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[Senhor Ministro da Saúde, Prof. Doutor Adalberto Campos 
Fernandes1] 

Senhor Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António 
Saraiva 

Senhor Presidente do Conselho Estratégico Nacional da Saúde, 
Doutor João Almeida Lopes 

Caro Dr. Francisco André, um dos coautores do livro 

Caro Dr. António Vitorino 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 
 

É com enorme satisfação que vos dou as boas vindas na sessão de 

lançamento da apresentação do livro “O Sector da Saúde – 

Organização, Concorrência e Regulação”. 

 

Felicito o Senhor Presidente da CIP e o seu Conselho Estratégico 

Nacional da Saúde, bem como os demais responsáveis por esta 

publicação e que versa sobre um tema de extraordinária relevância e 

que diz respeito a todos nós.  

 

                                                 
1 A confirmar, caso não consiga estar presente, estará em sua representação a Presidente do Infarmed, Prof. Doutora Maria 

do Céu Machado. 
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Agradeço mais uma vez o amável convite para prefaciar esta obra, o 

que fiz com muito gosto, tanto mais que a área da Saúde sempre foi 

considerada na Fundação como uma questão transversal à 

instituição, constituindo uma derivação de todas as finalidades 

estatutárias, da arte à beneficência, da ciência à educação.  

 

Por este motivo, em 2014 a Fundação promoveu e apresentou o 

estudo Um Futuro para a Saúde - todos temos um papel a 

desempenhar, liderado por Lord Nigel Crisp, em que se efetuou um 

diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, 

procurando uma nova visão sobre o futuro da Saúde no nosso País. 

Todos temos um papel a desempenhar foi um subtítulo feliz para 

este estudo, o qual contou com a participação de mais de 150 

especialistas e mobilizou tanto os cidadãos que recorrem aos serviços 

de Saúde como os decisores políticos, pois só assim poderemos 

refletir sobre a proteção de um direito fundamental. 

Todos temos um papel a desempenhar é também a mensagem do 

estudo que hoje aqui será apresentado, “O Setor da Saúde – 

Organização, Concorrência e Regulação”, uma vez que ninguém 

poderá alhear-se do papel que lhe compete para a sustentabilidade 

deste sector. 

O Estudo que hoje é lançado constitui um contributo valioso, sério e 

responsável, que reforça o papel e o compromisso do sector privado 
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em fazer parte desta comunidade alargada que serve os cidadãos, 

contribuindo para melhorar diariamente o seu bem-estar.  

Espero que este estudo permita encontrar um novo caminho na 

discussão do Sector da Saúde junto de todos os portugueses e, em 

particular, junto dos decisores políticos.  

Uma vez que se torna cada vez mais necessário encontrar um novo 

olhar para esta discussão, a qual deverá ter presente a necessidade 

da existência: 

 De um sector público mais transparente, com novas políticas 

que melhor incorporem preocupações de justiça 

intergeracional e que promovam uma maior eficiência na 

gestão dos seus recursos financeiros e humanos; 

 De um sector privado mais responsável, devendo considerar 

o impacto social que gera nos seus processos de criação de 

valor; 

 E de um terceiro sector mais eficaz, capaz de apostar em 

novos sistemas de recolha e tratamento de dados, de forma 

a melhorar a sua intervenção, personalizando o trabalho que 

desenvolve, indo melhor ao encontro das populações que 

serve. 

 

 
Isabel Mota 


