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Vida Económica - Moderou 
um painel neste congresso 
sobre “AVC e a evolução so-
cial”. Em que medida é que 
a redução das condições fi-
nanceiras de muitas famílias 
pode levar a maiores riscos, 
nomeadamente de AVC?

Miguel Castelo Branco – In-
felizmente, os estudos que estão 
a ser feitos demonstram que as 
questões de natureza social tem 
muito impacto na doença ate-
rosclerótica e também no AVC, 
isto é, pessoas ligadas a estratos 
sociais mais baixos têm mais 
tendência para ter problemas 
relacionados com o acidente 
vascular cerebral. E a mesma 
coisa sucede com pessoas com 
níveis de escolaridade mais 

baixos, que também têm mais 
tendência para um maior risco 
neste tipo de doenças. Por ou-
tro lado, também sabemos que 
há aqui a questão de saber da 
capacidade de o sistema nacio-
nal de saúde responder a esses 
problemas, de modo a reduzir 
e a minimizar o impacto dessas 
doenças. Mas é expectável que 
situações que reduzem as capa-
cidades económicas das famílias 
se possam traduzir, a prazo, em 
problemas de saúde, e daí a ne-
cessidade de termos um sistema 
de saúde que responsa a isso.

VE - Como é que a chama-
da lei dos compromissos [Lei 
8/2012, de 21 de fevereiro] 
está a ser aplicada no setor 
da saúde e que dificuldades 
de aplicação tem sentido?

MCB – A intenção da lei dos 

compromissos percebe-se bem. 
É estabelecer perante as insti-
tuições de forma clara regras 
sobre como devem gerir os seus 
orçamentos e dizendo que eles 
são para cumprir. E, dizendo 
isto, é perfeitamente lógico e 
legítimo dizer que é necessário 
controlar as finanças e que es-
tes instrumentos existam e se-
jam aplicados. Agora, também 
gostaria de referir que existem 
instituições com algumas parti-
cularidades – e a área da saúde 
é uma dessas áreas – e é preciso 
ter muito cuidado com a forma 
como os orçamentos são feitos.

Ao contrário de muitas áreas, 
na saúde existe a possibilidade 
de haver variações muito gran-
des em termos de gestão por 
procura de situações clínicas. 
Não é uma área onde seja pos-
sível fazer uma previsão 100% 
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Redução da capacidade económica das famílias agrava riscos de AVC
“Os estudos que estão a 
ser feitos demonstram 
que as questões de 
natureza social têm 
muito impacto na 
doença aterosclerótica 
e no AVC”, e que “as 
pessoas ligadas a estratos 
sociais mais baixos têm 
mais tendência para 
problemas relacionados 
com o acidente vascular 
cerebral” (AVC), alerta 
o chefe de serviço de 
Medicina Interna do 
hospital da Cova da 
Beira. Em entrevista 
à “Vida Económica” 
à margem do 7º 
Congresso Português do 
AVC, Miguel Castelo 
Branco deixa ainda o 
repto ao Governo: dada 
a imponderabilidade 
dos gastos em saúde, a 
lei dos compromissos 
deve ser aplicada “com 
cuidado”.

fiável em termos dos recursos 
utilizados. Tivemos, por exem-
plo, há pouco tempo aquele 
surto de gripe, que causou um 
aumento incomensurável e nos 
gastos. Quando se fizeram os 
orçamentos ninguém podia an-
tecipar que, passados uns me-
ses, ia aparecer uma pandemia 

que ia causar isto. E isto acon-
tece no dia a dia, porque os do-
entes mudam de sítio, há situa-
ções que deixam de ser tratadas 
num local e passam a ser trata-
das noutro, há transferências de 
custos que não são previstas à 
partida. Portanto, o Ministério 
da Saúde tem de ser tratado de 

uma forma completamente di-
ferente da forma como são tra-
tados os outros ministérios em 
que, apesar de tudo, existe uma 
maior previsibilidade. 

VE – E o Ministério da Saú-
de tem tido essa sensibilida-
de?

MCB – Eu não posso falar 
pelas outras instituições, mas 
penso que ficou bem claro da 
forma como foram feitos os 
orçamentos dos hospitais que 
é preciso, obviamente, apontar 
para uma sustentabilidade do 
sistema, mas que também tem 
de haver tempo para que isso 
aconteça. E que não é possível 
passar de situações claramente 

negativas para situações neu-
tras ou positivas, até, porque 
isso implica transformações in-
ternas e adaptações que vai ser 
preciso fazer, mas que requerem 
um certo tempo. E o Ministé-
rio da Saúde tem sido sensível 
a essas questões e tem aceite, do 
ponto de vista da organização 
e até contabilístico, esse tipo 
de princípios. Agora, é preci-
so adaptar os instrumentos de 
controlo a estas verdadeiras 
realidades que, na saúde, são 
muito diferentes de outras re-
alidades. 

VE – no seu hospital tem 
havido constrangimentos or-
çamentais ao ponto de haver 

escassez ao nível, por exem-
plo, de medicamentos?

MCB – Aquilo que se tem 
feito no Centro Hospitalar da 
Cova da Beira é que não haja 
escassez de qualquer tipo para 
os cuidados de saúde. A racio-
nalização não é por aí que se 
está a fazer. Não disponibilizar 
os medicamentos aos doentes 
não é racional. O que temos 
feito é afinar todos os processos, 
nomeadamente o combate ao 
desperdício, a racionalização, a 
implementação das normas de 
orientação clínica, no sentido 
de conduzir à redução de cus-
tos, mas sem que isso implique 
a redução da prestação de cui-
dados.

 “Na saúde existe a possibilidade de haver variações muito grandes em termos de gestão por procura de situações clínicas. Não é uma área onde seja possível 
fazer uma previsão 100% fiável”, afirma Miguel Castelo Branco.

“É expectável 
que situações 
que reduzem 
as capacidades 
económicas das 
famílias possam 
traduzir-se, a prazo, 
em problemas de 
saúde”

“O que se tem feito no hospital da Cova 
da Beira é que não haja escassez de 
qualquer tipo nos cuidados de saúde. Não 
disponibilizar os medicamentos não é 
racional”

Fenosa e Bosch juntas em projetos de eficiência 
energética
A Gás Natural Serviços e a Bosch Termotecnia assinaram um acordo de cooperação para a 
análise, o estudo e o desenvolvimento de projetos energéticos para os setores industrial e co-
mercial. O objetivo passa pela implementação de novos sistemas ou a melhoria dos já existen-
tes para os clientes de empresas, proporcionando maior capacidade de produção, redução de 
custos e melhoria do impacto ambiental. 
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Hörmann contrata para Portugal, Angola e Moçambique
A Hörmann Portugal, empresa de produção e comercialização de portas e automatismos, está 
a proceder à contratação de 30 novos colaboradores para Portugal, Angola e Moçambique. 
A filial da marca alemã procura preencher vagas no departamento de marketing de Angola 
e para a sucursal moçambicana está em processo de seleção de um diretor-geral. Quanto ao 
mercado nacional, a empresa tem acordos de cooperação com entidades de formação técnica, 
sendo que muitos dos alunos acabam por ser integrados no grupo. 

dachser adquire empresa espanhola Transunion
O grupo Dachser, grupo das áreas da logística e do transporte de mercadorias, adquiriu a 
Transunion, empresa espanhola especializada nos transportes aéreo e marítimo. Desta for-
ma, a Dachser reforça a rede de transporte aéreo e marítimo nos continentes europeu, da 
América Central e do Sul, onde a Transunion está presente em 15 localizações. Continua 
assim a expandir a rede de logística global, em linha com o seu projeto de crescimento es-
tratégico. 

A NBB é uma rede internacional de Consultores especializados 
em Fusões & Aquisições e  Corporate Finance, líder mundial 
no seu setor, com mais de 60 escritórios em 28 países.
E, ao contrário dos tempos que correm, a NBB 
continua a crescer.
Assim, a NBB procura profissionais de referência para 
integrar a sua rede nacional e internacional de Partners. 
Uma oportunidade única de potenciar o seu percurso 
e experiência, descobrindo uma nova forma de juntar 
sucesso & compromisso, trabalho & rentabilidade.

NBB & VOCÊ.

www.nbbadvisors.com

Seja você a nossa próxima aquisição.

Contacte-nos em: info@nbbadvisors.com 
ou através do 226 160 791.
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