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CONVENÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
CHBV NO CONSELHO SUPERIOR E MARGARIDA FRANÇA
INTEGRA PAINEL SOBRE OS DESAFIOS DA SAÚDE PARA UMA DÉCADA
Nos dias 7 e 8 de Junho vai realizar-se, na Culturgest, em Lisboa, a Convenção Nacional da
Saúde, que conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.
O Centro Hospitalar do Baixo Vouga integra o Conselho Superior da Convenção, que se
constituirá como o maior debate nacional de sempre sobre o presente e o futuro da Saúde em
Portugal e no qual todos os parceiros da Saúde e todos os cidadãos terão oportunidade de dar o seu
contributo, sendo que surge esta discussão numa altura em que se impõe refletir sobre desfios vários,
entre os quais, por exemplo, o desafio demográfico.
A Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Dra.
Margarida França, integrará o painel de abertura da Convenção Nacional de Saúde, no qual,
justamente, serão discutidos os Desafios para uma Década. Este painel será moderado pelo jornalista
Pedro Pinto e contará, para além da Presidente do CHBV, com a participação do Dr. Adolfo
Mesquita Nunes, do Dr. António Saraiva, do Dr.José Germano de Sousa, do Dr. José Manuel
Boavida, do Dr. Manuel Pizarro e do Dr. Salvador de Mello.
Com o objetivo de apresentar a Agenda da Saúde para a próxima Década, a
Convenção Nacional da Saúde pretende constituir-se como uma plataforma permanente de debate,
que receberá, ao longo dos próximos anos, os contributos de todos os parceiros da Saúde e todos os
cidadãos, com o objetivo de traçar o rumo da Saúde em Portugal.
Durante os 2 dias da Convenção serão vários os temas em discussão, sendo que para os
conhecer, siga a ligação http://www.cnsaude.pt/?page=29.
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