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Saúde - HOPE 2008

Conhecimento

para profissionais

de todos os Estabelecimentos

de

de Saúde

APDH - HOPE, Isabel Oliveira (Telefone: 21.351 3783)

Como já vem sendo hábito, a Federação Europeia dos Hospitais (HOPE) dá a oportunidade a
todos os profissionais de Saúde, que estejam integrados em áreas clínicas, de gestão ou
administrativas, com experiência em gestão, chefia ou coordenação, de realizar um programa
de valorização profissional em algumas das mais conceituadas instituições de Saúde da
Europa.
Para o efeito, encontram-se abertas, até 31 de Outubro de 2007, as candidaturas à 278 edição
do Programa Internacional de Intercâmbio para Profissionais de Saúde - HOPE 2008, que
decorre entre 28 de Abril e 30 de Maio de 2008.
Desde a primeira edição do programa que mais de cem profissionais de Saúde portugueses,
dos diferentes grupos profissionais (administradores, enfermeiros, médicos, técnicos de saúde,
entre outros) já participaram no Programa HOPE, que todos os anos reúne cerca de 150
profissionais de saúde oriundos de toda a Europa.
Cada participante seleccionado pode escolher o país onde irá realizar o seu estágio, o qual
decorrerá preferencialmente num hospital. Para efeitos de dispensa de serviço para o referido
estágio, considera-se que é uma acção de formação da iniciativa dos serviços com relevância
para a área funcional dos participantes, para efeitos do Despacho 867/2002 de 14 de Janeiro.
Ao longo de 4 semanas, o participante irá, sob orientação de um coordenador individual com
quem elabora o respectivo programa de estágio, conhecer os métodos de Gestão da instituição
onde irá realizar o seu estágio, usufruindo de um programa de aprendizagem que seguramente
irá valorizar a sua actividade e da instituição de Saúde onde trabalha. O estágio decorre
também sob um tema comum a todos os participantes e que em 2008 será "Continuidade de
cuidados: O papel das Iecnologias da Informação e Comunicação".
O estágio termina com uma Reunião de Avaliação a realizar em Paris, de 28 a 30 de Maio.

o alojamento

durante o decorrer do Estágio é gratuito para o participante, bem como, na maior
parte dos casos, a alimentação.
Mais informação sobre o estágio deve e pode ser consultada em www.hope.be ou através de
contactos directos com o Gabinete HOPE/Portugal (Telefone 21 351 3783, fax 21.351 3773 e
E-mail:hopemail@hope.min-saude.pt)
que apoia e supervisiona todo o processo de
candidatura e promove reuniões de preparação com os candidatos nacionais, ou ainda com o
Coordenador Nacional do Programa, Dr. Francisco Matoso. O processo de candidatura pode
incluir uma entrevista de selecção.
Para proceder à inscrição, deverá preencher os formulários em anexo, em Inglês, Francês ou
Alemão e enviá-los por e-mail para o Gabinete HOPE/Portugal, até ao próximo dia 31 de
Outubro. Deve ainda anexar um resumo curricular em Português e não superior a uma folha
A4.
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