
António Ferreira explica o que levou às demissões no CHSJ e as garantias que obteve da tutela

Ministério da Saúde respondeu a todas as questões conjunturais
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João (CHSJ) f oi explicar 

aos deputados o que motiv ou as demissões de 66 directores de serv iço e gestores de unidades intermédias e as garantias que

obtev e da tutela para que recuassem na decisão. António Ferreira descarta tratamento de excepção, mas f risa que a ef iciência

das unidades que dirige dev e ser reconhecida. 

As duas perguntas f oram repetidas por todos os partidos da oposição: o que motiv ou a apresentação da demissão de 58 directores

de serv iço e oito responsáv eis por unidades de gestão intermédia do CHSJ e que garantias deu o Ministério da Saúde para os

f azer recuar nessa intenção. 

António Ferreira disse na Comissão Parlamentar de Saúde no passado dia 16 de Julho, que as motiv ações dos prof issionais f oram

de duas ordens: uma conjuntural e outra estrutural. 

Entre os motiv os conjunturais o presidente do Conselho de Administração do CHSJ nomeou a assinatura do contrato-programa, o

encerramento do Serv iço de Urgência Básica (SUB) de Valongo (v er caixa), a aprov ação do plano estratégico e do plano de

negócios e a contratação de prof issionais. Desta lista, apenas o plano estratégico e o plano de negócios ainda não estão f irmados,

estando ainda a decorrer negociações. A tudo o resto o Ministério da Saúde deu anuência, incluindo à contratação de prof issionais,

a situação que o responsáv el reconheceu ser «um problema grav e». A situação rev estia-se dessa grav idade, pondo mesmo em

causa o f uncionamento de alguns serv iços, porque o concurso nacional para contratação de especialistas não respondia às

necessidades do CHSJ. 

Segundo explicou o responsáv el, uma unidade com aquele nív el de dif erenciação dev e ter uma palav ra a dizer quanto aos

prof issionais de que necessita, situação que não é acautelada pelo concurso nacional que decorre neste momento, em resultado

do acordo entre a tutela e os sindicatos médicos. 

Margarida Fernandes Tav ares, directora clínica do CHSJ, assegurou que à contratação dos 21 médicos necessários, identif icados

já em Outubro de 2013, «f oram dadas respostas f av oráv eis pelo secretário de Estado da Saúde a todas já, com autorização

positiv a do secretário de Estado do Tesouro, recebemos hoje mais nov e, f altando concretizar-se apenas sete». 

Quanto às questões estruturais, António Ferreira nomeou a concretização real da autonomia de gestão inerente ao estatuto de

Entidade Pública Empresarial (EPE), em que o accionista Estado contratualiza um contrato-programa com as unidades de saúde,

dando-lhes autonomia para o operacionalizarem. «As instituições têm de poder gerir e responder com f lexibilidade às necessidades

de cada momento», argumentou o responsáv el que reconheceu aos deputados não ter desenv olv imentos a reportar nesta matéria.

CHSJ sem priv ilégios 

O responsáv el máximo do Centro Hospitalar reconheceu ser comum f alar dos priv ilégios do f inanciamento daquele conjunto de

unidades, mas negou esse cenário. Todav ia, contra-argumentou lembrando que o CHSJ «com o f inanciamento negociado tem

conseguido cumprir a sua missão». 

Aliás, o responsáv el garante que «para tratar os mesmos doentes que tratámos em 2013 ao custo dos outros hospitais têm

teríamos de gastar mais 81,4 milhões de euros». Todav ia, António Ferreira também assegurou que se os outros hospitais

conseguissem tratar os doentes ao mesmo custo praticado pelo CHSJ «o Estado pouparia 138 milhões de euros». 

Manuel Amado Ferreira, administrador executiv o do CHSJ, deu uma achega nesta matéria ao f risar que «os hospitais não dev em

ser tratados de igual f orma porque há hospitais mais ef icientes e há hospitais menos ef icientes» e nesse sentido um contrato

programa de um hospital ef iciente como o CHSJ «não pode nem dev e ter o mesmo tipo de tratamento que o contrato programa de

um hospital que não é ef iciente». 

O administrador executiv o socorreu-se dos dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) para ref erir que se as

outras cinco unidades que com o CHSJ serv em de ref erência na contratualização hospitalar tiv essem conseguido no ano passado

tratar os doentes ao mesmo custo deste Centro Hospitalar «em 2013 o Estado tinha poupado 185 milhões de euros», números

que, na opinião de Manuel Amado Ferreira, demonstram que o orçamento da unidade «não podia baixar» e que esse esf orço «tem

de v ir dos outros hospitais». 

…Caixa… 

Valongo «não é um anexo» 



Um dos temas que lev antou mais os ânimos numa sessão já claramente em ambiente pré-estiv al f oi o encerramento do SUB do

Hospital N.ª Sra. da Conceição, em Valongo, ocorrida na v éspera da audição. 

Margarida Fernandes Tav ares admitiu «compreender a sensação de perda da população» e o receio relativ amente à acessibilidade

aos cuidados de saúde. Contudo, a responsáv el alegou que aquele serv iço «é uma solução de recurso» que está longe de ser «a

situação ideal» para a população, tal como é reconhecido no documento que reorganizou as urgências nacionais. Segundo esse

texto, um SUB apenas dev erá estar aberto se a população não tiv er um serv iço de urgência médico-cirúrgico ou poliv alente a

menos de 60 minutos de v iagem, o que não acontece em Valongo. 

Nov a v ida para a unidade de Valongo 

Segundo o plano estratégico do CHSJ a unidade de Valongo «não é um anexo» da grande unidade do Porto e terá nov as f unções.

Segundo inf ormou António Ferreira, no pólo já f unciona toda a cirurgia de ambulatório do centro hospitalar, já f oi reconv ertida a

unidade de internamento em unidade de recuperação de longa duração, já se instalou a área da Saúde Mental, nomeadamente as

unidades de saúde ocupacional, hospital de dia e internamento prolongado. Em Valongo f unciona também a área da Medicina

Dentária e as consultas de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Ortopedia, Anestesiologia e Medicina Física e de Reabilitação. 

O passo seguinte será abrir um centro de hemodiálise na unidade, para onde migrará a unidade de diálise peritoneal e toda a

abordagem do doente pré-transplante assim como as consultas de Cirurgia Vascular, Cirurgia Plástica, Dermatologia e Pediatria. 

…Caixa… 

Situação f inanceira 

Outra das promessas da tutela à administração do CHSJ, segundo esta, f oi a regularização das contas do CHSJ em f alta. António

Ferreira disse aos deputados que a tutela dev e à unidade cerca de 77 milhões de euros de f aturas dos subsistemas de saúde que

estão por v alidar na ACSS, situação que o dirigente assegurou ser a estratégia para manter esses pagamentos suspensos durante

anos. 

O responsáv el reconheceu ainda que o CHSJ dev e aos f ornecedores cerca de 43 milhões e esclareceu que o capital social

continua o mesmo desde a criação do Centro Hospitalar. 

Gov erno não age, só reage 

A audição f oi conv ocada por requerimento potestativ o do Partido Socialista. Para além das questões mais f ocadas, Luísa

Salgueiro centrou a sua interv enção na actuação de Paulo Macedo. Para a deputada socialista f oi «graças à lucidez dos

prof issionais [do CHSJ] que se encontraram soluções robustas» para os problemas que identif icaram na unidade, muito embora

f osse de esperar que o ministro da Saúde estiv esse consciente dos problemas existentes no terreno de modo a ev itar situações

como a que aconteceram. 

Luísa Salgueiro admitiu mesmo que podem acontecer outros casos semelhantes, pois para obter a atenção da equipa da João

Crisóstomo na obtenção de soluções para os problemas «os prof issionais já sabem qual a solução: é colocarem o lugar à

disposição já que o ministro não age, mas sempre reage». 

«Alguém anda a enganar alguém» 

O deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, f oi dos mais contundentes nas questões ao conselho de administração. Para o

também médico a rápida resolução das questões exigidas pelos prof issionais demissionários tem «qualquer coisa de artif icial».

«Alguém anda a enganar alguém: ou o Gov erno está a enganar o hospital ou o hospital está a enganar o pov o», considerou o

deputado, para quem «tanta grav idade» nos problemas identif icados não seria passív el de tão rápida resolução. 
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