ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR
Eleição aos Órgãos Sociais 2021-2023
- Ação Programática de Lista Candidata O período de 2021 a 2023 corresponde ao sétimo triénio de atividade da APDH, pelo que as
principais ações a desenvolver pelos futuros Órgãos Sociais assentam nas seguintes Linhas
programáticas:
1. DEFESA DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E MISSÃO ESTATUTÁRIOS DA APDH
O desenvolvimento de modelos inovadores de prestação de cuidados, de gestão de serviços e
de integração de tecnologia de saúde, deve ser promovido permanentemente através de
parcerias efetivas, a nível nacional e internacional, com os organismos governamentais,
federações de hospitais, organizações de saúde e sociais, a academia, as ordens profissionais, a
indústria, associações congéneres e de doentes ou outras, como grupos de interesse, líderes,
comunidades e cidadãos.
Pretende-se assim contribuir para alcançar estes desígnios, a que a APDH se propôs desde a
sua génese, colaborando conjuntamente com todos os stakeholders do sector da saúde e
incentivando o bom desempenho de todos os atores do sistema.
2. DIVULGAÇÃO DA APDH
Os Órgãos Sociais da APDH funcionarão articuladamente, de forma a dotar a Associação com o
máximo de capacidade executiva, nesta fase de transição para o Portugal 2030.
Cientes da importância da APDH e do papel que a mesma pode desempenhar no contexto da
saúde em Portugal, e atentos ao valor da integração e da continuidade de cuidados entre e
dentro das redes de cuidados de saúde (primários, hospitalares e continuados) e de
equipamentos sociais (Misericórdias, Associações Mutualistas, IPSS e Fundações), é útil
impulsionar sinergias, procurando estabelecer protocolos de cooperação e participar
ativamente em todas as atividades, reflexões e grupos de trabalho que promovam a
cooperação entre as instituições hospitalares, a nível nacional e internacional, e das
organizações de saúde e sociais em geral.
Devem ainda ser desenvolvidas iniciativas de comunicação regular com os associados, através
dos meios à disposição como a revista “O Hospital”, a e-news e através das redes sociais.
3. ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA ATUAL PANDEMIA, DOTANDO A APDH DOS SUPORTES DE
CONHECIMENTO, DOS RECURSOS HUMANOS, DOS MEIOS TÉCNICOS/MATERIAIS E DAS
LIDERANÇAS EXIGIDOS PELO ATUAL MOMENTO
Face ao atual contexto de pandemia, importa assim continuar a desenvolver esforços para
apoiar e participar ativamente em todas as iniciativas e atividades que possam promover o
desenvolvimento dos hospitais e das organizações de saúde e sociais em geral, bem como
permitam responder adequada e atempadamente aos atuais desafios, através da estreita
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colaboração com as organizações e profissionais de saúde e todos os stakeholders com
interesse nesta missão.
4. DESENVOLVIMENTO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DIVERSIFICADOS QUE
INCIDAM NAS TEMÁTICAS ATUALMENTE EM DISCUSSÃO
Dar continuidade à promoção de Círculos de Reflexão e Debate, que permitiram responder à
necessidade de criar espaços informais de discussão e reflexão sobre matérias que interessam
aos associados da APDH e a todos os profissionais de saúde.
Apostar na realização dos grandes eventos do ano, em particular no Congresso Internacional
dos Hospitais (bianual) que procura refletir as problemáticas que estão em foco nas agendas
nacionais e internacionais e manter a disponibilidade para organizar e realizar anualmente a
atribuição Prémio de Boas Práticas em Saúde®, em parceria com a DGS, ACSS e as cinco ARS e a
colaboração especial das Regiões Autónomas da Madeira e Açores. Estes traduzem-se como
eventos de grande prestígio, já sobejamente reconhecidos pelas unidades e profissionais de
saúde que neles participam.
5. DESENVOLVIMENTO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS INTERNACIONAIS
A promoção da presença associativa de Portugal na área dos sistemas de saúde e gestão das
organizações do sector a nível internacional, designadamente com a representação de Portugal
na Federação Europeia dos Hospitais e dos Cuidados de Saúde e Federação Internacional dos
Hospitais - HOPE e IHF -, deve ser intensificada com os seus contributos, pela participação dos
seus membros dos Órgãos Sociais e Associados, em reuniões de trabalho, fóruns, grupos de
interesse, seminários, eventos e no Congresso Mundial dos Hospitais, organizado pela IHF. Na
HOPE pretende-se ainda dar continuidade à preparação e organização do Programa de
Intercâmbio HOPE, anual, destinado a profissionais de saúde da área da gestão, realizado em
algumas das mais conceituadas instituições de saúde da Europa.
A continuidade do acompanhamento nas atividades em que a APDH está envolvida ou que lhe
sejam entretanto propostas ou solicitadas, no âmbito da representação de Portugal, merece
uma participação mais atenta nas sondagens internacionais e inquéritos sobre as mais diversas
temáticas na área da saúde em discussão a nível europeu e mundial.
6. DESENVOLVIMENTO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E
CONSULTORIA
A prossecução da aposta no reforço de competências científicas e formativas da APDH ao
serviço das organizações e profissionais de saúde, pela concepção referenciais e formação de
planos suportados em diagnósticos de necessidades de educação profissional contínua,
formulados com base na interação com os serviços do Ministério da Saúde, assegurando a
APDH a qualidade de entidade formadora associativa e parceira na montagem de dispositivos
de formação. Deverá continuar-se a trabalhar no desenvolvimento e dinamização de planos de
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formação associados a intervenções nas mais variadas nas áreas, contribuindo, assim, para o
apoio ao desenvolvimento de capacidades institucionais, ao nível dos serviços centrais de
âmbito nacional e das regiões, e locais junto das unidades de saúde, com vista à qualificação
dos profissionais de saúde.
Importa incentivar, promover, coordenar e participar ativamente em estudos e projetos de
investigação de apoio ao desenvolvimento da inovação no âmbito da gestão e organização
hospitalar e das redes de prestação de cuidados de saúde e sociais em geral (cuidados de
saúde primários e continuados), de forma a contribuir efetivamente para o desenvolvimento e
a modernização dos hospitais e do setor da saúde.
Simultaneamente com a Investigação e a Formação, a Consultoria constitui uma atividade que
a APDH pode incrementar, sobretudo na implementação de projetos inovadores, como
modelos de gestão de unidades ao nível hospitalar e dos cuidados de saúde primários e
continuados, regulamentos tipo de governação dos hospitais, organização de unidades de
gestão intermédia e outros, como sendo uma ação enquadrada na missão da APDH e geradora
de oportunidade de serviços com benefícios para os cuidados de saúde hospitalares, primários
e continuados.
7. CAPTAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS PROFISSIONAIS, INSTITUCIONAIS E DE BENEMERÊNCIA
SOCIAL (PÚBLICA OU PRIVADA)
Os Órgãos Sociais farão um esforço acrescido de captação de novos associados durante o
triénio deste mandato, no sentido de garantir a máxima adesão de instituições e profissionais à
participação na sua missão.
O incremento associativo resultará facilitado pela realização das atividades promovidas pela
APDH, de evidente interesse para todos os membros, e evolução dos modelos de gestão em
curso ao nível dos cuidados hospitalares e dos cuidados de saúde primários e continuados, e
até da área social, enquanto fatores antecipadores de necessidades acrescidas de apoio
individual e institucional ao desenvolvimento de projetos inovadores nos serviços de saúde.
É desejável a maior diversidade dos associados da APDH, congregando pessoas com diferentes
origens profissionais e instituições de natureza diversa, vindas do setor público, privado ou
social, cuja diversidade garante a representatividade, o equilíbrio e a independência da APDH
em favor dos projetos importantes de desenvolvimento hospitalar.
Deverá ser propósito da Direção dar particular ênfase a sócios beneméritos coletivos, públicos
ou privados, com quota anual relevante, e que serão publicitados como tal.
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