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Enquadramento 

 

Considerando que atualmente mais de 50% dos recur-

sos financeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

são distribuídos através de contratos-programa, e aten-

tos ao atual momento de crise económico-financeira, 

verifica-se um reconhecimento crescente da importân-

cia do modelo de contratualização. Este assume-se 

assim como instrumento fundamental, dado que contri-

bui não só para a afetação custo-efetiva dos recursos 

mais transparente e flexível, mas também para a pro-

moção do desenvolvimento de uma cultura de negocia-

ção e incentivo da competição e cooperação e, para a 

descentralização do processo de decisão nas estrutu-

ras locais (Despacho n.º 2445/2012, de 30 de novem-

bro). 

 

Visando fortalecer e consolidar os conhecimentos na 

matéria supracitada, a APDH, no âmbito da parceria 

estabelecida com a Administração Central do Sistema 

de Saúde, I.P (ACSS) e com o apoio das Regiões de 

Saúde, promove a Conferência “A Contratualização 

nos Serviços de Saúde” destinada às organizações 

de saúde, designadamente os hospitais. 

Objetivos Gerais e Específicos 

 

Apresentar os melhores projetos, decorrentes da 

avaliação final do curso, em cada uma das regi-

ões de saúde. 

Disseminar as boas práticas a nível nacional na 

área da contratualização nos serviços de Saúde, 

bem como os contributos mais atuais da comuni-

dade científica e as vivências da comunidade 

civil.  

Destinatários 

Esta conferência dá prioridade a profissionais de 

saúde. 

Número de participantes  

O número de participantes por conferência é de 

30, podendo eventualmente ser alargado para 

um máximo de 35. 

Duração e Horário 

A Conferência tem a duração de 7 horas e será 

realizada das 10h00 às 19h00. 

Certificação de Participação 

Será entregue um certificado de participação. 

O dia da Conferência compreende os períodos Manhã e Tarde, 

com pausas das 11:30-11:45 e das 15:30-15:45 horas. 

Conteúdo Programático 

10h-13h 

 

 

 

 

 
 

 

 

13h-14h 

 

14h-19h  

  

Sessão de Abertura 

Dr. Manuel António, Presidente do CA do IPO de 

Coimbra 

Dr. Maurício Alexandre, Diretor Departamento de 

Planeamento e Contratualização, ARS Centro 

Enquadramento da Temática 

Prof.ª Dr.ª Ana Escoval, Presidente da Direção 

da APDH 

Dr.ª Rute Ribeiro, Investigadora, ENSP 

 

Almoço Livre 

 

Apresentação dos melhores projetos, decor-
rentes da avaliação final dos cursos realiza-

dos em 2013/2014 (em confirmação) 

Projeto Indicador Global de Eficiência. Desenvol-
vimento de uma ferramenta de contratualização 
interna para um departamento cirúrgico, IPO 

Coimbra 

Sessão Encerramento 

Dr. Carlos Santos, Vogal Executivo do CA do 

IPO de Coimbra 

Dr. Maurício Alexandre, Diretor Departamento de 

Planeamento e Contratualização, ARS Centro 

Prof.ª Dr.ª Ana Escoval, Presidente da Direção 

da APDH 

 


