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MENSAGEM DO 

PRESIDENTE DA 

APDH 
 

O presente relatório é uma oportunidade de 

reflexão sobre os desafios e sucessos da 

APDH num ano que ficou indelevelmente 

marcado pela pandemia.  

Em 2021 aprendemos que é essencial incluir 

as pessoas nas nossas decisões, envolver o 

cidadão com as suas responsabilidades, bem 

como as autarquias. Percebemos qual a 

importância do acesso no circuito completo 

do doente e da integração dos cuidados. E 

finalmente, entendemos que a 

transformação digital, boa organização e 

liderança, e importância da investigação e 

ciência são fundamentais na área da saúde. 

Neste sentido, desenvolvemos como 

habitualmente várias atividades, das quais 

muitas tiveram de ser ajustadas ao formato 

virtual ou híbrido. Agradeço a todos os 

membros dos órgãos sociais, sócios, 

membros de diferentes grupos de trabalho, e 

especialmente às colaboradoras da APDH 

sem as quais não seria possível realizar estas 

atividades em 2021.  

Em 2022 e 2023, a APDH irá continuar a 

cumprir a sua missão, através do 

desenvolvimento das seguintes ações: 

• Divulgação da APDH, especificamente 

em 2022, ano que comemoramos 20 

anos de existência. 

• 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. 

 
 

• Desenvolvimento e dinamização das 

atividades e eventos diversificados 

(nacionais e internacionais) que 

incidam nas temáticas atualmente em 

discussão. Em 2022 destacamos o 

nosso 9º Congresso Internacional dos 

Hospitais, entre 23-25 de novembro, no 

auditório da Altice, em formato híbrido.   

• Atrair novos associados profissionais, 

institucionais e de benemerência social.  

• Desenvolvimento e dinamização das 

atividades de formação, investigação e 

consultoria. 

Termino esta Mensagem com um evento que 

começou como uma candidatura em 2021, 

que está a ser desenvolvido durante 2022 e 

realizar-se-á em outubro de 2023, em 

Lisboa: o 46º Congresso Mundial dos 

Hospitais, com o Alto Patrocínio de Sua 

Excelência O Presidente da República. Um 

evento prestigiante da IHF que será 

coorganizado pela APDH e que muito nos 

orgulha. 

 

 
Carlos Pereira Alves 

Presidente da Direção,  

Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento Hospitalar 
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DESEMPENHO DA APDH 

A missão da APDH é desenvolver, 

apoiar e participar ativamente em 

todas as iniciativas e atividades que 

possam promover o desenvolvimento 

dos hospitais e das organizações de 

saúde em geral, bem como permitam 

responder adequada e oportunamente 

aos atuais desafios, através da 

estreita colaboração com as 

organizações e profissionais de saúde 

e todos os seus stakeholders. 

No âmbito de um Protocolo celebrado 

com a Administração Central do 

Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), a APDH 

é a representante do Ministério da 

Saúde na Federação Europeia dos 

Hospitais (HOPE) e na Federação 

Internacional dos Hospitais (IHF), cuja 

representação é realizada através do 

Gabinete HOPE/IHF em Portugal. 

 
 

 

Algumas das mais importantes 

conquistas da APDH em 2021: 

1 

Desenvolvimento das atividades e 
eventos diversificados que incidam 
nas temáticas atuais 

Em 2021, a APDH continuou a desenvolver e 

dinamizar atividades e eventos, bem como 

apoiar e participar ativamente em iniciativas 

que promoveram o desenvolvimento na 

saúde neste tempo desafiante. 

2 

Atividade a nível internacional 
enquanto representante do 
Ministério da Saúde português 

Através do Gabinete HOPE/IHF em Portugal, 

a APDH participou ativamente, através dos 

elementos da sua Direção e/ou de peritos 

ligados à APDH, tanto nas atividades 

habituais e reuniões dos órgãos de ambas as 

federações, como em novas iniciativas e 

eventos. Em 2021 não se realizou o 

Programa de Intercâmbio HOPE, no entanto 

foram selecionados os participantes e 

anfitriões para a realização do Programa em 

2022. 

3 

Dar continuidade ao Plano de 
formação em formato virtual 

Apesar do impacto direto e indireto da 

pandemia por COVID-19, que implicou 

alterações no cronograma de execução das 

ações de formação, a APDH conseguiu 

realizar num formato à distância 23 ações de 

formação, resultando num volume total de 

6230 horas de formação. Destas 

beneficiaram gratuitamente 451 

profissionais de saúde da Região Norte, 

Centro e Alentejo. 
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DESTAQUES 

DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2021, além de dar continuidade à 
resposta à evolução da pandemia por COVID-
19, a APDH trabalhou para reforçar as suas 
iniciativas e atividades/programas existentes 
e lançou alguns novos para melhorar a 
oferta aos seus sócios. 
 
Os nossos destaques incluem: 

1. Organização da Conferência “Novos 

Tempos. Novo Desafios”, o primeiro 

evento grande híbrido da APDH.  

2. Realização da 14.ª edição do Prémio de 

Boas Práticas em Saúde®.  

3. Organização ou participação ativa em 

cinco webinars (entre os quais dois 

internacionais), e várias iniciativas, 

bem como a publicação de dois livros. 

4. Participação ativa no 44º Congresso 

Mundial dos Hospitais da IHF, em 

Barcelona, Espanha. 

5. Reforço das atividades formativas ao 

longo de todo o ano de 2021.
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ELEIÇÃO DOS 

ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

Em 2021, realizou-se a Eleição dos Órgãos 

Sociais da APDH para o triénio 2021-2023, 

cujo período corresponde ao sétimo triénio 

de atividade da APDH.  

Foi recebida uma única Lista para os Órgãos 

Sociais, que apresentou o seu programa de 

ação. 

 

 

 

No âmbito da Assembleia Geral Eleitoral, 

realizada a 10 de maio de 2021, às 18h, 

comunicaram-se os resultados oficiais: 

Lista A – 52 votos expressos num total de 

115 votos possíveis. 

 

 

A Assembleia Geral Eleitoral realizou-se à distância 

 

 

 

Foram assim eleitos os seguintes membros 

dos Órgãos Sociais para o triénio 2021-2023: 

 

Assembleia Geral 

Presidente Artur Aires Rodrigues Morais 

Vaz 

Secretário  Miguel Nascimento Lemos 

Vogal Rita Sofia da Silva Veloso 

Suplente Pedro Sá Moreira 

  

  

  

Conselho Fiscal 

Presidente Joaquim Daniel Lopes Ferro 

Vogal Carla Gonçalves Pereira 

Vogal Maria Joaquina Sobral De 

Matos 

Suplente Ana Terezinha Rodrigues 

  

  

  

Direção 

Presidente Carlos Pereira Alves 

Vogal Ana Maria Escoval 

Vogal António Santos da Conceição 

Machado 

Vogal Francisco António Alvelos de 

Sousa Matoso 

Vogal Júlio Paulo Candeias Pedro 

Suplente Armandina do Carmo 

Antunes 

Suplente Margarida de Matos Silva 

Eiras 

  

https://apdh.pt/ar_noticiadocumento/58
https://apdh.pt/ar_noticiadocumento/58
https://apdh.pt/ar_noticiadocumento/56
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A Conferência “Novos tempos. Novos 

Desafios” realizou-se nos dias 22 e 23 de 

novembro de 2021, com o Patrocínio 

Institucional da IHF e da HOPE, no Showroom 

no edifício sede da Altice Portugal, Lisboa. 

Foi o primeiro grande evento da APDH em 

formato híbrido, com alguns oradores em 

sala e assistência do público à distância 

(cerca de 1450 pessoas acederam em direto, 

entre os dois dias). 

O objetivo principal deste evento foi 

repensar o modo como os sistemas de saúde 

são financiados e organizados e de contribuir 

para promover uma utilização eficiente dos 

recursos, visando garantir um Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) capaz de responder 

aos atuais e futuros desafios, reunindo para 

o efeito peritos e profissionais, das mais 

diversas áreas do conhecimento, centrando a 

discussão em cinco grandes dimensões 

orientadoras:  

▪ Acesso aos cuidados de saúde; 

▪ Inovação e Integração de cuidados;  

▪ Tecnologias e digitalização;  

▪ Capital Humano;  

▪ Novos modelos de organização e 

Investigação clínica. 

 

Carlos Pereira Alves, Presidente da APDH 

 

Alexandre Quintanilha, deputado na Assembleia da República, 

no discurso da Conferência final 

 

Pascal Garel, CEO da HOPE, Deborah Bowen, 

Presidente da IHF e Carlos Pereira Alves, 

proferiram discursos de abertura para dar 

início ao evento, que contou com 19 

oradores e seis moderadores em cinco 

mesas e um simpósio, oferecendo aos 

participantes uma troca de conhecimentos, 

aprendizagem e inovação. 

Seguiu-se a Conferência final "A Saúde: Uma 

Reflexão no Presente para o Futuro", onde 

Alexandre Quintanilha apresentou as 

"Fronteiras do Conhecimento" e transmitiu-

nos algumas das áreas em que está a haver 

ou provavelmente vai haver 

desenvolvimentos rápidos, e que são, 

portanto, os desafios que temos a nossa 

frente porque terão, de uma ou outra forma, 

impacto no futuro da saúde.  

O evento encerrou com a apresentação do 

Livro Verde dos Hospitais do SNS, e com a 

entrega dos prémios aos Vencedores dos 

Prémios de Boas Práticas em Saúde®, por 

Ana Escoval, Vogal da Direção da APDH, 

Carlos Pereira Alves, e Victor Herdeiro, 

Presidente do Conselho Diretivo da 

Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS), em representação de Sua Excelência 

A Ministra da Saúde, Marta Temido. 

As apresentações de sessões estão 

disponíveis no site da APDH, e as gravações 

no canal Youtube da APDH. 

https://apdh.pt/evento/30
https://apdh.pt/evento/30
https://apdh.pt/evento/30
https://www.youtube.com/user/APDHHOPEFIH/playlists
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A 14.ª edição anual do Prémio de Boas 

Práticas em Saúde® (PBPS), centrou-se na 

temática da “SNS em Transformação: Boas 

práticas em tempos de Pandemia”, com foco 

nos seguintes subtemas: 

▪ Transformação estrutural e 

organizacional 

▪ Profissionais de saúde 

▪ Tecnologias de informação e digitais 

▪ Acesso do cidadão, incluindo grupos 

vulneráveis e de risco 

▪ Prevenção e promoção da saúde pública 

▪ Qualidade e segurança do doente. 

Após um processo faseado, de vários meses, 

para seleção e apuramento dos vencedores, 

realizou-se, no dia 22 de novembro, o 

Encontro da 14.ª Edição do PBPS, onde se 

apresentaram durante as sessões os 12 

projetos finalistas no âmbito da categoria de 

"Melhor Projeto" e 11 posters candidatos na 

categoria de "Melhor Poster". 

 

Ana Escoval, Vogal da Direção da APDH 

 

Seguiu-se a Conferência final, onde André 

Peralta-Santos, Médico especialista em 

Saúde Pública e consultor da Direção-Geral 

da Saúde (DGS) apresentou “o que 

aprendemos com a Pandemia a COVID-19”.  

 

Vencedores do PBPS de 2021 com a equipa da APDH e Victor 

Herdeiro, Presidente do Conselho Diretivo da ACSS 

 
Por último, foi apresentada, por Manuel 

Oliveira, Membro da Comissão Científica do 

PBPS, a publicação digital “Experiências na 

Era COVID-19 Resiliência, Singularidade e 

Determinação”. 

 
A APDH agradece a todas as entidades 
promotoras do PBPS, membros da 
Comissão Organizadora e Científica, bem 
como a profissionais e equipas de saúde 
que apresentaram projetos ao PBPS em 
2021. 
 

- Vencedor na categoria de “Melhor Projeto”: 

"Teleconsulta na Neurorradiologia de 

Intervenção – a encurtar distâncias e a 

potenciar conhecimento", Centro Hospitalar 

Vila Nova de Gaia/Espinho 

- Menção Honrosa na categoria de “Melhor 

Projeto”: 

"/delete COVID", ACES Pinhal Litoral 

- Vencedor na categoria de “Melhor Poster”: 

"Covid-19 no Contexto de Saúde Escolar", 

ACES Tâmega III, Vale Sousa Norte 

- Menção Honrosa na categoria de “Melhor 

Poster”: 

"Equipa de Intervenção Psicossocial – EIP 

COVID-19", SESARAM 

 

As apresentações de sessões e posters estão 

disponíveis no site da APDH, e as gravações 

no canal Youtube da APDH. 

https://www.boaspraticasemsaude.com/
https://www.boaspraticasemsaude.com/
https://apdh.pt/evento/29
https://apdh.pt/evento/29
https://www.youtube.com/user/APDHHOPEFIH/playlists
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A nível nacional, a APDH preparou dois webinars no âmbito do ciclo das “Conversas em Rede em 

tempos de COVID-19”, um webinar temático, e um evento presencial. A nível internacional, a 

convite da IHF e HOPE, a APDH coorganizou ou participou ativamente em dois eventos virtuais.

 

A estratégia de testagem na gestão da 

COVID-19 

 

Realizou-se, a 16 de abril de 2021, com o 

patrocínio da Roche, a sessão “A estratégia 

de testagem na gestão da COVID-19”, que 

contou com 102 participantes on-line.  

A sessão, presidida por Carlos Pereira Alves 

e moderada pela jornalista Marina Caldas, 

contou com a visão de cinco especialistas de 

várias áreas.  

O evento procurou analisar e aprofundar, no 

atual contexto pandémico, a importância de 

uma estratégia de testagem e modelo de 

comunicação claro e efetivo que promova 

comportamentos seguros junto dos 

profissionais.  

 

Comunicação de Risco De Emergência 

 

No dia 30 de abril, foi organizada a sessão 

“Comunicação de Risco De Emergência”, com 

o apoio da Novartis.  

 

Esta sessão, cuja participação alcançou 102 

participantes on-line, foi dedicada à 

comunicação em saúde e incidiu sobre a 

temática da comunicação de risco de 

emergência da COVID-19, no contexto da 

atual fase de desconfinamento, enquanto 

instrumento determinante para conquistar a 

confiança dos cidadãos e a máxima 

participação da população. 

A sessão foi presidida pelo Vogal da Direção, 

António Santos, e a moderação assegurada 

pela Chefe de Divisão de Comunicação e 

Relações Públicas da DGS, Diana Mendes.  

 

Valor e Saúde: Novas Estratégias 

Centradas No Doente 

 

A 21 de abril, decorreu o webinar temático 

“Valor e Saúde: Novas Estratégias Centradas 

No Doente”, com o apoio da Ethicon, 

Johnson & Johnson. O evento, centrado na 

discussão sobre a importância dos modelos 

emergentes baseados em valor e medição de 

resultados, obteve 91 participantes on-line. 

A sessão foi presidida por Carlos Pereira 

Alves, e moderada e encerrada por Ana 

Escoval. Como oradores contámos com a 

presença de cinco peritos que apresentaram 

o seu ponto de vista sobre os modelos de 

saúde, baseados na qualidade. 

 

https://apdh.pt/evento/27
https://apdh.pt/evento/27
https://youtu.be/yuXr6W_2m3U
https://apdh.pt/evento/28
https://youtu.be/8cLTAGznhSg
https://apdh.pt/evento/26
https://apdh.pt/evento/26
https://youtu.be/H6QQ3CebmtI
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Evento do lançamento do Livro Verde 

dos Hospitais Diálogo Aberto 

 

Realizou-se, no dia 14 de dezembro de 2021, 

na Fnac Cascais, o evento do lançamento do 

Livro Verde dos Hospitais do SNS. 

A sessão, presidida por Ana Escoval e 

moderada por Marina Caldas, contou com a 

visão de alguns autores deste livro, sobre 

qual o futuro para os hospitais do SNS. 

 

Desafios de uma Pandemia: A 

implementação da Vacina COVID-19 nos 

Países de Língua Portuguesa 

 

No dia 25 de maio de 2021, decorreu o 

evento “Desafios de uma Pandemia: A 

implementação da Vacina COVID-19 nos 

Países de Língua Portuguesa”, organizado 

pela IHF, em parceria com a APDH, 

Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e a 

Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP).  

Foi o primeiro evento promovido pela IHF em 

português, concluído com sucesso, contando 

com mais de 130 participantes de 19 países. 

Este evento dirigiu-se aos países de língua 

portuguesa e pretendeu analisar e discutir a 

implementação e distribuição da vacina 

contra COVID-19 nos seus diferentes 

contextos. O evento reuniu vários líderes do 

setor da saúde que avaliaram os primeiros 

seis meses de implementação e distribuição 

da vacina, discutiram desafios e sucessos e 

exploraram as perspetivas futuras. 

Destes, destacamos ainda a participação 

ativa de Carlos Pereira Alves e da Vogal da 

APDH, Margarida Eiras, que teve a seu cargo 

a abertura e encerramento do evento em 

representação da IHF, na qualidade de 

Membro do Governing Council. 

As gravações do evento estão disponíveis 

neste link. 

 

Portuguese Patient Safety Culture 

Assessment: Lessons learned 

 
No âmbito do Ciclo sobre Qualidade e 

Segurança, a HOPE organizou em 

colaboração com a Plataforma para a 

Melhoria Contínua da Qualidade dos 

Cuidados e Segurança dos Doentes (PAQS), 

no dia 15 de junho de 2021, o webinar 

“Portuguese Patient Safety Culture 

Assessment: Lessons learned”. 

Nesta sessão, que contou com a oradora 

Margarida Eiras, foram apresentados os 

resultados da Avaliação da Cultura de 

Segurança do Doente realizada em unidades 

hospitalares e de cuidados de saúde 

primários portuguesas, bem como foram 

identificadas e discutidas as áreas com 

potencial de melhoria. 

A gravação do evento encontra-se neste link. 

https://www.facebook.com/APDH.HOPE.FIH/posts/5171082549587012
https://apdh.pt/noticia/150
https://apdh.pt/noticia/150
https://apdh.pt/noticia/150
https://www.ihf-fih.org/desafios-de-uma-pandemia-recordings/
https://apdh.pt/noticia/158
https://apdh.pt/noticia/158
https://www.youtube.com/watch?v=HFWW7Wj0vvA
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Experiências na era COVID-19: 

Resiliência, Singularidade e 

Determinação 

A pandemia por COVID-

19 implicou que em 

2020 não se realizasse 

a edição do PBPS. Neste 

contexto as entidades 

promotoras deste 

Prémio lançaram um 

repto a todas as 

Instituições, 

profissionais e equipas 

de saúde a apresentarem Experiências que 

tivessem emergido em resposta aos atuais 

desafios impostos pela Pandemia. 

Foram submetidas 62 candidaturas de 43 

instituições de saúde, dos quais foram 

apuradas 15 experiências finalistas, 

apresentadas numa publicação digital, 

prestando igualmente uma homenagem a 

todos os profissionais e instituições de saúde 

pela grande dedicação e esforço 

demonstrados.  

 

Diálogo Aberto "O Hospital" – Livro Verde 

dos Hospitais do SNS  

Em 2019, a 

APDH, em 

parceria com a 

Escola Nacional 

de Saúde 

Pública, a FDC 

Consulting e 

com o apoio da Takeda, entenderam dar vida 

a uma nova iniciativa, intitulada "Diálogo 

Aberto – O Hospital", reunindo para o efeito 

um conjunto de personalidades e peritos 

ligadas ao setor da Saúde para, em conjunto, 

discutirem abertamente sobre os grandes 

temas ligados ao Hospital. 

Deste trabalho resulta o Diálogo Aberto "O 

Hospital" – Livro Verde dos Hospitais do SNS, 

lançado em 2021, que contou com o prefácio 

da Ministra da Saúde, Marta Temido. 

O foco da análise em cada capítulo, centrou-

se: 

1. O financiamento dos hospitais do SNS 

2. Organização e gestão nos hospitais do 

SNS 

3. Acesso e integração de cuidados na 

era digital 

4. As profissões de Saúde nos hospitais 

do SNS 

Poderá adquirir o livro em todas as FNAC do 

país.  

 

Revista "O Hospital" 

Foram publicadas três 

edições "O Hospital", 

que contam com 

Grandes Entrevistas a 

Marta Temido, Ministra 

da Saúde, Artur Vaz, 

Administrador Executivo 

da Sociedade Gestora 

do Hospital de Loures, e 

Carla Nunes, Diretora da Escola Nacional de 

Saúde Pública.  

 

Hospital Healthcare Europe 2021 

A APDH deu ainda o seu 

contributo para a 

“Hospital Healthcare 

Europe 2021”, sobre os 

dados relativos aos 

cuidados de saúde nos 

hospitais antes da 

COVID-19 e sobre a 

vacinação contra 

COVID-19. 

Esta publicação anual da Federação Europeia 

dos Hospitais (HOPE) representa um recurso 

essencial para os profissionais de saúde 

hospitalares europeus. 

https://issuu.com/apdhpublicacoes/docs/publica_o-digital-experi_ncias-covid19
https://apdh.pt/revista/20
https://apdh.pt/revista/19
https://apdh.pt/revista/18
https://www.apdh.pt/noticia/194
https://www.apdh.pt/noticia/194
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Organizado pela IHF e La Unió Catalana 

d’Hospitals, sob o tema geral: “People on 

Board: Transforming healthcare by blending 

agility, responsiveness, and resilience”, o 

44.º Congresso Mundial dos Hospitais 

decorreu de 8-11 de novembro de 2021 em 

formato híbrido, em Barcelona, Espanha. 

Ao longo de quatro dias deste fórum único, a 

APDH participou ativamente em vários 

níveis: 

Margarida Eiras, Vogal da Direção da APDH e 

membro do Governing Council da IHF, 

representou a APDH na reunião deste órgão 

máximo da IHF e da Assembleia Geral da IHF. 

Carlos Pereira Alves participou numa reunião 

da iniciativa “IHF Association Leaders Circle” 

(ALC), onde líderes de associações do setor 

hospitalar e da saúde debateram sobretudo 

como estimular a resiliência de profissionais 

de saúde e mitigar o burnout durante a atual 

pandemia; e Margarida Eiras no lançamento 

oficial do “IHF Women in Leadership Forum”, 

dedicado às mulheres líderes sénior 

convidadas, que partilharam as suas próprias 

“experiências vividas”, retirando novas ideias 

e estabelecendo uma rede com outras 

mulheres executivas do sector da saúde. 

Decorreu com sucesso uma sessão paralela 

da APDH, intitulada “Health professionals as 

the turning point of the COVID-19 pandemic”, 

moderada pelo seu Presidente e que contou 

igualmente com a participação de Margarida 

Eiras, a qual apresentou uma análise da 

APDH sobre mudanças em tempos de 

pandemia, e representantes de quatro sócios 

institucionais a demonstrar as suas 

experiências durante a pandemia: Vanessa 

Ribeiro da ACSS; Miguel Paiva do Centro 

Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV); 

Rita Coelho e Carlos Cortes do Centro 

Hospitalar do Médio Tejo (CHMT); e Patrícia 

Pacheco do Hospital Prof. Doutor Fernando 

Fonseca (HFF).  

Os Young Executive Leaders (YEL) de 2021 

(incluindo três portugueses), participaram 

num workshop, para assinalarem o seu 

trabalho, desenvolvido durante vários meses 

e terminado numa sessão paralela, intitulada 

“Local perspectives, global exchange: The 

2021 IHF Young Executive Leaders”. 

Numa cerimónia especial, foram anunciados 

os vencedores dos Prémios da IHF de 2021, 

onde Carlos Pereira Alves, enquanto membro 

do Júri Internacional, teve o prazer de 

entregar as distinções aos melhores 

projetos.  

Ambos os membros da Direção participaram 

igualmente como moderadores em duas 

sessões: Margarida Eiras na sessão “Paper 

Presentations: Dynamic visions of adding 

value to go beyond healthcare service 

delivery”, cujas breves apresentações 

inspiraram o público com os seus programas, 

projetos e boas práticas inovadoras de várias 

organizações, e Carlos Pereira Alves na 

sessão “IHF Awards Session – Showcasing 

best practices from around the world”, onde 

os vencedores de Ouro apresentaram o 

motivo pelo qual se destacaram como os 

melhores dos melhores de todo o mundo na 

inovação e excelência dos sistemas de saúde. 

 

Carlos Pereira Alves e Margarida Eiras (APDH), Miguel Paiva 

(CHEDV), Carlos Cortes e Rita Coelho (CHMT) e Vanessa 

Ribeiro (ACSS) 

https://www.ihf-fih.org/women-in-leadership-forum/
https://www.youtube.com/watch?v=fV3Gk0mgp5s
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FORMAÇÃO 
 

O desenvolvimento de planos de formação 

suportados pelo diagnóstico de necessidades 

de formação, formulados a partir da 

interação entre os serviços do Ministério da 

Saúde é um dos objetivos da APDH. 

 

Sessões de sensibilização: Avaliação da 

Cultura de Segurança do Doente 

Foram realizadas, em colaboração com a 

DGS e as Administrações Regionais de Saúde 

(ARS), as últimas seis sessões de 

sensibilização, dirigidas às unidades 

hospitalares e de cuidados de saúde 

primários do SNS das cinco regiões de saúde  

que pretenderam contribuir para a promoção 

da participação na avaliação da cultura de 

segurança nos hospitais e cuidados de saúde 

primários, envolvimento das lideranças e a 

uma maior adesão ao preenchimento do 

questionário por parte dos profissionais, bem 

como para apoio aos hospitais e cuidados de 

saúde primários no desenho de planos com 

medidas de melhoria, de acordo com os 

resultados obtidos. 

As sessões, realizadas em formato virtual, 

contaram com a participação de 225 

profissionais de saúde, de 71 unidades de 

saúde.  

 

Plano de Formação POISE 2019-2022 

A APDH promove a realização de ações de 

formação sobre diversas matérias, em 

articulação com a DGS, a ACSS e as ARS, de 

acordo com as prioridades formativas 

aprovadas pela Ministra da Saúde para a 

tipologia de operações “Formação de 

Profissionais no Setor da Saúde” do 

Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego (POISE). 

Por força do impacto da pandemia por 

COVID-19, que implicou um período de 

suspensão do Plano, o cronograma de 

execução foi prolongado até ao fim de 2022. 

 

 

 

Neste âmbito, foram concretizadas em 2021, 

à distância 23 ações de formação, resultando 

num volume total de 6230 horas de 

formação. Destas beneficiaram 

gratuitamente 451 profissionais de saúde da 

Região Norte, Centro e Alentejo.  

 

Media Training 

Realizaram-se, em parceria com a Alter Ego 

e o apoio da Novartis, duas sessões de Media 

Training dirigida à Alta Direção de Unidades 

de Saúde: a 16 de julho 2021, em Lisboa, 

com 8 participantes, e a 1 de outubro de 

2021, no Porto, com 11. 

Esta formação pretendeu dotar os seus 

formandos com competências no 

relacionamento com os media, pela 

simulação de entrevistas em contexto real e 

aprendizagem dos principais conteúdos 

relacionados com estas dinâmicas. 

 

Final da sessão no Porto 

https://apdh.pt/formacao/11
https://apdh.pt/formacao/11
https://mcusercontent.com/b826be5c93722e0818a99c861/files/9d9d8c20-fc7f-03d8-90b3-84ad0d457e0b/volume_formação_2021.docx
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SÓCIOS 
 

De acordo com os estatutos da APDH, a Associação é composta por um número ilimitado de 

associados, pessoas individuais ou coletivas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com 

ou sem natureza lucrativa, que se comprometam a respeitar os estatutos, regulamentos e as 

decisões da assembleia geral, desde que a sua atividade ou objeto esteja relacionada ou integre 

atividades hospitalares ou de saúde, em geral. 

 

INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS 

26 138 
 

 

  

Na qualidade de associado da APDH poderá usufruir de vantagens no 

acesso a:  

➢ Eventos e atividades da APDH (Congresso Internacional dos 

Hospitais, Conferência, Conversas de fim de tarde e Conversas 

em Rede, Prémio de Boas Práticas em Saúde®, Jantar-debate 

“Um outro olhar sobre o Hospital”, Ações de formação, Projetos, 

etc.). 

➢ Participação em atividades internacionais no âmbito da HOPE e 

IHF, incluindo descontos na inscrição (Congresso Mundial dos 

Hospitais, Prémios da IHF, Young Executive Leaders, Grupos 

Especiais de Interesse, Webinars, Estudos científicos, etc.). 

➢ Programa de Intercâmbio HOPE.  

➢ Livros e publicações. 

➢ Divulgação projetos / Atividades institucionais 

 

 

 

 

Desde 2021 há um Programa de Vantagens Exclusivo para Sócios da APDH 

 

Consulte na nossa página um novo espaço dedicado 

a Parcerias, no âmbito de uma estratégia de 

apresentação de vantagens adicionais aos sócios. 

A APDH disponibiliza igualmente um cartão 

eletrónico de Sócio que pode ser solicitado aqui.  

 

https://apdh.pt/socio
https://www.apdh.pt/noticia/126
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IMPACTO E ENVOLVIMENTO 
 

 

Páginas  

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociais 

Contas da APDH Faça like e siga-nos 

 
Facebook: @APDH.HOPE.FIH 

 
Twitter: @APDH_Portugal 

 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/associa-o-portuguesa-para-o-

desenvolvimento-hospitalar 

 
YouTube: www.youtube.com/user/APDHHOPEFIH 

Conta do PBPS®  

 
Facebook: @boaspraticasemsaude 

  

 

Media 

“Sem um país saudável, o PRR não será levado a bom 

porto”, afirmou Carlos Pereira Alves, em declarações 

para o Expresso online, à margem da possibilidade de 

aprovação do “Plano de Recuperação e Resiliência” 

(PRR), a 16 de junho de 2021. 

“Não basta vacinar os europeus, temos de vacinar o 

cidadão do mundo”, afirmou Margarida Eiras num 

balanço do evento sobre a implementação da vacina 

COVID-19 nos países de língua portuguesa, que 

realizou numa entrevista à Radio Observador, a 25 de 

maio de 2021. 

 www.apdh.pt 
  

 www.boaspraticasemsaude.com 

https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-06-14-Sem-um-pais-saudavel-o-PRR-nao-sera-levado-a-bom-porto-e1d31d36
https://observador.pt/programas/resposta-pronta/nao-basta-vacinar-os-europeus/
https://www.facebook.com/APDH.HOPE.FIH
https://twitter.com/apdh_portugal
http://www.linkedin.com/company/associa-o-portuguesa-para-o-desenvolvimento-hospitalar/
http://www.youtube.com/user/APDHHOPEFIH
https://www.facebook.com/boaspraticasemsaude/
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Parcerias e participação ativa da APDH 

Além das atividades destacadas, a APDH participou ativamente, ao longo do ano 2021, em 

diversas iniciativas, comissões científicas, grupos de trabalho e eventos, a nível nacional e 

internacional.  

2021 

➢ Projeto “Cultura e Literacia para a Segurança dos Cuidados de Saúde em Portugal”: 

Foi concluído em 2021, pela redação de dois relatórios técnicos finais onde são 

apresentados os resultados da avaliação da cultura de segurança em unidades 

hospitalares e primárias de Portugal Continental e da Região Autónoma dos Açores, 

na perspetiva dos profissionais de saúde, entre o período de 2014-2020 (Hospitais) 

e entre o período de 2015-2019 (unidades de cuidados de saúde primários). 

 

➢ Prémio Jornalismo em Saúde: 5.ª Edição da iniciativa, destinada a premiar os 

melhores trabalhos jornalísticos na área da Saúde. Participação de António Santos 

no Júri. 

 

➢ Mesa Redonda Virtual "O papel da Telemedicina na reconfiguração dos modelos de 

prestação de cuidados" – APELA (26 fevereiro): Participação de Ana Escoval 

enquanto oradora. 

 

➢ Mesa Redonda Virtual “A importância da eSaúde na Sustentabilidade do SNS“ – 

HealthSummit-SPMS (1 junho): Participação de Carlos Pereira Alves enquanto 

orador.  

 

➢ Sessão pública "Comemoração dos 20 anos dos Relatórios de Primavera" (23 

junho): O evento do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), que 

decorreu no formato híbrido, na Fundação Oriente, foi coorganizado pela APDH e 

teve ainda a intervenção de Ana Escoval, um dos elementos fundadores do OPSS. 

 

➢ Rede Prospetiva COVID19 – Regressar ao Futuro: Projeto com a parceria da APDH, 

e participação, enquanto investigadoras, de Ana Escoval e da colaboradora Ana 

Lívio, bem como participação ativa dos membros da Direção em várias interações.  

 

➢ Healthcare User Group: Standards GS1 Portugal: Participação de António Santos. 

 

➢ Prémio Saúde Sustentável: Evento da 10ª Edição (27 de outubro) que contou com a 

parceria da APDH.  

 

➢ Webinar “Inovação como alavanca de transformação digital na prestação de 

melhores cuidados de saúde" (7 abril): Evento da Xerox em parceria com a APDH. 

 

➢ Um Jardim Para Todos: No âmbito do Programa Bairros Saudáveis, foi 

desenvolvido, em parceria com a APDH, um programa público, de natureza 

participativa, para melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida 

em territórios vulneráveis. 

 

https://apdh.pt/noticia/138
https://apdh.pt/noticia/136
https://apdh.pt/noticia/208
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➢ Projeto Violência em Saúde: Estudo colaborativo da IHF e parceiros, para identificar 

medidas de proteção e prevenção deste fenómeno de violência a ter lugar durante 

o tempo da pandemia. Participação da APDH na pessoa de André Biscaia enquanto 

representante de Portugal.  

 

➢ Prémios da IHF: 6.ª Edição dos prémios que representam boas práticas e projetos 

excecionais e inovadores de hospitais e prestadores de serviços de saúde em todo o 

mundo. Participação de Carlos Pereira Alves no Júri Internacional.  

 

➢ Young Executive Leaders da IHF: 3.ª Edição da iniciativa que destaca jovens líderes 

que comprovaram mérito excecional em gestão, na área de saúde. Participação de 

Margarida Eiras no Júri Internacional. 

 

➢ Board of Governors da HOPE: Participação de Carlos Pereira Alves, Governador de 

Portugal, em 2 reuniões.  

 

➢ Liaison Officers da HOPE: Participação de Francisco Matoso, Liaison Officer 

português em 4 reuniões.  

 

➢ Programa de Intercâmbio HOPE: Participação da Coordenadora Nacional Sofia 

Oliveira numa reunião dos Coordenadores nacionais do Programa HOPE. 

 

➢ Assembleia Geral da IHF: Participação de Margarida Eiras numa reunião. 

 

➢ Governing Council da IHF: Participação de Margarida Eiras em 3 reuniões deste 

órgão máximo da IHF. 

 

➢ SIG ‘Telehealth: Navigating the Future for Hospitals’: Participação, enquanto 

membro, neste grupo de interesse da IHF, em representação da APDH, Vasco Pinto 

Miranda. 

 

➢ IHF Member Stories: Demonstrating agility, responsiveness, and resilience: No 

âmbito do 44.º Congresso Mundial dos Hospitais, em Barcelona, a APDH preparou 

um vídeo do seu Presente que apresentou agilidade, capacidade de resposta e 

resiliência da Associação durante a pandemia. O vídeo foi exibido localmente, no 

congresso em Barcelona e disponibilizado para visualização na plataforma do 

evento online. 

 

➢ IHF Association Leaders Circle (ALC): Participação de Carlos Pereira Alves. 

 

➢ IHF Women in Leadership Forum: Participação de Margarida Eiras.  

 

➢ Webinar "Beyond Hospital Data" (26 fevereiro): Participação de Sofia Oliveira 

enquanto oradora. 

2021 

https://apdh.pt/noticia/183
https://apdh.pt/noticia/135
https://hope.be/about-us/history-structure/board-of-governors/
https://hope.be/about-us/history-structure/liaison-officers/
https://hope.be/programme-2022/
https://www.apdh.pt/noticia/161
https://www.youtube.com/watch?v=RrhTqVMz0CA
https://www.ihf-fih.org/activities/women-in-leadership-forum/
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A Direção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Equipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júlio Pedro 

Vogal 

Francisco Matoso 

Vogal 
António Santos 

Vogal 

Ana Escoval 

Vogal 

Carlos Pereira Alves 

Presidente 

Margarida Eiras 

Vogal 

Armandina Antunes 

Vogal 

Ana Lívio 

Gabinete de Projetos 

Rita Santos 

Gabinete de Apoio 

Técnico 

Marisa Cristino 

Gabinete de Apoio 

Técnico 

Sara Rozman 

Gabinete HOPE/IHF 

Adelaide Brissos 

Coordenadora PBPS 



 

 

 

 

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar  

Alameda das Linhas de Torres  

117 1769-001 Lisboa  

910 069 346 / 963 668 745 

Secretariado: geral@apdh.pt  

Direção APDH: direcao@apdh.pt   

Gabinete HOPE: hopemail@hope.min-saúde.pt 

Gabinete IHF: ihf@ihf.min-saúde.pt 

www.apdh.pt  

A APDH - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 

Hospitalar, constituída em abril de 2002 representa uma pessoa 

coletiva de direito privado, dotada de personalidade jurídica sem 

fins lucrativos. 

mailto:geral@apdh.pt
mailto:direcao@apdh.pt
mailto:hopemail@hope.min-saúde.pt
mailto:ihf@ihf.min-saúde.pt
http://www.apdh.pt/

