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Hospital Pedro Hispano vai ter novo acesso pedonal

O presidente do Conselho de Administração da 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Taveira 
Gomes, e a presidente da Câmara Municipal de 
Matosinhos, Luísa Salgueiro, assinalaram em 
conjunto, o arranque da construção do novo acesso 
pedonal ao Hospital Pedro Hispano, numa breve 
cerimónia que decorreu no dia 23 de julho.

O novo acesso pedonal, num investimento de 
326.478. 85 euros, conta com o apoio da Autarquia 
em 50 mil euros e visa solucionar, definitivamente, 
um problema que persiste desde a abertura do 
hospital, obrigando os utentes a percorrer uma 
rampa de inclinação acentuada.   

Trata-se de um reivindicação antiga, quer por parte da instituição, que tem vindo a tentar minimizar o 
problema com outras soluções, como o Tuk Boleias, quer por parte da Autarquia, que sempre se 
envolveu na sua resolução, e da própria comunidade, uma vez que a inclinação acentuada da rampa 
cria dificuldades de acesso ao Hospital Pedro Hispano, em particular às pessoas com mobilidade 
condicionada ou reduzida.

“A questão da rampa era um problema antigo, uma queixa frequente por parte dos nossos utentes. 
Hoje, finalmente, damos início a esta obra há muito aguardada e que nos vai permitir resolver as 
dificuldades de acesso ao hospital”, disse o presidente do Conselho de Administração da ULSM, Taveira 
Gomes, destacando as características técnicas deste projeto que vão permitir “uma nova mobilidade”.

Por seu lado, a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, também recordou que 
a construção deste novo acesso vem “responder a uma reivindicação antiga da população”, razão pela 
qual a “CMM sempre esteve envolvida e empenhada na resposta a este problema”, apoiando também 
financeiramente o projeto com 50 mil euros.

A solução agora a concretizar teve como critérios fundamentais a resolução definitiva do problema – 
a existência de uma rampa de inclinação acentuada desde a entrada no espaço exterior até ao edifício 
hospitalar (átrio principal) resultante da sua construção --, conseguindo um equilíbrio entre as necessidades 
funcionais e um custo compatível com as disponibilidades orçamentais, inserindo-se de forma harmoniosa 
na arquitetura do edifício existente.

Matosinhos vai ter nova USF

A ULSM vai construir uma nova Unidade de Saúde Familiar no concelho de Matosinhos com o objetivo 
de melhorar a resposta em cuidados de saúde de proximidade à população residente nas freguesias 
de Perafita e Santa Cruz do Bispo.

O projeto de construção desta nova unidade teve início em fevereiro deste ano e a processo de 
candidatura foi apresentado no final de junho pelo Conselho de Administração.

Trata-se de um investimento no valor total de 1.519.730 euros, cofinanciado em 475. 000 euros pelo 
FEDER e Programa Norte 2020, que vem “responder às condições manifestamente insuficientes para 
as necessidades de saúde existentes”, como reconhece o presidente do Conselho de Administração, 
Taveira Gomes, salientado a importância desta estrutura na prestação de “cuidados assistenciais de 
qualidade e de proximidade” à população residente naquela zona do concelho de Matosinhos.

A nova unidade está dimensionada, em termos de instalações e equipamentos, para dar resposta a 
15 000 utentes, através de uma equipa multidisciplinar composta por oito médicos, oito enfermeiros e 
sete secretários clínicos, entre outros serviços e especialidades.

Este projeto resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, que cedeu o terreno para 
a sua construção, situado na União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo. Assim, 
onde antes funcionava o antigo horto municipal, vai ser construída esta unidade que se prevê estar 
concluída em fevereiro de 2022. Neste momento já é possível avançar para a abertura do concurso 
público para a empreitada, o que deverá acontecer nas próximas semanas.

Ética e integridade na gestão pública

Tema sempre atual e emergente, a fraude e a 
corrupção são ameaças constantes ao Estado de 
Direito e a uma Administração Pública que se 
pretende eficaz e justa e evoluída. Para refletir 
sobre a importância deste fenómeno e o seu impacto 
nas organizações, o Serviço de Auditoria Interna 
convidou o Professor António João Maia, membro 
do Conselho de Prevenção da Corrupção para uma 
sessão de formação, que decorreu a 9 de julho, 
no Auditório do Hospital Pedro Hispano.

Sob o tema “Ética e integridade na Gestão Pública”, 
o académico e investigador da Universidade de 
Lisboa, começou por apontar a área da Saúde como uma das “mais expostas a este tipo de crime”, o 
que exige uma atitude exemplar parte de todos os que envolvidos no cumprimento dos normativos 
existentes, como a Carta de Ética da Função Pública, e no seu cumprimento, de forma a garantir o 
respeito pelos procedimentos.    

“A fraude e a corrupção são fenómenos que apresentam uma natureza oculta, o que significa que uma 
grande parte das ocorrências nunca cheguem ao conhecimento das instâncias de controlo, seja 
internamente nas organizações onde ocorrem essas situações, e muito menos, nas instâncias judiciais 
de punição”, comentou António Maia, referindo-se aos diferentes fatores que contribuem para este 
contexto de silêncio, como a ausência de testemunhas, o medo de represálias em caso de denúncia, 
além da perceção de que “nenhuma sanção será aplicada ao defraudador”.

Apesar do contexto difícil é sempre possível identificar situações de fraude e corrupção, “descobertas” 
através dos mecanismos de controlo, prevenção e auditoria interna, ou simples denúncia quando lesam 
o património ou os interesses de pessoas ou instituições concretas. No entanto, serão sempre a “ponta 
do icebergue”.

Nesse sentido, apesar de parecer utopia acabar com a fraude e com a corrupção nas organizações e 
na sociedade, “é possível acreditar na possibilidade de dinamizar e adotar instrumentos de gestão e 
promover culturas organizacionais que, no seu conjunto, permitam um controlo mais eficaz sobre as 
áreas e situações de risco, melhorando o serviço público”, defendeu, lembrando que “a Ética não é só 
uma palavra. É preciso praticar!”

ULSM investe na formação de líderes

Também a 9 de julho, o Conselho de Administração fez questão de entregar os diplomas aos gestores 
da instituição que frequentaram o curso "Power Leader - Liderança e Humanização", promovido pela 
empresa Seal Group no final do ano passado. 

Numa cerimónia que decorreu em dois tempos, atendendo aos cuidados que as iniciativas presenciais 
requerem em tempos de pandemia, o presidente do Conselho de Administração, Taveira Gomes, e o 
CEO da Seal Group, Sérgio Almeida, entregaram os respetivos certificados a mais de 80 profissionais, 
de diferentes áreas de trabalho da ULSM. Na altura, o PCA lembrou a oportunidade e a importância 
deste curso, tendo em conta as circunstâncias exigentes dos últimos meses.

Doença renal explicada aos utentes

O Serviço de Neurologia deu início no dia 22 de 
julho a um ciclo de sessões formativas sobre a 
doença renal dirigidas essencialmente aos doentes 
e seus familiares, bem como à comunidade ULSM 
em geral. 

Coordenada pela médica nefrologista Sandra Silva, 
esta iniciativa pretende informar e capacitar os 
doentes sobre a doença renal, tendo como principal 
objetivo a prevenção”.  

Numa abordagem mais informal, pretendeu-se 
explicar o que é a doença, os tratamentos 
disponíveis e o seu impacte na vida da pessoa 
pessoal e profissional. Ao mesmo tempo, foi uma oportunidade para dar a conhecer melhor apoio da 
Enfermagem e também da Nutrição, bem como do Serviço Social, disponível para elucidar os doentes 
sobre os seus direitos e apoios disponíveis nestas circunstâncias. Assim, nesta primeira sessão 
participaram além da nefrologista Sandra Silva, a enfermeira Sónia Rocha, a assistente social Manuela 
Moura e a nutricionista Joana Coutinho.

Dia do Cérebro – a Doença de Parkinson

Este ano, o Dia Mundial do Cérebro, que se assinalou a 22 
de julho, foi dedicado à doença de Parkinson. Num breve 
testemunho do Diretor do Serviço de Neurologia, Vitor Tedim 
Cruz, que partilhamos no nosso FB institucional, destacamos 
a prevalência da doença na população portuguesa, que atinge 
três em cada 1000 pessoas. Neste momento, entre a população 
de referência da ULSM, o serviço acompanha, 
permanentemente, cerca de 1000 pessoas que sofrem da 
doença. 

“Estes doentes precisam de seguimento regular em consulta 
de Neurologia e revisões terapêuticas relativamente frequentes”, 
diz Vitor Tedim, explicando que para além da medicação são 
também necessárias “outras intervenções não farmacológicas” 
na área da reabilitação, como o treino de marcha, terapia da 
fala e treino da motricidade fina.

Com o avanço da genética e do melhor conhecimento da 
fisiopatologia da doença estão a surgir novas terapêuticas que poderão, pela primeira vez, atrasar o 
curso da doença desde fases iniciais. “Estão a ser estudadas em ensaios clínicos, onde também 
esperamos que a ULSM possa participar, para que num dos próximos dias do cérebro possamos 
celebrar a descoberta de um novo tratamento para uma doença neuro-degenerativa tão relevante para 
a população como esta o é”, defendeu o neurologista. 

A doença de Parkinson tem início na idade adulta e tem a particularidade de ser uma das mais precoces, 
surgindo muitas vezes em idade laboral ou de muitas responsabilidades pessoais e familiares. É 
simultaneamente a mais longa, podendo os doentes viver 30 a 40 anos sob os efeitos da doença. Nas 
fases mais tardias podem existir perdas cognitivas graves.

Centro de Formação – mais de 100 cursos e 5700 formandos

O Centro de Formação conseguiu obter um financiamento de cerca de 300 
mil euros para dinamizar as atividades formativas da ULSM. Num montante 
inédito (296.167, 95 euros) conseguido através da candidatura ao programa 
POISE, o serviço conseguiu uma taxa de aprovação de 95,4% das propostas 
apresentadas a este programa operacional, que incluem a realização de 107 
cursos de formação, abrangendo um total de 5728 formandos.

O diretor do Centro de Formação, Jorge Oliveira, destaca assim o valor de financiamento obtido para 
esta “área estratégica” da instituição, permitindo concretizar “o modelo formativo dinâmico, proactivo, 
motivacional e humanista que foi delineado” e que integra quatro áreas distintas: a Formação Técnica, 
a Formação para “Nós”, a Formação para a Cidadania e para a Comunidade.

Reportagens

Nomeação do Conselho de Administração
para o triénio 2020-2022

A nomeação do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, divulgada 
hoje, 31 de julho, assegura a continuidade de funções do seu presidente, António Taveira Gomes, e 
de dois Vogais Executivos, Beatriz Duarte e Carlos Mouta. A equipa dirigente conta agora com três 
novos elementos.  Ana Veloso, médica internista da ULSM,  adjunta da Direção Clínica e responsável 
durante vários anos pelo Internato Médico, que assume o cargo de Diretora Clínica, e o Enfº Renato 
Barros, que transita do Centro Hospital do Tâmega e Sousa, assumindo a Direção de Enfermagem. 
Catarina Aguiar Diogo, gestora do Departamento de Medicina e do Aces Matosinhos da ULSM, é a 
nova Vogal Executiva.

O Conselho de Administração da ULSM, EPE, recém-nomeado por despacho conjunto do Ministério 
da Saúde e das Finanças, fica assim composto por Taveira Gomes (presidente do CA), Ana Veloso 
(Diretora Clínica), Renato Barros (Enfermeiro Diretor), Beatriz Duarte (Vogal Executiva), Catarina Aguiar 
Diogo (Vogal Executiva) e Carlos Mouta (Vogal Executivo).


