Realizou-se no passado dia 12 de novembro, na
Universidade Católica, em Lisboa, a 20ª
Conferência SInASE com o tema "Qualidade e
Inovação em Contenção Orçamental".
Na 20ª edição de Conferências da Sinase, diversos
oradores abordaram perspetivas sobre a temática
Qualidade
e
Inovação
em
Contenção
Orçamental nos domínios da Saúde e Educação,
de acordo com o Programa definido.
Estiveram presentes mais de quatrocentos
convidados, entre os quais Dirigentes de Hospitais,
Escolas, Politécnicos, Universidades e Câmaras
Municipais, bem como, outros técnicos superiores
de Administração Pública e Privada a nível nacional.
A primeira parte da manhã foi dedicada ao tema “Qualidade e Inovação na Saúde”. Prof. Henrique
Martins, Coordenador da Comissão para Informatização Clínica, deu a conhecer a Plataforma de Dados
de Saúde que, entre outras vantagens, permitirá conhecer os cidadãos antes de ficarem doentes.
O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universidade Coimbra, Prof. Martins
Nunes, abordou a experiência deste centro na concentração de serviços de sete Hospitais com mais de
7.800 funcionários e os grandes desafios que daí resultaram.
Em seguida foi apresentado um caso prático de acreditação pela Joint Commission International no
Hospital de Cascais, pela voz de Dr. Costa Matos, Diretor da Qualidade e por Dra. Carla Gonçalves
Pereira, Diretora do projecto de consultoria da SInASE ao HPP Hospital de Cascais.
Sobre o tema “Qualidade e Inovação na Educação”, da Direção Geral da Administração e do
Emprego (DGAEP) a Dra. Cristina Evaristo deu a conhecer o modelo internacional CAF Educação,
modelo de autoavaliação destinado a todas as Instituições de ensino e formação.
Ao final da manhã, o Dr. Francisco Vieira e Sousa, Diretor do Fórum para a Liberdade de Educação,
abordou as novas políticas educativas e os custos inerentes à educação, principalmente ao Ensino
Superior. A sessão da tarde foi moderada pela jornalista do Programa “Especial Saúde” Dra. Marina
Caldas e contou com a participação do Prof. António Vaz Carneiro, Professor da Faculdade de Medicina
de Lisboa que centrou a sua intervenção no entendimento da ciência médica como base de apoio à
decisão em saúde: na clínica, na gestão e nas políticas.
Nesta Conferência foram entregues, presencialmente, os Prémios Edição 2012 - Hospital do Futuro e
Prémios de Reconhecimento à Educação.
Na entrega dos prémios Hospital do Futuro contámos com a presença do Senhor Ministro da Saúde,
Dr. Paulo Macedo, com a participação da Senhora Deputada Dra. Maria de Belém Roseira. A entrega
dos Prémios de Reconhecimento à Educação foi presidida pelo Senhor Deputado Dr. Ricardo Batista
Leite.

