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É pela reflexão e pelo debate que se dá a evolução e o desenvolvimento.

Foi esta a convicção que juntou, uma vez mais, a Universidade de Aveiro, o Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga e o Agrupamento de Centros de Saúde de Aveiro e que fez 
nascer o Ciclo de Seminários Melhor saúde com melhor decisão.

Com este ciclo de Seminários, pretende-se discutir o(s) sistema(s) de saúde e a 
participação dos vários stakeholders na sua gestão e desenvolvimento.
 
O desafio passa por, de outubro de 2018 a maio de 2019, trazer à reflexão e 
discussão temas tão diferentes como o dos custos e dos resultados da 
prevenção e da doença; a ética das ciências de vida; os deveres e os direitos dos 
utentes; as diferenças entre setor público e setor privado e ainda a contribuição 
da estatística nas tomadas de decisão em saúde.

Os seminários são completamente abertos à participação de utentes, 
profissionais, instituições de solidariedade social e outras, estudantes, 
investigadores, gestores. Enfim, todos quantos acreditem que é na troc
de ideias, experiências e vontades que se desenha o futuro.

Confira, abaixo, os seminários que integram o ciclo
Melhor saúde com melhor decisão: 

É cada vez mais comum analisar a saúde, o estado da saúde de um país, sob o 
ponto de vista financeiro. Ora, desde logo, constituindo a saúde um dos mais 
valiosos bens de casa pessoa, impõe-se perguntar: se é mesmo imperativo pensar 
a saúde em termos economicistas e se esta visão é compatível com o desenvolvi-
mento da ciência e com humanização de cuidados? E em Portugal, gasta-se mais 
dinheiro em prevenção ou no tratamento? Prevenção e tratamento fazem caminhos 
distintos ou caminham lado a lado? Posto de outra forma: existe articulação entre 
cuidados de saúde primários e hospitais? Constituirão as unidades locais de saúde 
uma mais valia para aproximar prevenção e tratamento?
 
Prof. Álvaro Santos Almeida – Professor Associado da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto

Prof. Nelson Rocha – Professor Catedrático da Universidade de Aveiro e Dr. Catarina 
Resende – Directora de Comunicação no Centro Hospitalar do Baixo Vouga

Prof. Paulo Jorge Ferreira – Reitor da Universidade de Aveiro
Dra. Margarida França – Presidente do Conselho de Administração do CHBV
Dr. Pedro Almeida – Diretor executivo do ACES Baixo Vouga
Prof. João Marques Gomes – CEO of Nova Healthcare Initiative 

janeiro › Ética – um proforma ou uma forma de ser

fevereiro › Ser utente – que direitos/deveres!

abril › Sector público e privado: organização, regras, custos/ofertas.
         Falamos do mesmo? 

maio › Prescrição: Custo/Efetividade – Faz sentido?


