver em processos de 
benchmarking, de se interessar por soluções provenien-
tes de áreas limítrofes do conhecimento. O administrador 
hospitalar não existe para reportar informações à tutela 
e para cumprir circulares (embora, obviamente, também 
o tenha que fazer), existe para "pensar e fazer". Ora, a 
APAH pode desempenhar aqui um papel muito importan-
te: no apoio à formação, claro, mas, sobretudo, na promo-
ção de uma efetiva compreensão daquilo que é "pensar e 
fazer" administração hospitalar. Aliás, "contribuir para a 
melhoria do desempenho do sistema de saúde português 
através da administração hospitalar" foi o lema da candi-
datura desta Direção.

GH A seu ver, e tendo em conta a situação atual do 
país, torna-se cada vez mais difícil gerir projetos 
de saúde em tempos de crise?
MT Vivemos tempos de uma enorme dificuldade e o setor 
da saúde não é exceção. Sabemos que os recursos são fini-
tos e que geri-los é, obviamente, fazer escolhas; mas há es-
colhas que penso que não devem ser feitas ao nível institu-
cional, porventura, sequer ao nível do Ministério da Saúde 
ou do Governo, mas sim ao nível da sociedade. E a meu ver, 
este tipo de escolha, que tantas vezes compromete a equi-
dade dos cuidados de saúde, começa a fazer-se, vezes de 
mais, ao nível institucional. Estamos a fornecer os mesmos 
cuidados a todos os doentes do SNS? Ou estamos a aceitar 
aquilo a que os ingleses chamam de “lotaria do código pos-
tal”? Não me parece aceitável que um mesmo grupo empre-
sarial apresente diferenças de produto; nesse aspeto, vejo 
com muito bons olhos alguns aspetos em que se está a tra-
balhar no sentido de, por exemplo, diminuir a variabilidade 
de inputs do processo de produção de cuidados de saúde. E 
não vejo aí nenhuma quebra de autonomia das administra-
ções, ao contrário do que, porventura, se passa em outros 
aspetos bem menos acessórios. 

GH A aposta na reestruturação e revitalização 
desta associação é um dos vários objetivos desta 
nova Direção. Qual foi a estratégia estudada para 
a implementação deste processo de mudança?
MT A questão envolve dois aspetos distintos, mas com-
plementares. O da reestruturação da APAH, que implica a 
criação de uma estrutura mínima de apoio ao funciona-
mento regular do grupo; apesar de estarmos a falar de as-
sociativismo profissional, os tempos atuais não são com-
patíveis com soluções baseadas apenas no improviso e no 

voluntarismo. O da revitalização da APAH, que implica o 
retomar da relação com os associados. Este é um aspeto 
bastante mais complexo porque pressupõe o reatar de um 
vínculo afetivo que se desfez. E vivemos um momento de 
alguma indisponibilidade emocional para conceder “bene-
fícios da dúvida”. Logo, a estratégia é dar provas, antes de 
pedir seja o que for.  

GH No “Programa de Candidatura aos órgãos da 
APAH” fica patente a sua determinação no re-
forço da posição associativa. Na sua opinião, a 
prática de uma comunicação ativa poderá ter um 
papel facilitador na maior coesão entre Direção e 
Membros da APAH?
MT A APAH não dispõe, atualmente, de instrumentos que 
lhe permitam garantir uma comunicação efetiva com os 
seus associados. E, como em qualquer outro tipo de orga-
nização, sem eles não é possível garantir o alinhamento 
entre o sentir dos associados e a visão da Direção para a 
APAH. Ninguém entende que, nos tempos que correm, 
a APAH não disponha de um site; mas a verdade é que 
não dispõe e apenas no início de 2014 se espera conse-
guir ultrapassar, definitivamente, este constrangimento, 
isto porque a criação do local é simples mas a definição 
de uma estratégia de alimentação e atualização de con-
teúdos é mais exigente. Como ninguém entende que as 
Assembleias-Gerais não tenham uma periodicidade míni-
ma anual para apresentação de plano de ação, relatório e 
contas e discussão de temas relacionados com o exercício 
profissional. É embaraçoso reconhecê-lo? Pior será se não 
formos capazes de o modificar.

GH Acredita que o fortalecimento das relações 
da APAH com entidades internacionais pode ser 
fundamental para a projeção desta associação 
no mundo, nomeadamente na criação de proje-
tos que possam ser diferenciadores para a gestão 
hospitalar?
MT A APAH tem-se feito prestigiar no plano internacio-
nal, mercê do esforço intenso de representação das Dire-
ções anteriores que bem compreenderam a importância 
da presença da associação no plano externo, designa-
damente, na European Association of Hospital Managers 
(EAHM). Também a ligação da APAH aos países da CPLP, 
designadamente por via da presença ativa na realização 
da Conferência de Gestão Hospitalar dos Países de Língua 
Portuguesa, tem assumido uma importância crescente; 
de resto, a conferência de 2015 realizar-se-á em Portu-
gal. Pretendemos manter e, se possível, fortalecer estas 
relações. Gostaríamos, igualmente, de poder vir a tornar-
-nos associados da European Health Management Asso-
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nal – especialidade de Políticas e Saúde e Desenvolvimento. 
Com atividade docente em tempo parcial, Marta Temido foi 
oradora em diversas conferências nacionais/internacionais e 
autora/coautora de vários trabalhos e publicações na área da 
saúde. 
Elemento ativo em estreita colaboração com grupos de traba-
lho de referência nacional para a saúde, a atual Presidente da 
APAH fala-nos sobre este novo projeto que encabeça, da sua 
aposta na revitalização desta Associação que desde sempre 
se empenhou para a melhoria do desempenho do sistema de 
saúde português.

ciation (EHMA), que tem uma vocação mais ampla do que 
a da EAHM, visto que se dirige à gestão de todo o setor 
e abrange vários grupos profissionais de gestores. Mas é, 
sobretudo, vital que a APAH acompanhe o processo, atu-
almente em curso em vários países europeus e de que a 
Holanda é um bom exemplo, de definição de um referen-
cial de competências para os gestores da saúde. Indepen-
dentemente do tempo que possa tardar a elaboração de 
diretivas europeias para esta área profissional específica, 
o mercado comum encarregar-se-á de regular muitos as-
petos que são controversos; a APAH deve estar a par do 
main stream das discussões e informar os associados.  

GH Quais são, a médio prazo, as principais ativi-
dades a serem desenvolvidas pela APAH?
MT A atual Direção foi eleita no início do mês de maio de 
2013; ao longo destes primeiros meses procurámos ultra-
passar dificuldades organizacionais básicas – regularizar 
obrigações contabilísticas e fiscais, reeditar a Revista de 
Gestão Hospitalar, reativar o site associativo (em curso). 
Sem deixar de estar presentes em inúmeras iniciativas e 
comentários para os quais fomos sendo convidados. 
A marca APAH é, hoje, um ativo com valor; e a Adminis-
tração Hospitalar não deve esquecer o trabalho de ante-
riores Presidentes nesta área. Mas a nossa estrutura or-
ganizacional não acompanhou esta evolução. Consequen-
temente, em alguns aspetos, o plano de atividades para o 
médio prazo quase parece anacrónico, na medida em que 
envolve a criação de um secretariado associativo, a atuali-
zação da base cadastral dos associados, a recuperação de 
quotas, a revisão estatutária (a sede da APAH ainda é no 
Hospital S. João…) e a realização de um congresso anual 
específico da Administração Hospitalar. O objetivo para o 
primeiro ano do mandato é, portanto, o de instaurar uma 
certa normalidade na vida associativa. A partir daí, pode-
remos começar a desenvolver a parte mais substantiva do 
nosso programa eleitoral.

GH Enquanto Presidente desta associação, qual o 
seu olhar perante o futuro do SNS?
MT Apesar de muitas declarações, penso que o futuro 
do SNS deve merecer preocupação da nossa parte. Não 
acredito hoje – como não acreditei no passado – que o SNS 
possa sobreviver sem ser reformado. Mas as estratégias 
de reforma não são soluções casuísticas para problemas 
de percurso; as estratégias de reforma estudam-se, dis-
cutem-se, implementam-se e avaliam-se. E temo que o 
custo das oportunidades perdidas nos últimos anos possa 
vir a ser demasiado elevado. Se dizemos que a sustentabi-
lidade do SNS está longe de estar garantida, temos que ser 
consequentes e agir. Preocupa-me o pecado por omissão. 
O SNS é um fator de coesão social basilar e um motor de 
desenvolvimento. Este é um princípio do qual não deve-
mos estar disponíveis a abdicar em circunstância alguma.

GH Na sua opinião, o Administrador Hospitalar 
pode ter um papel fundamental na criação de 
medidas estruturais que permitam a contínua 
sustentabilidade do SNS?
MT Dependendo do nível em que se encontra a exercer, 
o Administrador Hospitalar assume, fundamentalmen-
te, um papel de definição estratégica institucional ou de 
coordenação operacional setorial; mas é um facto que, 
quando chamado a fazê-lo, o Administrador Hospitalar 
também pode colaborar na definição de medidas estrutu-
rais para o sistema de saúde.

GA Viagem ao futuro: que imagem gostaria de ver 
reconhecida pelo trabalho desenvolvido?
MT É, sob todos os pontos de vista, muito cedo para res-
ponder a uma pergunta dessas. Talvez daqui a mais al-
guns números da Revista de Gestão Hospitalar possamos 
voltar ao tema.

MARTA TEMIDO 
Natural de Coimbra, onde nasceu a 2 de março de 1974, Marta 
Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões é a atu-
al Presidente da Associação Portuguesa de Administradores 
Hospitalares e exerce funções como Vogal Executiva do Con-
selho de Administração do Hospital do Arcebispo João Crisós-
tomo de Cantanhede. 
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universida-
de de Coimbra e Diplomada em Administração Hospitalar pela 
Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lis-
boa é também Mestre em Gestão e Economia da Saúde e Dou-
toranda do programa de Doutoramento em Saúde Internacio-
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(…) o equilíbrio económico da ADSE 
só se pode obter ou à custa das
transferências do Estado (agora por 
via indireta, para Troika ver) ou se
houver um aumento muito acentuado 
nos descontos dos beneficiários.
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Em Portugal, a influência dos interesses económi-
cos, corporativos, endogâmicos, paroquiais ou fa-

miliares (de duvidosa legitimidade democrática) sobre os 
decisores políticos é proverbial. Não admira, pois, que, na 
altura em que se criou o Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
universal, gratuito e sustentado pelos impostos, não se 
tivessem extinguido os subsistemas públicos de saúde, 
cuja manutenção era contrária às linhas ideológica e es-
tratégica que institucionalizaram o primeiro. O poder das 
corporações, do funcionalismo público e dos grupos eco-
nómicos servidos por tais subsistemas condicionou o de-
cisor político que, com a habitual cobardia (às vezes ape-
lidada de “procura de consensos”) e contrariando o aforis-
mo popular, optou por ter “sol na eira e chuva no nabal”.

O caso da ADSE é paradigmático. Os dados disponíveis, 
de 2008 a 2012 (fonte: Relatório de Atividades de 2012), 
revelam o seguinte: a despesa total diminuiu de 943,9 
milhões de euros (M€) para 457,6 (M€); a despesa com os 
serviços prestados pelo SNS desceu de 470,4 M€ para 0 
€, passando de 49,8% do total para 0% (a ADSE deixou 
de pagar ao SNS); a despesa com os regimes convencio-
nado e livre subiu de 293,2 M€ para 376,4 M€, passando 
de 31,1% para 82,3% do total; as transferências diretas 
do Orçamento de Estado (OE) eram, em 2008, de 592,1 
M€ (62,7% do financiamento global) enquanto, em 2012, 
foram de 0 €; curiosamente, o relatório consultado não 
apresenta a evolução das contribuições das entidades 
empregadoras (apenas enumerando os dados de 2011 e 
2012, respetivamente 236 M€ e 138,2 M€, ou seja, 32,2% 
e 30,2% da receita total).

Estes dados mostram que a redução da despesa 
da ADSE se deveu, essencialmente, à eliminação 
do pagamento dos serviços prestados pelo SNS. 
Mostram que a supressão das transferências diretas do 
OE para a ADSE não significa que o Estado tenha deixa-
do de financiar este subsistema. Passou a fazê-lo através 
do SNS (pelos serviços prestados) e, em larga medida, 
através das contribuições das entidades empregadoras. 
Mostram ainda que, inversamente, a despesa com os regi-
mes convencionado e livre aumentou significativamente, 
transformando a ADSE (e, assim, o Estado) num grande 
financiador das instituições privadas de saúde.

O custo médio de cada beneficiário foi, em 2012, de 
390,5 €. A ADSE tinha, na mesma altura, 1.333.477 be-
neficiários (544.006 no ativo, 336.890 aposentados e 
452.581 familiares dos titulares). Este custo médio parece 
corresponder aos beneficiários que recorreram a algum 
tipo de prestação de cuidados nos regimes livres e con-
vencionado e/ou que consumiram medicamentos.

Mesmo assumindo que esse é o custo médio anual 
(assunção absurda porque não inclui o custo dos ser-
viços prestados pelo SNS, ao qual recorre um número 
muito significativo de beneficiários, principalmente pro-

curando cuidados diferenciados ou muito dispendiosos 
que os privados não querem prestar – o que torna a pro-
paganda sobre a pretensa maior custo-efetividade deste 
sistema uma falácia), a receita dos descontos dos bene-
ficiários (214,7 M€ em 2012) seria suficiente para pagar, 
apenas, 41,2% da despesa. Segundo o relatório referido, 
ela paga 46,9% da despesa total. Ou seja, o equilíbrio 
económico da ADSE só se pode obter ou à custa das 
transferências do Estado (agora por via indireta, 
para Troika ver) ou se houver um aumento muito 
acentuado nos descontos dos beneficiários.

A contribuição média anual de cada beneficiário não 
isento (atualmente de 276 €/ano; 68% dos beneficiários 
descontam menos de 30 €/mês) teria de aumentar para 
455 €/ano para que a ADSE fosse viável sem as contribui-
ções indiretas do OE. Mesmo assim, seria necessário que o 
SNS continuasse a assegurar a prestação (não remunera-
da) dos cuidados de saúde que os privados não estão in-
teressados em prestar (por não serem lucrativos) ou não 
conseguem prestar. Caso contrário, a contribuição teria 
de ser da ordem dos 1.112 €/ano (resultado da adição de 
455 € com a capitação, pelos beneficiários contribuintes, 
dos custos assumidos pelo SNS).

Por outro lado, os dados disponíveis demonstram que 
o SNS, tal como existe, também é insustentável. 
Basta ver os resultados líquidos dos exercícios dos anos 
de 2008 (-96,5 M€), 2009 (-375,4 M€), 2010 (-681,6 M€ 
ou -583,7 M€, segundo o Tribunal de Contas) e 2011 
(-272,5 M€ ou, segundo o Tribunal de Contas, -412,2 M€) 
para tomarmos aguda consciência deste facto.

Impõe-se, ainda, dizer que a economia portuguesa 
não gera (nem gerará num horizonte futuro lon-
gínquo) riqueza suficiente para que o Estado fi-
nancie este conjunto de sistemas e subsistemas. 
É uma impossibilidade prática que só pode ser disfarçada, 
tal como muitas outras, com recurso ao endividamento 
permanente e crescente do Estado (também ele insusten-
tável e impossível).

Impõe-se, por isso, a implementação de uma profunda 
reforma do sistema de saúde (não confundir com medidas 
administrativas avulsas e casuísticas).

Perante o que existe no nosso sistema (um setor públi-
co, baseado no SNS e nos subsistemas e um setor privado, 
cujo financiamento depende, em grande parte, do Estado, 
e, a meu ver, inclui o setor social), assumindo que o Estado 
deve continuar a garantir cuidados de saúde aos seus cida-
dãos, mesmo que abdique de muitas outras das suas fun-
ções atuais, importa implementar uma profunda reforma, 
a qual pode apostar em diferentes modelos alternativos: 
a) extinção dos subsistemas e manutenção do SNS como 
único prestador público universal de cuidados de saúde, 
exclusivamente dependente do financiamento público; b) 
privatização e/ou encerramento das instituições do SNS e 
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opção por um modelo em que o financiador (o Estado) se 
separa do prestador, passando a adquirir serviços de saúde 
a instituições privadas que os prestem com a melhor rela-
ção custo/benefício; c) extinção dos subsistemas públicos 
de saúde, colocando as instituições privadas e as públicas 
(do SNS) em igualdade de condições (incluindo as de gover-
nação e gestão, nas suas múltiplas vertentes) na concor-
rência pelos serviços que o Estado quer adquirir.

Em todos estes modelos é possível encarar diferentes 
opções de financiamento, as quais podem incluir, entre 
outras, copagamentos dos beneficiários (que se acrescen-
tam aos impostos), modelados, ou não, pelo rendimento 
de cada um.

Tendo a valorizar mais a última das alternativas. No 
entanto, duvido que exista coragem e vontade política 
(mesmo a longo prazo) para efetuar indispensáveis mo-
dificações do setor público que o tornem concorrencial ou 
para implementar sistemas de monitorização e controlo 
essenciais à manutenção da equidade.

De facto, a opção por uma destas vias (ou, eventual-
mente, por outra alternativa) só pode ser feita pelo po-
der político democraticamente eleito – o único com legi-
timidade para a efetuar. Sabendo-se que ele sempre foi 
refém dos poderes informais, democraticamente ilegíti-
mos, elencados anteriormente (é curioso que, de entre as 
poucas questões que unem direita e esquerda políticas, 
interesses de grupos económicos e sindicais e lobbies cor-
porativos vários, emirja, com tanta relevância, a oposição 
conjunta à extinção dos subsistemas de saúde), não é ex-
pectável que uma decisão desta dimensão venha a ser to-
mada (da mesma forma que nunca foi, sequer, verdadeira 
e publicamente discutida anteriormente).

Manteremos, portanto, um sistema de saúde redun-
dante (caracterizado por excesso de oferta, nomeada-
mente na área hospitalar, não regulada nem pelo mercado 
– porque todos os atores do sistema dependem, ou exclu-
sivamente ou em parte maioritária, de um único cliente, 
simultaneamente prestador e financiador, o Estado – nem, 
em boa verdade, pelo mesmo Estado); anquilosado, na 
sua componente pública, pelo mais puro administrativismo 
centralista em todas as vertentes, desde as pessoas até às 
compras, as quais deveriam ser objeto de verdadeiros pro-
cessos de gestão; refém do funcionalismo carreirista; cap-
turado pelo setor privado, tal como acontece, entre mui-
tos outros exemplos, na terapêutica de substituição renal; 
e economicamente insustentável quer na componente 
pública, como se demonstrou acima, quer na componente 
privada, se despojada do financiamento público.

Se quisermos ser realistas e almejarmos encontrar 
uma solução que preserve o essencial, temos de nos con-
frontar com a evidência terrível de que todo o sistema de 
saúde colapsará, a mais curto ou longo prazo, por insufici-
ência económica.

Perante a impossibilidade de reforma do modelo atual, 
então aceitemos torná-lo economicamente sustentável.

Primeiro, eliminando todas as transferências diretas e 
indiretas do OE para os subsistemas e exigindo que eles se 
sustentem apenas pelas contribuições dos beneficiários.

Segundo, mudando radicalmente o SNS com o objetivo 
de reduzir a despesa e incrementar a capacidade assis-
tencial, aumentando a eficiência e o custo-efetividade. 
Esta mudança implica a implementação de um conjunto 
alargado de reformas, as quais passam, entre outras, por: 
reforma da rede hospitalar, encerrando e alienando 
hospitais (mas, ao contrário do que sempre aconteceu, re-
cusando o logro de manter o seu financiamento, seja atra-
vés de parcerias público-privadas seja através das mise-
ricórdias) e encerrando e concentrando serviços (nomea-
damente os mais diferenciados) e urgências hospitalares; 
extinção de outras instituições, tais como institutos 
públicos redundantes e desnecessários; reforma dos 
cuidados primários de saúde, tornando-os o centro 
do sistema (mas extinguindo algumas unidades redun-
dantes) e os gestores do doente (com o correspondente 
financiamento), responsáveis pelos custos de todos os 
serviços que solicitam, incluindo os hospitalares (passan-
do esta a ser a via principal de financiamento hospitalar), 
com a vantagem de, assim, obrigar os hospitais a procurar 
clientes, em vez de os recusar, e os cuidados primários a 
ponderar adequadamente os serviços que requisitam aos 
outros operadores do sistema; reforma da política de 
recursos humanos, alterando radicalmente as leis que 
regem este setor, equiparando o funcionalismo público à 
contratação privada, eliminando o peso das corporações 
na gestão das instituições de saúde (ao contrário do que 
tem sido a política seguida) e impondo a dedicação exclu-
siva (a começar pelos dirigentes e lideranças intermédias); 
reforma do modelo de governação hospitalar, in-
crementando a autonomia e a responsabilização (que 
levará ao encerramento de serviços ineficientes) de ma-
neira a permitir que os conceitos de gestão substituam os 
da administração pública; reforma das leis da contra-
tação pública, permitindo a implementação de novas 
políticas de aquisição baseadas na negociação e na livre 
concorrência; reforma das políticas de consumos, 
nomeadamente na área do medicamento e dos materiais 
de consumo (já há muito trabalho feito pelo Ministério ou 
em curso a este respeito), enquadrando-as nos recursos 
disponíveis e, sempre, limitados; etc...

Se o poder executivo, seja ele qual for (e os portugue-
ses, dos quais emana a sua legitimidade democrática), 
não interiorizar a absoluta necessidade deste ímpeto re-
formista, a insustentabilidade do SNS (e de todo o siste-
ma) tornar-se-á, qual abcesso não drenado, cada vez mais 
aguda e acabará, como o abcesso, por rebentar, levando à 
sua extinção espontânea.
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Lord Nigel Crisp é atualmente um dos nomes 
mais reconhecidos na área da saúde, 

liderando a Plataforma Saúde da Gulbenkian.
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ENTREVISTA 
A LORD
NIGEL CRISP

LORD NIGEL CRISP é atualmente um dos nomes mais reco-
nhecidos na área da saúde, liderando a Plataforma Saúde da 
Gulbenkian.
Ex-alto funcionário no Departamento de Saúde do Reino Uni-
do e ex-Diretor-Geral do Serviço Nacional de Saúde Britânico 
(NHS − National Health Service), Lord Nigel Crisp é o atual co-
ordenador da Plataforma Gulbenkian para um sistema de saú-
de sustentável, projeto que propõe um estudo rigoroso sobre 
o futuro do Sistema Nacional de Saúde.
Graduado em filosofia pela Faculdade de St. John's College em 
Cambridge, Lord Nigel Crisp integrou, em 1986, o Serviço Nacio-
nal de Saúde Britânico após ter realizado carreira no  área comu-
nitária, nomeadamente na saúde mental e cuidados intensivos. 
Mais tarde tornar-se-ia Diretor-Geral em East Berkshire e Di-
retor Executivo dos Heatherwood e Wexham Park Hospital. 
Em 1993 viaja até Oxford para se tornar Diretor-Executivo do 
Hospital Radcliffe que incorpora um dos maiores centros de 
medicina académica de Inglaterra. 
Na verdade, e para além destas funções de chefia, muitas ou-
tras fizeram parte da carreira de Lord Nigel Crisp destacando-se, 

entre 2000 e 2006, a sua nomeação enquanto Diretor-Geral 
do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, a maior organi-
zação de saúde do mundo, simultaneamente com a de Secre-
tário do Departamento de Saúde do Reino Unido que o condu-
ziu a grandes reformas no sistema de saúde inglês. Reformas 
essas que podem ser analisadas no livro 24 Hours to Save the 
NHS onde Lord Nigel Ramsay Crisp justifica a implementação 
de medidas radicais para um Serviço Nacional de Saúde mais 
equilibrado e futuramente sustentável. No ano de 2003 foi 
nomeado Knight Commander of the Order of the Bath.
Atual membro da Câmara dos Lordes, Lord Nigel Crisp é tam-
bém professor honorário na London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, Senior Fellow no Institute for Healthcare 
Improvement e Visiting Fellow na Harvard School of Public 
Health, entre outras atividades.
Esta figura incontornável na área da saúde mundial tem sido, 
até aos dias de hoje, um defensor incansável da saúde global 
e das questões do desenvolvimento internacional, tendo pu-
blicado uma série de livros e artigos sobre sistemas de saúde 
e prioridades de saúde globais.
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GESTÃO HOSPITALAR Qual é o grande objetivo da 
Plataforma Gulbenkian?
LORD NIGEL CRISP Em Portugal, tal como em Inglaterra, 
é necessário introduzir profundas alterações nos serviços 
de saúde e a principal razão é que o quadro de doenças 
tem vindo a mudar. Estamos a falar do aumento das doen-
ças crónicas. Sabemos também que em ambos os países, 
em Inglaterra e em Portugal, os Sistemas Nacionais de 
Saúde têm um grande peso financeiro para o país − o que 
eu vou apontar ajusta-se de igual forma aos dois países. 
Foi nesse sentido que a Fundação Calouste Gulbenkian 
me pediu que liderasse esta comissão, cujo objetivo é res-
ponder à questão: “qual deverá ser o novo modelo do Sis-
tema de Saúde em Portugal?”. Conhecendo o padrão das 
doenças e da saúde na atualidade, “que tipo de Sistema 
de Saúde queremos para o futuro?” Em que fatores-chave 
deve assentar? Qual o caminho que nos deve levar até lá? 
É isso que está em jogo. Ao fim ao cabo trata-se de dese-
nhar um novo Sistema de Saúde.

GH De que forma pode inovar e ter impacto em 
outros países que enfrentam também grandes 
reformas na saúde?
LNC Vocês em Portugal são dez milhões de habitantes. E 
têm a perceção de que é necessário proceder a mudanças. 
Tenho mantido encontros com muita gente no vosso país 
e todos me falam da necessidade de se proceder a mudan-
ças. Digamos que aí está encontrado um ponto de partida. 
Estou certo que vocês poderiam fazer coisas no vosso país, 
que outros, noutros locais, iriam aprender e aproveitar.

GH A crise que Portugal vive parece estar pre-
sente em todos os discursos e situações. Deverá 
o SNS adaptar-se à nova situação económico-fi-
nanceira ou, pelo contrário, esta é que deverá ser 
capaz de responder às necessidades do SNS?
LNC Acho que temos perdido demasiado tempo a dar ou-
vidos a economistas. Para mim, o problema principal resi-
de no facto de termos um modelo de SNS desenhado para 
as necessidades do século passado. Atualmente a Saúde 
depara-se com outro tipo de problemas.
A questão não é só financeira. O que é preciso ajustar aos 
novos tempos são as pessoas no sistema e a forma como 
são geridos os serviços. Primeiro devem ser pensadas es-
sas alterações, só depois vem o dinheiro. Esta (minha) co-
missão não está centrada na questão financeira, mas sim 
na melhoria e na eficácia dos serviços e do Serviço Nacio-
nal de Saúde em geral.
Se me interrogarem acerca de que coisas importantes de-
vem ser feitas, eu acho que é “como envolver doentes e 
cidadãos”, dado o quadro das doenças da atualidade. Os 

hospitais podem tratar os doentes, mas a questão funda-
mental reside na melhoria dos padrões de vida, na altera-
ção de comportamentos.
A questão central é saber “o que é que as pessoas podem 
fazer pela sua própria saúde”. É aí que deve estar o foco.
Todos sabemos que nas doenças oncológicas, por exem-
plo, o tratamento apenas se refere à parte final do proble-
ma e que afeta a esperança de vida em apenas 30%, os 
outros 70% advêm de outros fatores como os comporta-
mentais, por exemplo. É por isso que eu não coloco o foco 
na questão financeira, mesmo que o dinheiro deva ser le-
vado em consideração.

GH Do estudo podem surgir resultados que extra-
vasam a Saúde, dado que está a falar sobre múlti-
plos fatores?
LNC Durante a última semana reuni com quinze grupos, 
de diferentes áreas, incluindo a Dr.ª Marta Temido, Presi-
dente da APAH. Reuni também com profissionais das áre-
as da educação e das autarquias.
Acho que há um potencial de trabalho vastíssimo para a 
saúde na área da educação, e as pessoas têm consciência 
disso, mas é preciso fazer mais nas escolas.
Encontrei-me também com gente das autarquias – aí há 
muito mais que deveria ser feito.
Talvez o modelo funcional das vossas autarquias assente 
sobre outros pressupostos, mas eu não consegui compre-
ender porque é que existindo, tal como disseram, uma 
“rede na área social” nos municípios, a “Saúde” não faz 
parte. Porque não?
Em suma, há um papel importantíssimo para a Saúde, que 
deve ser desempenhado fora dos serviços de saúde.

GH Temos que perguntar o que pensa sobre o que 
está a acontecer com o SNS inglês...
LNC Em Inglaterra sim, eu acho que foram cometidos 
alguns erros. E a razão principal está no facto de não te-
rem definido uma visão. A minha visão para a Inglaterra 
é que se deveriam ter focalizado nas condições de saú-

Para mim, o problema principal 
reside no facto de termos um 
modelo de SNS desenhado para as 
necessidades do século passado. 
Atualmente a Saúde depara-se 
com outro tipo de problemas.
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de de longo termo e com as pessoas dentro do sistema. 
Não o fizeram. Procederam a alguns ajustes na “mecâ-
nica” da máquina, mas concentraram-se sobretudo na 
parte económica.
Envolveram o setor privado – o que pode ter tido  utilida-
de; deram mais poder aos médicos de clínica geral – o que 
também pode ter vantagens; mas tudo isso não passa de 
“mecanismos”, não representam uma estratégia e uma vi-
são de futuro. É por isso que agora estão em apuros e o 
Governo a viver dificuldades.

GH Qual o espaço para a melhoria da qualidade?
LNC Enorme!.... Massivo!

GH Porquê?
LNC Porque, talvez eu devesse tê-lo dito logo no início, em 
Portugal vocês têm um bom Serviço Nacional de Saúde 
e têm gente competentíssima a trabalhar. Mas o que eu 
observo é que não mantêm o foco centrado na qualidade. 
Deveriam preocupar-se sistematicamente com a questão 
da qualidade.
Dou-vos um exemplo, que de resto me foi referido por al-
guém aqui em Portugal: neste país existem 27 hospitais 
que praticam cirurgias do cancro da mama; vocês também 
têm normas e protocolos que indicam como se deve proce-
der à cirurgia do cancro da mama, mas não são seguidas. 
Entre estes hospitais há alguns que não estão habilitados 
a fornecer um serviço cirúrgico de elevada qualidade.
Deveriam ser feitas duas coisas: a primeira, manter o foco 
crítico e sistemático na qualidade, e generalizar a aplica-
ção desse princípio; a segunda, optar pela centralização 
de alguns serviços.
Têm demasiada duplicação. Deveriam expandir ainda 
mais a rede de cuidados primários de saúde, e alguns dos 
serviços especializados deveriam ser centralizados – isto 
não é apenas a minha opinião, é o que oiço dizer aos vos-
sos profissionais. Precisam de centralizar e de criar redes 
de especialistas ou de serviços. De forma a que um pe-
queno hospital possa remeter um caso de cancro para um 
centro especializado que o trate da melhor forma.
A minha opinião é que falta sistematização na área da 
qualidade e que deveriam assegurar que as regras e os 
procedimentos sejam implementados, sem exceção.
Também fico surpreendido com o facto de em Portugal 
coexistirem três sistemas diferentes para acreditação: Ex 
King’s Fund, JCI e Andaluzia. Bem, pode parecer bom... Mas 
não seria melhor se tivessem apenas um? O que me pa-
rece mal é que aqui utilizem vários sistemas para registo 
de incidentes de segurança do doente. É forçoso que ado-
tem um ÚNICO sistema universal em todos os hospitais, 
que vos permita ter uma visão genérica e avaliar onde 
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as coisas estão bem, onde devem ser mudadas, etc. No 
estado atual, as pessoas trabalham com as suas próprias 
definições. Eu acho que precisam de ser consistentes. Não 
acham que isto faz sentido? É preciso trabalhar com os 
mesmos parâmetros para se reportarem resultados equi-
valentes e para que se possam partilhar soluções.
Fiz esta pergunta várias vezes nas reuniões da semana 
passada: se forem encontradas boas práticas numa deter-
minada área, como é que podem ser disseminadas para 
outras áreas?... Não obtive respostas.

GH Perante estes novos desafios quais as compe-
tências, atributos e formação do moderno gestor 
hospitalar?   
LNC Penso que deve haver uma mistura de competências 
técnicas, com qualidades pessoais (que representem uma 
outra forma de competência).
Há vinte ou trinta anos um administrador hospitalar não 
tinha que ser conhecedor dos assuntos clínicos; bastava-
-lhe dominar a gestão financeira e a gestão do pessoal. 
Atualmente é imprescindível conhecer as questões de na-
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tureza clínica com alguma profundidade, de forma a que o 
administrador hospitalar possa acompanhar uma discus-
são acerca dos padrões da qualidade na cirurgia do cancro 
da mama, por exemplo. Em Inglaterra, criámos um pro-
grama chamada “Medicina para gestores” e tivemos um 
outro chamado “Gestão para médicos”. É necessário pôr os 
gestores e os médicos a falar a mesma linguagem ou, pelo 
menos, a entenderem a linguagem uns dos outros.
Os gestores e administradores hospitalares devem com-
preender e ser sensíveis aos assuntos de natureza clínica; 
por outro lado, os médicos responsáveis pelos serviços 
devem estar habilitados a compreender as questões de 
natureza administrativa, já que são eles quem “gasta” o 
dinheiro e faz com que as “coisas aconteçam”.
Conhecer e compreender os recursos é bem mais impor-
tante que dominar a gestão financeira e administrativa. 
Mas é igualmente importante que os gestores hospitala-
res sejam formados como líderes. Não é isso que tem acon-
tecido, treinamo-los como gestores, não como líderes.

O que eu acho – é a minha observação dos melhores e dos 
mais efetivos hospitais – é que deve haver um Adminis-
trador Executivo, um Diretor Clínico e um Diretor de En-
fermagem, que em conjunto assegurem a liderança. 
A liderança não deverá ser individual, assegurada por 
uma única pessoa. Esta liderança, capaz de trabalhar com 
as pessoas, exige boas  qualidades de comunicação, de se 
ser alguém que vai provocar adesão pos parte dos outros. 
Levantam-se aqui, mais uma vez, questões da qualidade a 
que não estamos habituados. Não tem sido muito habitual 
os gestores serem também bons líderes.
Portanto, há que manter o foco na questão da liderança. 
Se eu tivesse que dar um conselho a um jovem gestor 
hospitalar em Portugal, dir-lhe-ia: assegure-se que com-
preende as questões de natureza clínica, assegure-se que 
compreende o que os doentes desejam, passe algum tem-
po com eles, oiça as suas opiniões; passe também algum 
tempo junto dos médicos e dos enfermeiros. Preocupe-se 
em ser um bom comunicador e um bom líder.
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Esses seriam os pontos que eu iria destacar. Quando eu 
era chief executive no Wexham Park Hospital, passava 
pelo menos meio-dia por semana nas enfermarias, nos 
blocos operatórios e via muita utilidade nisso. Permitia-me 
compreender o que se passava. E quando fui CEO no NHS 
passava as sextas-feiras em hospitais, ou hospitais psi-
quiátricos ou centros de saúde, até mesmo em escolas de 
saúde, para me inteirar e garantir que compreendia o que 
se passava. Saia! Vá para a rua e conheça os serviços.

GH A maioria dos gestores hospitalares em Portu-
gal não tem formação específica em melhoria da 
qualidade. Como fazer para habilitar estes profis-
sionais?
LNC Sim. Passa-se o mesmo em Inglaterra. Portanto, há 
que começar em algum ponto. E bem sabem − do vosso co-
nhecimento em melhoria da qualidade − as coisas come-
çam nos mais diferentes sítios, mas chega-se a um ponto 
em que se devem congregar as pequenas mudanças para 
gerar a grande mudança e tornar a mudança sistemática.

GH Como entende que um administrador deve ser 
recrutado?
LNC  Bem, o método é importante. É preciso começar por 
encontrar alguém que possua as competências necessá-
rias, de forma a que não se escolha uma pessoa que tenha 
vindo da gestão de uma fábrica de automóveis ou de uma 
cadeia de supermercados. É preciso encontrar alguém 
com as necessárias competências, mas que conheça a 
área da saúde. Não estou a dizer que uma pessoa vinda de 
outra área profissional não mereça uma oportunidade… 
mas não um cargo de topo.
O método é importante. Quem é o responsável pela esco-
lha? Certamente não apenas o Presidente e os vogais da 
administração mas também os médicos, os funcionários 
menos qualificados, telefonistas, pessoal da limpeza… 
porque quando se é um líder, é-se líder para todos, não 
apenas para os médicos.
Portanto o método é muito importante.
Trata-se de profissões muito, muito difíceis. É preciso que 
quando alguém seja designado, seja capaz de gerar rea-
ções positivas nas pessoas: "pelo menos conseguimos ser 

Se eu tivesse que dar um conselho a um jovem gestor hospitalar 
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recebidos por ele/a… pelo menos eles sabem o que estão 
a fazer”. É bom quando as pessoas se referem nestes ter-
mos ao seu trabalho.

GH Neste estudo a decorrer, se pudesse escolher, 
por onde começaria a reforma?
LNC Ainda não sei bem. Estão a colocar-me a pergunta 
cedo demais. Existem algumas áreas de intervenção: a 
primeira − é preciso reforçar a componente local e co-
munitária dos serviços. Reforçar os cuidados primários. 
É o que eu sinto e o que as pessoas, aqui, me têm dito. 
A segunda área − é preciso dar mais empowerment aos 
doentes, deixá-los tomar conta de coisas que lhes dizem 
respeito; a terceira − já falamos dela e é transversal: Edu-
cação, Sociedade e Emprego; e há uma quarta − é a Qua-
lidade. Portanto estas são as quatro grandes áreas… e eu 
não destacaria uma porque a forma de “match the input” 
(é a expressão que usamos em inglês) passa por não fa-
zer apenas uma coisa, mas fazê-las todas. Nesta comissão 
essas são algumas das recomendações que iremos fazer.

GH O SNS Português possui três níveis ou redes 
de cuidados: hospitalar, cuidados primários e 
cuidados continuados. Como integrar estas três 
realidades?
LNC Organizando horizontalmente em função do doente, 
em vez de organizar verticalmente por especialidades. 
Falo nisso no meu livro 24 Hours To Save the NHS. Mas 
existem algumas linhas de orientação, uma delas é os in-
centivos financeiros.
Conversei sobre este assunto recentemente com a Marta 
Temido. Ela referiu que no caso dos doentes com  VIH, por 
exemplo, as comparticipações financeiras são atribuídas 
até que o doente fique bem. Em vez de ser uma comparti-
cipação para esta consulta, para aquele tratamento, para 
medicamentos, etc.
E isso é importante. Acho que em Portugal deveriam al-
terar substancialmente o sistema de financiamento de 
forma a que se pague, por exemplo, um mês de tratamen-
to de doente diabético, em vez de pagar separadamente 
cada episódio de tratamento.
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GH E qual o papel da Qualidade?
LNC Bem, acho que não se pode fazer tudo de uma vez.
Mas acho também que as pessoas têm uma visão muito 
“top-down” do problema. Na minha opinião quem deve-
ria fazer a avaliação da qualidade são os doentes. E ainda 
temos a publicação pelos hospitais de resultados e pelos 
cirurgiões. Para mim o que realmente conta é o doente... 
ou por exemplo, como pai de uma criança: “será que este 
hospital é bom?”... “qual é a sua classificação?” e obter essa 
informação de várias origens: das autoridades, mas tam-
bém da reputação junto dos vizinhos e da comunidade.
Portanto, quando falamos de “resultados”, não nos deve-
mos referir apenas aos resultados clínicos mas a todas as 
outras dimensões da qualidade. E muito genericamente 
não apenas à experiência dos doentes mas também à dos 
seus familiares. 

Portanto, quando falamos 
de “resultados”, não nos 
devemos referir apenas 
aos resultados clínicos 
mas a todas as outras 
dimensões da qualidade.
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GH Contudo em Portugal, na atualidade, não exis-
te liberdade de escolha.
LNC Sim, mas então por onde começamos? Eu não vou dar 
uma receita dizendo: “este é o sistema perfeito!” Em vez 
disso vou apontar: “acho que devem caminhar nesta dire-
ção e para lá chegar a primeira coisa que sugiro que façam 
é isto!” Percebem a diferença?
Porque, alias, quando se faz isto aqui − todo o resto muda.
Depois realiza-se outra iniciativa, avaliam-se os resulta-
dos e faz-se outra de novo. Tal como no Ciclo P-D-C-A.. 
Uma das sugestões que iremos dar é a de que os hospitais 
deveriam tornar públicos todos os resultados que têm à 
data. Ainda que não estejam concluídos, ainda que sejam 
resultados parciais. Por exemplo, as taxas de infeção e de 
readmissão. Muito bem, então eu gostava de as ver publi-
cadas no respetivo  site e expostas na entrada do hospital. 
Igualmente a satisfação e a opinião das pessoas… certa-
mente fazem inquéritos aos doentes. Estão publicados em 
algum local?
É preciso começar. E eu talvez começasse por aí. E depois 
acrescentar coisas novas. As pessoas é que são importan-
tes, não é o regulador. O utente é o mais importante.

GH Mas existe evidência de que o cidadão não es-
colhe, nem se baseia nesse tipo de informação 
para escolher o prestador de cuidados …
LNC Sim, as pessoas não escolhem… mas qual é o efeito 
desta informação. Não produz efeitos sobre os utentes, 
mas a informação produz efeitos sobre os serviços. Todos 
os nossos estudos no tema “escolha” vêm mostrar que as 
pessoas nunca fizeram grandes opções de escolha.
Isso não é o mais importante. O mais importante é que os 
gestores hospitalares alteraram os comportamentos.
Nós tivemos uma situação muito interessante em Ingla-
terra, introduzimos uma metodologia: dissemos que, se 
as pessoas estivessem em espera mais de seis meses, 
podiam escolher o hospital. O que aconteceu foi que pou-
quíssimas pessoas ficaram seis meses à espera, porque 
todos os administradores hospitalares asseguraram que 
os tempos de espera não atingissem os seis meses.
Portanto a medida teve eficácia. Não interessa se algum 
doente mudou para outro hospital, o que interessa é que 
afetou foi as administrações. É uma evidência universal.
Portanto, “escolha do doente”… é um conceito relativo… 
um doente vive a norte da cidade do Porto, o que é que vai 
preferir – possibilidade de escolha ou continuidade?

GH … continuidade!
LNC Isso leva-me de novo ao argumento com que come-
çámos esta conversa: andámos demasiado tempo a dar 
ouvidos aos economistas. Deixámos que muitos dos seus 

enquadramentos teóricos viessem tomar conta do Servi-
ço de Saúde, incluindo este, o da escolha.
A questão racional é: “como indivíduo eu quero beneficiar 
do melhor tratamento, nalguns casos devo ter o direito de 
escolha, noutros não”.
Os economistas deixaram este enquadramento em cima 
da mesa e condicionaram-nos a julgar que “é assim que eu 
tenho que pensar!”.

GH Algumas pessoas defendem que o cidadão não 
se encontra preparado ou apto.
LNC Acham que não estão preparados? Sabem como 
prepará-los? Então comecem já a fazê-lo! Fez-me lembrar 
aquela história engraçada, no século XIX, em Inglaterra, 
as pessoas diziam: “claro que queremos dar o voto a toda 
a gente, mas as pessoas não estão educadas, não vão sa-
ber usá-lo. Vamos educá-los primeiro e depois damos-lhes 
a possibilidade de votar!”. Ao que a resposta dos setores 
radicais foi: “deem-lhes o voto agora, vão ver que eles se 
educam a si próprios!”
E isso é verdade. Deve-se depositar confiança nas pes-
soas. Tudo começa por aí.
É claro que nem todas as escolhas irão ser as mais apropria-
das, mas isso não é um problema. O fundamental é o impac-
to que os processos de escolha vão causar em todos Vós...

GH  … nos prestadores dos serviços de saúde?
LNC Isso mesmo. Porque haveríamos de pensar que as 
pessoas ou as coisas se alteram de um momento para o 
outro? Isso leva dez anos, ou vinte. É um conjunto enorme 
de mudanças que temos pela frente. Portanto, há que co-
meçar... e é agora!

GH Este caminho é também muito baseado na co-
munidade, não é verdade?
LNC É preciso detetar onde estão as necessidades, as ca-
rências.
Num hospital generalista, se não considerarmos as crian-
ças e os serviços de maternidade, a maioria dos utentes 
são pessoas nas faixas etárias dos 70 ou dos 80. E do que 
é que esses precisam? Precisam de outras coisas como 
atenção, cuidados de boa vizinhança, precisam, em boa 
verdade, daquele esquema que fomos encontrar em Al-
fândega da Fé: encontramo-nos com a presidente da Câ-
mara, que é médica, e onde implementaram um sistema 
em que um enfermeiro percorre de carro as aldeias remo-
tas para saber como estão as pessoas e ajudando-as na 
capacitação de viverem em condições de isolamento. Do 
meu ponto de vista, o isolamento é uma doença real.



36

JOSÉ ANTÓNIO DE MENESES CORREIA, administrador hos-
pitalar aposentado, nascido em Viseu a 23 de julho de 1941, 
é reconhecido como um dos rostos marcantes na história da 
Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares 
(APAH).
Sócio-Fundador desta Associação, José António de Meneses 
Correia, é licenciado em Ciências Matemáticas pela Universidade 

MENESES CORREIA
SÓCIO-FUNDADOR DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ADMINISTRADORES HOSPITALARES  (APAH)

de Coimbra e diplomado em Administração Hospitalar pela Éco-
le Nationale de la Santé Publique – Division Direction-Rennes. 
Tendo apostado e investido em diversas ações de formação 
profissional (nacionais e internacionais), toda a sua carreira 
profissional foi pautada por funções de chefia e cargos em 
administração hospitalar destacando-se, entre elas, a sua im-
portante atividade enquanto Administrador Hospitalar de di-

PERGUNTAS [COM] RESPOSTA
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GH Que mensagem gostaria de deixar aos atuais 
Administradores Hospitalares?
MC O Picker Institute Europe considera 8 dimensões 
fundamentais numa abordagem centrada no utilizador/
doente: rapidez no acesso aos cuidados de saúde; garan-
tia de cuidados de qualidade; participação nas decisões e 
respeito pelas suas preferências; informação clara, com-
preensível e apoio à autonomia; amenidades; apoio emo-
cional, empatia e respeito; envolvimento de familiares e 
cuidadores; e continuidade de cuidados.
Se, como cidadão, me revejo nesta análise, diz-me a expe-
riência profissional que a preocupação em dar resposta a 
estas expectativas é frequentemente esquecida no dese-
nho dos processos de trabalho dos hospitais. 
A focagem excessiva no aumento de produção, sem con-
trapartida de igual preocupação com a qualidade, a ade-
quação e a pertinência dos cuidados prestados, não é, 
apenas, fator de desumanização, como pode ter resulta-
dos negativos, sob o ponto de vista económico. 
A conjuntura económica atual é mais um obstáculo à con-
cretização das expectativas dos cidadãos. O Ministério das 
Finanças, atavicamente focado numa gestão meramente 
orçamental, vê o seu poder reforçado pelos nossos cre-
dores, e obriga a cortar despesas duma forma cega, sem 
qualquer perspetiva holística do sistema de saúde, nem 
respeito pelos resultados já alcançados pelas melhores 
unidades, em eficiência e qualidade.
O esforço, indiscutivelmente necessário, de diminuição de 
custos, não pode pôr em causa outros dois objetivos, que 
o complementam; melhor serviço prestado e melhores re-
sultados em saúde. (Berwick)
Objetivos só concretizáveis se a centralidade do doente 
constituir a pedra angular da gestão hospitalar. Estou cer-
to que os AH não esquecerão esse imperativo.

GESTÃO HOSPITALAR Gostava de ser Administrador 
Hospitalar num Hospital EPE no atual SNS ? 
MENESES CORREIA A empresarialização dos hospitais de-
veria, em princípio, ser um estimulante desafio para um 
gestor hospitalar. Recordo que foram os constrangimen-
tos decorrentes do quadro legal, então existente, o moti-
vo da nomeação, em 1997, do Grupo de Trabalho sobre o 
Estatuto Jurídico do Hospital, coordenado pelo Prof. Vas-
co Reis. O GT tinha como objetivo identificar as situações 
comprometedoras da eficiência dos hospitais e equacio-
nar um modelo, ou modelos estruturais, apropriados à 
superação dos problemas identificados.
As conclusões desse trabalho abriram caminho a experi-
ências inovadoras: primeiro hospital e primeiras ULS com 
verdadeira autonomia de gestão.
O GT defendia que os novos modelos fossem aplicados 
gradualmente em regime experimental e sujeitos a ava-
liação sistemática “anual e no fim do período, de modo a 
objetivar uma apreciação de mérito”. 
A uma prudente abordagem gradual e experimentalista, 
preferiu-se, anos mais tarde, um modelo “big-bang”, sem 
reflexão aprofundada das experiências anteriores. O re-
sultado não foi positivo.
De facto, como se refere no Relatório do Grupo Técnico 
para a Reforma da Organização Interna dos Hospitais, 
nomeado em 2010 e coordenada pelo Dr. Maciel Barbosa, 
“a nova cultura de gestão que se esperava emergisse da 
reforçada autonomia não aconteceu, persistindo a indefi-
nição estratégica, o planeamento incipiente, ou inexisten-
te, a falta de transparência nos processos de decisão, tudo 
concorrendo para a desresponsabilização e para a ausên-
cia de desenvolvimento da organização.”
Persistindo as nomeações de carácter partidário e a cen-
tralização administrativa (que anula as potencialidades 
da empresarialização e desequilibra o binómio autorida-
de-responsabilidade, a favor do poder central), é com de-
sencanto que respondo, negativamente, à pergunta que 
me foi formulada.

versas Instituições de Saúde e Membro do Conselho de Admi-
nistração da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS).
José António de Meneses Correia foi durante vários anos do-
cente na Escola Superior de Enfermagem do Porto - área do 
Planeamento da Saúde e, também, responsável pela área de 
Administração do 1.º Curso de Ensino e Administração da Es-
cola Técnica dos Serviços de Saúde do Porto. 

A sua atividade docente ficou assinalada pela sua intensa 
colaboração com a Escola Nacional de Saúde Pública (tendo 
sido preletor nas áreas de Aprovisionamento, Estatística Hos-
pitalar e Informática e monitor de estágio de diversos alunos 
e arguente de dissertações de fim de curso) e como elemento 
ativo no Departamento de Educação Permanente do Hospital 
de S. João.
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Este espaço marca o arranque de uma colaboração 
regular entre a Gestão Hospitalar e a Coordenação 

do Curso de Especialização em Administração Hospita-
lar (CEAH) da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP). 
Consideramos, portanto, que este é o momento oportuno 
para felicitar a Associação Portuguesa de Administrado-
res Hospitalares pelo retomar de uma publicação que une 
o interesse comum dos profissionais de Administração 
Hospitalar no nosso país.

Associamo-nos a esta iniciativa com o compromisso 
de divulgar de forma regular e periódica as atividades 
mais relevantes que se encontram em desenvolvimento 
na nossa Escola. Incluiremos aqui iniciativas de diversa 
natureza, realizadas tanto no âmbito do ensino como da 
investigação. Procuraremos também, sempre que for pos-
sível, integrar as atividades dos alunos no âmbito do seu 
percurso no CEAH e na ENSP. Ambicionamos ainda con-
tribuir para a reflexão e o debate sobre as principais temá-
ticas no âmbito da gestão de organizações de saúde, pois 
acreditamos que este espaço constitui igualmente uma 
oportunidade privilegiada para concretizar um dos desa-
fios mais relevantes da academia: a participação pública 
ativa através da livre opinião baseada em evidência.

O CEAH, enquanto formação pós-graduada, tanto ao 
nível do seu desenho como do seu funcionamento, encon-
tra-se orientado para proporcionar aos alunos os conheci-
mentos, aptidões e atitudes que os habilitem a agir qua-
lificadamente como gestores em organizações de saúde, 
procurando corresponder às exigências e expectativas 
dos papéis que nelas vierem a desenvolver. 

No passado dia 30 de setembro, teve início o XLIII 
CEAH. Em termos totais, ao longo dos anos em funciona-
mento, cerca de 930 alunos escolheram a ENSP e o CEAH 
para realizar a sua formação pós-graduada em Adminis-
tração Hospitalar. Se os atuais alunos do CEAH se assu-
mem como candidatos naturais à renovação constante do 
exercício da profissão, também a ligação entre a ENSP e 
os ex-alunos do CEAH, que atualmente se encontram em 
exercício de funções, é uma realidade permanente. Essa 
ligação, concretizada nomeadamente através da orienta-
ção de estágios, da participação em sessões letivas e da 

SÍLVIA LOPES

Professora e 
Coordenadora-Adjunta 
do Curso de Especialização 
em Administração Hospitalar 
(CEAH) da Escola Nacional 
de Saúde Pública (ENSP)

RUI SANTANA

Professor e Coordenador 
do Curso de Especialização 
em Administração 
Hospitalar (CEAH) da 
Escola Nacional de Saúde 
Pública (ENSP)

O CEAH, enquanto formação 
pós-graduada, tanto ao nível 
do seu desenho como do seu 
funcionamento, encontra-se 
orientado para proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, 
aptidões e atitudes que os 
habilitem a agir qualificadamente 
como gestores em organizações 
de saúde, procurando 
corresponder às exigências 
e expectativas dos papéis que 
nelas vierem a desenvolver. 

A FORMAÇÃO E A PRÁTICA 
DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

ESPAÇO ENSP [ENSINO E INVESTIGAÇÃO] 
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sua formulação e de grande abrangência, para a qual não 
existe uma resposta unívoca. Sem pretensões de exausti-
vidade, nem de prometer dar neste espaço a resposta de-
finitiva que muitos em diversos momentos e lugares pro-
curaram e procuram, apontaremos aqui algumas dessas 
questões: como garantir o acesso, a qualidade, a eficiência, 
a equidade? 

Ainda que possam existir dúvidas relativamente à for-
ma ideal de exercer a atividade, não subsistirão dúvidas 
acerca da necessidade de uma formação especializada 
dos que assumem um papel de gestão nas organizações 
de saúde, alicerçada nas características diferenciadoras 
que o mercado e as organizações de saúde apresentam. O 
equilíbrio funcional das organizações de saúde depende, 
em grande medida, do conhecimento específico e da ca-
pacidade de atuação informada e proativa que permitem 
reduzir o risco associado a cada processo de tomada de 
decisão. Tendo presente aquela necessidade, o entendi-
mento que o CEAH se deve pautar pela melhor combina-
ção possível entre os contributos do ensino e da investi-
gação nestas matérias e os contributos do conhecimento 
gerado através da praxis é também o referencial que nos 
guiará ao longo dos próximos passos desta colaboração, 
que agora se inicia.

Por mais diferentes que sejam as formações base, ex-
periências ou culturas das pessoas que de alguma forma 
contribuem para a Administração Hospitalar, parecem 
existir razões suficientemente fortes, históricas, presen-
tes e futuras, para crer no denominador comum de uma 
formação e de um exercício profissional, independente-
mente dos vários contextos em que pode ter lugar, que a 
todos nos aproxima.

Até breve.

orientação e discussão de trabalhos de campo, tem para a 
ENSP e para o CEAH um elevado valor, pelo que nos impe-
le a investir na sua continuidade.

Para além de toda a evolução global à qual estamos 
expostos, temos vindo a assistir nos últimos anos a vá-
rios movimentos e ritmos de reforma no sistema de saú-
de português. De facto, a reforma dos cuidados de saúde 
primários, a reforma hospitalar, os processos de integra-
ção vertical ou horizontal, a implementação e desenvol-
vimento da rede de cuidados continuados no nosso país, 
são exemplos de experiências que constituem inequivo-
camente um laboratório rico para o estudo e a criação de 
conhecimento científico por parte dos docentes, alunos, 
investigadores e outros colaboradores da ENSP. 

São muitas as questões conjunturais que, em maior ou 
menor medida, constituem importantes preocupações de 
quem estuda e/ou atua nestas matérias. Contudo, será 
também nossa preocupação abordar as temáticas "de 
sempre" no âmbito da gestão de organizações de saúde, 
procurando a constante atualização do estado de arte e a 
busca de evidência científica. Apesar dos avanços consi-
deráveis na investigação a nível internacional e nacional, 
subsistem ainda diversas questões, simples apenas na 

... a reforma dos cuidados de saúde primários, a reforma hospitalar, 
os processos de integração vertical ou horizontal, a implementação 
e desenvolvimento da rede de cuidados continuados no nosso país, 

são exemplos de experiências que constituem inequivocamente 
um laboratório rico para o estudo e a criação de conhecimento 

científico por parte dos docentes, alunos, 
investigadores e outros colaboradores da ENSP. 
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A 2 de dezembro [2013] entrou em vigor o novo regi-
me jurídico do setor público empresarial, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. Este diploma 
sistematiza matérias nucleares e reestrutura o quadro 
normativo das diversas organizações empresariais deti-
das por entidades públicas, alargando o âmbito subjetivo 
de aplicação e o âmbito setorial do setor público empresa-
rial. Num conceito mais denso de “empresa pública”, é apli-
cável a todas as organizações empresariais criadas, cons-
tituídas ou detidas por qualquer entidade administrativa 
ou empresarial pública, independentemente da forma ju-
rídica, e desde que sobre elas exerçam, direta ou indireta-
mente, uma influência dominante, passando este diploma 
a estabelecer os seus princípios e regras, sem prejuízo do 
regime jurídico especificamente aplicável.

Este novo regime reclama como desideratos princípios 
de bom governo, a contenção de despesas, o equilíbrio 
das contas públicas e da execução orçamental das ver-

O NOVO REGIME JURÍDICO 
DO SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL

JOSÉ CARLOS PEREIRA

Gestor do Departamento 
de Psiquiatria e Saúde 
Mental e do Serviço de 
Formação, Aperfeiçoamento 
Profissional e Documentação 
do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, EPE

CECÍLIA GONÇALVES

Diretora do Gabinete 
Jurídico do Centro 
Hospitalar do Tâmega 
e Sousa, EPE

bas afetas a cada Ministério, estabelecendo “um regime 
jurídico mais exigente, mas também mais claro, transpa-
rente e eficaz, no que respeita ao controlo da legalidade 
e da boa gestão pública na alocação de recursos públicos 
para a prossecução de atividades em modo empresarial”, 
ao abrigo dos compromissos que resultam do Memorando 
de Entendimento no âmbito do Programa de Assistência 
Económica e Financeira subscrito pelo Estado Português 
com a Comissão Tripartida.

É estabelecido um novo modelo de reforço dos poderes 
e deveres inerentes ao exercício da função acionista pelo 
membro do Governo responsável pela área das finanças, 
isto é, do conjunto de poderes e deveres que correspon-
dem à titularidade das participações representativas do 
capital das empresas do setor empresarial do Estado, em 
articulação com o membro do Governo do respetivo setor, 
incumbindo a este definir políticas setoriais, emitir orien-
tações específicas, definir objetivos e o nível de serviço 
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público, assim como promover a respetiva contratualiza-
ção. Por sua vez, a aquisição ou alienação de participações 
sociais ou a eficácia das propostas de planos de atividades 
e orçamentos dependem da autorização ou da aprovação 
dos titulares da função acionista e do setor de atividade 
correspondente.

Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável às em-
presas públicas regionais e locais, as empresas públicas 
regem-se pelo direito privado, com as especificidades de-
correntes deste novo regime, dos diplomas que procedam 
à sua criação ou constituição e dos respetivos estatutos, 
desenvolvendo a sua atividade nas mesmas condições e 
termos aplicáveis a qualquer empresa privada, estando 
sujeitas às regras da concorrência nacionais, e de direito 
da União Europeia. Os estatutos das empresas públicas 
que contrariem o disposto neste novo regime são revistos 
e adaptados em conformidade, no prazo máximo de 180 
dias a contar da data da sua entrada em vigor.

Por conseguinte, aos trabalhadores das empresas pú-
blicas passa a aplicar-se o regime jurídico do contrato indi-
vidual de trabalho.

De modo a habilitar o membro do Governo responsável 
pela área das finanças para a tomada de decisões infor-
madas sobre matérias relevantes, conferindo-lhe apoio 
técnico (económico, financeiro e jurídico), é criada a Uni-
dade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do 
Setor Público Empresarial, que funcionará como estrutu-
ra especializada de acompanhamento.

É introduzida a obrigatoriedade de comunicação à 
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 
(IGCP) de todas as operações de financiamento contrata-
das pelas empresas públicas não financeiras, limitando o 
seu endividamento, na medida em que as obriga a pare-
cer prévio positivo para operações de financiamento com 
prazos superiores a um ano, bem como para todas as ope-
rações referentes a derivados financeiros sobre taxas de 
juro ou de câmbio.

É ainda destacado o dever das empresas públicas 
prosseguirem objetivos de responsabilidade social e am-
biental, designadamente, de proteção dos consumidores, 

investimento na valorização profissional, promoção da 
igualdade e da não discriminação, valorizando a pluralida-
de na representação de mulheres e homens em lugares de 
decisão, proteção do ambiente e respeito por princípios de 
legalidade e ética empresarial.

APLICAÇÃO DO NOVO REGIME 
AOS HOSPITAIS EPE

Reconhecendo carácter especial às entidades públicas 
empresariais do setor da saúde, este novo regime jurídico 
do setor público empresarial assume natureza subsidiá-
ria, cedendo face ao regime aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
233/2005, de 29 de dezembro, diploma que transformou 
os hospitais com natureza de sociedade anónima em enti-
dades públicas empresariais.

Assim, os hospitais EPE regem-se, subsidiariamente, 
pelo novo regime jurídico do setor público empresarial, 
com as especificidades previstas no referido Decreto-Lei 
n.º 233/2005, de 29 de dezembro, mantendo a natureza 
de pessoa coletiva de direito público.

Em matéria de regime financeiro, destaque para a ma-
nutenção da limitação ao endividamento, face ao respeti-
vo capital estatutário, contudo, tratando-se de empresas 
públicas não financeiras, aplicam-se as novas regras de 
comunicação ao IGCP e a necessidade de parecer prévio 
positivo para operações de financiamento com prazos su-
periores a um ano.

O regime de pessoal aplicado aos recursos humanos 
mantém-se inalterado, vigorando a sujeição ao regime do 
contrato de trabalho e, em matéria de proteção social, o 
regime geral da segurança social. Para os contratos de tra-
balho em funções públicas é mantida a garantia de manu-
tenção do estatuto jurídico do pessoal com relação jurídica 
de emprego público e o regime de proteção social da Caixa 
Geral de Aposentações, podendo estes optar pelo regime 
do contrato de trabalho.
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EVENTOS E MOMENTOS
XIV JORNADAS NACIONAIS DE VIH DA SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE MEDICINA INTERNA                     
[Tomar, 8 de junho de 2013]

VIH/SIDA – FINANCIAMENTO 
E CONTRATUALIZAÇÃO ASSENTE 
NA EFICIÊNCIA E QUALIDADE 
[Lisboa, 26 de junho de 2013]

MESA-REDONDA “THE SILENT PANDEMIC 
− TACKLING HEPATITIS C WITH POLICY INNOVATION”. 
A perspetiva portuguesa. 
Parceria Economist Intelligence Unit e Jansen 
[Lisboa, 19 de setembro de 2013]

PAINEL DE PERITOS PENSAR A SAÚDE − PROMOVER E 
DISPONIBILIZAR A INOVAÇÃO AOS CIDADÃOS. ENSP 
[Lisboa, 6 de novembro de 2013]

VI FÓRUM NACIONAL SOBRE GESTÃO 
DO MEDICAMENTO EM MEIO HOSPITALAR: 
Acesso à inovação 
[Lisboa, 8 de novembro de 2013]

CURSOS FINANCIAMENTO EM SAÚDE
1ª EDIÇÃO: Caso VIH/SIDA"
[Lisboa, 8 e 9 de novembro 2013] 

MESA-REDONDA POLÍTICA DE ACESSO AO 
MEDICAMENTO EM PORTUGAL. APIFARMA
[Lisboa, 19 de novembro de 2013]

6.ª CONFERÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR 
DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
[Florianópolis, 28 a 30 de agosto de 2013]

WORKSHOP IMPO DA EUROPEAN 
ASSOCIATION OF HOSPITAL MANAGERS
[Bruxelas, 21 de outubro de 2013]

PUBLIC/PRIVATE HEALTHCARE PARTNERSHIPS: 
LEADING CHANGE AND INNOVATION TOGETHER. EHMA 
[Bruxelas, 21 e 22 de novembro de 2013]

24TH EAHM CONGRESS 
[Luxemburgo, 27 a 30 de novembro de 2013]

A APAH MARCOU PRESENÇA EM EVENTOS NACIONAIS:

A APAH MARCOU PRESENÇA EM EVENTOS INTERNACIONAIS:

III CONFERÊNCIA VIH PORTUGAL 
− Zero Novas Infeções VIH, 
Zero Casos de Discriminação, 
Zero Mortes por Sida 
[Lisboa, 21 e 22 de novembro de 2013]

AVALIAÇÃO ECONÓMICA EM SAÚDE 
APLICADO AO CASO VIH/SIDA" − 3ª EDIÇÃO
[Lisboa, 29 e 30 de novembro 2013]

O debate decorreu na Escola 
Nacional de Saúde Pública, sob 
moderação da Prof. Dr. Adalberto 
Campos Fernandes, e contou com 
a participação do ativista Dr. Luís 
Mendão (GAT), Dr. João Paulo Cruz 
(Ordem dos Farmacêuticos), 
Dra. Margarida França (Associação 
Portuguesa de Administradores 
Hospitalares), Dr. Alexandre 
Lourenço (ACSS) e Dra. Isabel 
Aldir (Centro Hospitalar 
de Lisboa Ocidental).

EAHM cria novo modelo de trabalho − IMPO! A associação europeia 
está a desenvolver um novo modelo de gestão no sentido da melhor 
definição das suas atividades e resposta aos associados.O modelo IMPO 
integra quatro componentes relevantes da gestão hospitalar  e reforça a 
necessidade de uma abordagem global, sendo composto  por quatro pilares: 
I = Inputs M = Management P = Processes O = Outcomes
IMPO constituir-se-á como um modelo conceptual para as organizações 
de saúde e para a sua boa gestão, à semelhança do que o modelo EFQM 
representa para as organizações em geral .

Realizou-se nos dias 28 e 29 de novembro, no Luxemburgo, 
o 24th Congresso da European Association of Hospitals 
Managers − EAHM. A APAH esteve representada por membros 
da Direção e a Presidente, Dr.ª  Marta Temido, participou no painel 
de Encerramento subordinado ao tema “Steering Innovation”. 
Em simultâneo, realizou-se a 43.ª Assembleia Ordinária EAHM, 
tendo a APAH assegurado a representação estatutária através de 
elementos da atual Direção  e Direções anteriores.           
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> X Congresso Nacional 
de Excelência em Gestão
Data: 08 e 09 de agosto de 2014
Local: dia 08 - FIRJAN, Rio de Janeiro; dia 09
− Escola de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense, Rio de Janeiro
Mais informações em: www.excelenciaemgestao.org

> XX World Congress on Safety and Health 
at Work 2014: Global Forum for Prevention 
Data: 24 a 27 de agosto de 2014
Local: Frankfurt, Alemanha  
Mais informações em: www.safety2014germany.com

> VI Congresso Brasileiro 
para o Desenvolvimento 
do Edifício Hospitalar 2014
Data: 27 a 29 de agosto 2014
Local: Florianópolis – Santa Catarina
Mais informações em: www.addeh2014.com

 
> 25º Congreso Latinoamericano 
de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria
Data: 12 a 16 de outubro de 2014
Local: Buenos Aires, Argentina
Mais informações em: www.revistavivienda.com.ar

> I Congresso Internacional sobre Segurança 
do Paciente ISMP Brasil / V Fórum Internacional 
sobre Segurança do Paciente: 
Erros de Medicação
Data: 10 a 12 de abril de 2014
Local: Centro de Convenções da UFOP (Universidade 
Federal do Ouro Preto), Minas Gerais 
Mais informações em: www.ismp-brasil.org/congresso

> I Congresso de Geografia da Saúde 
dos Países de Língua Portuguesa 
(GeoSaude’2014: A Geografia da Saúde no 
cruzamento de saberes)
Data: 21 a 24 de abril de 2014
Local: Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra
Mais informações em: www.esriportugal.pt

> 2.º Congresso Internacional de Saúde
Data: 9 e 10 de maio de 2014
Local: Campus 2 do Instituto Politécnico de Leiria, da 
Escola Superior de Saúde
Mais informações em: www.health.ipleiria.pt

> World Health Professions 
Regulation Conference 2014
Data: 17 e 18 de maio de 2014
Local: Geneva, Suíça
Mais informações em: www.whpa.org/whpcr2014

> 21.ª Feira Internacional de Produtos, 
Equipamentos, Serviços e Tecnologia 
para Hospitais, Laboratórios, 
Farmácias, Clínicas e Consultórios
Data: 20 a 23 de maio de 2014
Local: Pavilhões do Expo Center Norte, São Paulo
Mais informações em: www.hospitalar.com

EVENTOS +
…DEIXAMOS AQUI ALGUMAS SUGESTÕES DE EVENTOS FUTUROS: 

Informam-se todos os associados de que se 
realizará no dia 7 de fevereiro de 2014 pelas 

16:00, no anfiteatro do Hospital Júlio de Matos,  
assembleia-geral da APAH.



www.apah.pt
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