
Discurso do Presidente do Conselho de Administração nas celebrações do “DIA DO 

CHUC” 

CHUC – um passado longevo 

 

A origem da assistência hospitalar em Coimbra remete para antes da fundação de 

Portugal, com a criação do Hospital de Milréu, em 1093, junto da Alcaçova, após a 

reconquista cristã de Coimbra, por Fernando Magno. E também para Afonso 

Henriques, com a criação, em 1130, junto do Mosteiro de Santa Cruz, de um hospital 

ligado ao ensino da Medicina. 

Daí até hoje, este trajecto multisecular contemplou a criação de múltiplos hospitais, a 

acumulação de experiência e de conhecimento da arte médica, da arte de cuidar, de 

saberes múltiplos e diferenciados, de competências e capacidades técnicas e logísticas, 

de reorganizações e fusões, de procura constante da melhor forma de tratar e de 

cuidar doentes. 

E, seguramente, em cada momento e sempre, com uma enorme dedicação e dádiva ao 

doente, dos homens e mulheres que fizeram do cuidar e do tratar a sua missão de 

vida. 

Foi uma cadeia humana contínua, de milhares e milhares de pessoas, que trouxe até 

nós o impressionante legado de hoje, nas suas dimensões de ordem material, mas 

também de ordem intangível, passando: 

- pela sua grandeza e abrangência de especialidades médicas existentes 

actualmente no CHUC (todas as que são reconhecidas pelas entidades competentes); 

- pelo elevado nível dos cuidados prestados em termos de segurança, 

diferenciação e complexidade no que ao diagnóstico, tratamento, seguimento e cuidar 

dos doentes diz respeito; 

- pela confiança ganha junto dos doentes e pela atração junto dos profissionais; 

- pelo querer e vontade inquebrantáveis de os profissionais do CHUC honrarem 

este legado, servindo-o e acrescentando-o com trabalho, saber e experiência, com 

dedicação e empenho, quantas vezes com esforço que surpreende quem vê e, quiçá, 

que o próprio não esperaria, para que o legado recebido seja robustecido para melhor 

servir e assim ser transmitido às gerações vindouras.  



No CHUC, os profissionais são o eixo e a roda. Nas palavras do Prof. Adriano Moreira: 

“A roda corre todas as paisagens. O eixo acompanha a roda, mas não anda”. 

Os profissionais são garantes dos valores de referência do CHUC (o eixo da roda): a 

dignidade humana; o respeito pela pessoa humana e pelos princípios bioéticos e de 

deontologia profissional; a honestidade, a integridade, o humanismo, a equidade e a 

justiça. E são a roda através do movimento que incutem no bem servir os doentes. 

Com eles foram estabelecidos e estão garantidos, no futuro, os elevados padrões 

assistenciais baseados na diferenciação clínica, técnica e científica, a qualidade e 

segurança, a criação de conhecimento e a inovação. 

 

CHUC – um complexo hospitalar respeitado, com desígnios bem definidos 

 

Desígnio é intento, intenção, plano, projeto, propósito, vontade.  

Desígnio único 

Tratar os doentes, melhorar a sua condição ou aliviar o seu sofrimento, com o melhor 

dos recursos do conhecimento humano.  

Todos os demais desígnios se cumprem para cumprir este desígnio único. 

Todo o esforço dos profissionais, toda a organização, gestão e administração se 

destina a servir este desígnio único. 

Como sucedâneos do desígnio único centrado nos doentes, cabem a melhoria global 

da qualidade assistencial, a humanização no tratar e no cuidar, o desígnio do “silêncio” 

e do combate ao ruído, o desígnio da eficiência, ou o desígnio de segurança, entre uma 

multitude de outros que a todos convocam. 

Cabe também o recentemente inaugurado e aberto Espaço Cidadão – Utente. 

Aqui, como noutros desígnios, são os profissionais do CHUC que fazem e sempre farão 

a diferença, toda a diferença.  

Desígnio #1 

Conscientes e certos de que as tarefas de cada um são o que faz a diferença antes 

referida, é o saber, o que cada profissional dá de si que, integrado no todo holístico, 

permite cumprir a missão deste Centro Hospitalar. Por isso, o valor do contributo 



individual não se esgota em si, vale também pelo que representa para que outros 

contributos sejam efectivos. Ou seja, vai além de si, gera efeitos virtuosos. 

Este entendimento dos contributos dos profissionais como crítico e interdependente, 

implica que tenhamos, como desígnios maiores, a satisfação e a realização das suas 

expectativas, a procura da conciliação da sua vida profissional com a vida familiar, até 

ao limite do possível, a valorização dos seus contributos no âmbito intangível e da 

retribuição material, na justa medida da sua prestação e da forma como são prestados. 

Como exemplo deste posicionamento, e apenas no que à retribuição material diz 

respeito, cabe registar a priorização concedida à redução do excessivo volume de 

horas acumuladas que encontrámos em débito à enfermagem e aos assistentes 

operacionais, bem como à regulação e normalização do pagamento de trabalho 

suplementar. Hoje, estes profissionais sabem que, quando trabalham para além das 

horas a que estão vinculados, o excedente registado é pago regularmente em prazo 

razoável, sem acumulação de horas em bolsa. 

E isto porque, para estes grupos profissionais, como para outros, restabelecer o 

cumprimento atempado de um dever, é mais do que um dever que se cumpre, é uma 

forma efectiva de restabelecer e promover paz social e elos de confiança, é sustentar e 

incentivar a disponibilidade para contributos adicionais, quando o Hospital deles 

careça, é focar a acção na satisfação de expectativas e no bem-estar dos profissionais 

do CHUC. É fazer para credibilizar a gestão! 

Mas poderíamos seguir caminho e referir outras acções dirigidas para os profissionais, 

como seja o “Espaço Cidadão – Profissionais”, onde se irão concentrar diversas funções 

em condições de conforto, personalização do atendimento e melhor adequação de 

horário, inexistentes até agora. 

Desígnio #2 

Outro desígnio do CHUC consiste no seu posicionamento como instituição hospitalar 

de referência nacional e internacional. É uma dimensão hercúlea assente no saber, na 

experiência e no esforço dos milhares de trabalhadores que aqui têm vindo a 

desenvolver a sua actividade e que, actualmente, aqui a desenvolvem. 

Sim, já somos referência nacional com projeção internacional. E está fora de questão 

não nos mantermos neste patamar, como estará fora de questão não irmos além, para 

deixar às novas gerações um CHUC com algo de mais e de melhor do que herdámos. 

Como exemplo, refira-se a preocupação determinante de escolhas já feitas, no sentido 



de construirmos respostas adequadas à evolução demográfica e à maior esperança de 

vida. A não ser assim, faríamos apenas usura delapidante do legado que nos foi 

confiado. E transmitiríamos um legado inadaptado à realidade futura. E quando se 

trata de futuro, ou o antecipamos e nos preparamos para responder ou ficaremos pior. 

Os que nos antecederam nos Hospitais que estão na origem do CHUC souberam 

antecipar o futuro e construir as necessárias soluções.  

Daria, como exemplo desta antecipação de respostas do CHUC, a decisão de se 

estabelecer uma missão coerente para o HG que o torne vital, no âmbito da resposta 

global que o CHUC deve acautelar para os seus utentes, no todo do CHUC. E isto, 

porque estamos num tempo em que é necessário fazer convergir o uso de recursos e 

formações diferenciados com o aumento da esperança de vida e os resultados em 

saúde que exigem. O envelhecimento da população e a tipologia das doenças que hoje 

prevalecem nos grupos etários de idade avançada não se coadunam com a 

oferta/resposta baseada num grande hospital tradicional. Cabe, por isso, criar novas 

soluções para novos problemas e não persistir em soluções velhas para problemas 

novos, sob pena de não conseguirmos fazer bem o que nos é exigido, nem no patamar 

da resposta às situações que exigem elevada diferenciação, nem no da resposta à 

evolução demográfica. A atribuição de uma nova missão coerente para o HG, já em 

curso avançado, trará essa diferença e essa requalificação indispensável para o CHUC e 

para a revitalização e revalorização do HG.  

Desígnio #3 

Um outro desígnio a cumprir resulta do patamar elevado de diferenciação em que nos 

movemos e que implica que o que fazemos localmente, tenha projeção nacional e 

global, por via do que internalizamos e do que externalizamos. 

Neste conspecto, é merecido por toda a comunidade do CHUC, faz sentido e é 

honroso, o reconhecimento que temos dos maiores e melhores hospitais e academias 

do Mundo, no seio da M8 Alliance. Por isso, somos ouvidos neste areópago e para ele 

temos capacidade para contribuir e o fortalecer, assim sustentando e reforçando a 

nossa pertença.  

Exemplo desta condição é ainda o facto de termos 10 dos 18 Centros de Referência 

Nacional sedeados no CHUC, com as suas equipas multiprofissionais, integrados em 

Redes Europeias de Referenciação, fazendo do CHUC o hospital europeu que integra o 

maior número de redes europeias. E sabemos já de convite para outro Centro vir a 



integrar outra rede europeia. Registo ainda, com júbilo, o empenho e o esforço que os 

profissionais destes Centros fazem para a respectiva acreditação.  

Desígnio #4 

Outro dos desígnios diz respeito à segurança, de que darei, como exemplo, a avaliação 

em curso da segurança estrutural e contra incêndios de alguns dos edifícios do CHUC, 

para orientar as intervenções a desenvolver, sendo que algumas, nomeadamente de 

segurança, foram de imediato postas em processo de concretização.  

Outro exemplo, tomo-o do projecto da nova urgência, em processo de aprovação, com 

a construção prevista de dois quartos de isolamento – a globalização pode trazer para 

a nossa porta situações de Ébola oriundas da África Ocidental ou de MERS oriundas de 

algures. Mas também o esforço de formação, sempre presente e continuado, para o 

combate à infeção hospitalar, e a profusão de dispensers de líquido de desinfeção das 

mãos, que devemos saber usar e usar. 

*** 

Sabemos bem, e a história atrás invocada bem o resume e torna claro, que os 

profissionais do CHUC não são apenas leitores passivos da história do seu Hospital. São 

antes agentes desta história, que escrevem todos os dias com o seu pensar e com o 

que acrescentam e mudam com o seu agir. E isto, mesmo quando expressam 

dissonância, desacordo ou franca oposição a decisões e escolhas dos órgãos de 

administração e gestão. Porque, nestes momentos, estão a expressar, da forma mais 

difícil o seu modo de sentir esta “Casa” e de viver o seu Hospital. Porque querem viver 

e sentir a sua “Casa”, na alegria do sucesso e no desencanto e sofrimento das falhas 

que identificam. Por isso se incomodam! Ao dizerem não, expressam-se da forma mais 

difícil de expressar a lealdade (fácil é “encolher os ombros e deixar andar”).  

Por tudo isto, e porque os profissionais o suportam, sem negar esforço e empenho, 

tudo fazemos, com sentimento de forte respaldo, para cumprir os objetivos de 

produção do contrato programa e os objetivos de qualidade e eficiência, e registamos 

níveis de resiliência bastante para responder às variações súbitas da procura, fruto dos 

múltiplos factores que perturbam a estruturação da rede hospitalar, como um Livre 

Acesso e Circulação ainda a carecer de regulação complementar. Com o suporte dos 

profissionais, sabemos também que é possível criar, ao nível da superestrutura, as 

condições para uma melhor resposta às necessidades dos cidadãos que nos procuram, 

por parte dos que estão na linha da frente. E ainda, tentar ultrapassar o peso 



administrativo da contratação pública, as dificuldades da contratação de recursos 

humanos ou a insuficiência do financiamento.  

Registamos com satisfação e por dever de verdade que, no presente, já dispomos de 

um pouco mais de autonomia na contratação, já com reflexos na estrutura da 

organização, e de maior autonomia para investimento, o que permitiu passar de 4,1M€ 

de investimento em 2018, para 9,5M€ em 2019, já alcançados este mês de setembro 

de 2019. E mais investimento também significa mais qualidade no local de trabalho, 

mais potencial para a realização profissional e melhores cuidados para os doentes.  

Como palavras finais, cabe-me reforçar que a prestação dos melhores cuidados aos 

doentes, passa pelo melhor da atenção que possa ser devotada aos profissionais por 

quem detém a gestão de topo do CHUC, que os momentos para dialogar com os 

profissionais são todos os momentos, e que estamos profundamente empenhados 

com a promoção de boas condições de trabalho, com a segurança dos profissionais e 

acima de tudo, com a sua satisfação. Em síntese, é essencial que cada um que trabalha 

no CHUC se sinta realizado e tenha gosto no que faz, independentemente da ocupação 

que lhe cabe cumprir e que, na sua máxima expressão, a sua realização seja sentida 

como felicidade, alegria e orgulho por trabalharem nesta sua “Casa” e por terem, 

como colegas de trabalho, estes fantásticos profissionais que fazem do CHUC o maior 

hospital do País, globalmente, o melhor hospital! 

Se estamos de acordo que o SNS é uma das maiores conquistas do Portugal 

democrático, um desafio e um caminho de equidade e coesão social, de confiança e 

esperança, um património da democracia e de todos os portugueses, não podemos 

deixar de reconhecer que tal conquista é assegurada e consolidada, em cada dia, pela 

generalidade dos cidadãos e por todos e cada um dos profissionais de saúde. 

Aqui, no CHUC, o SNS de todos e para todos, é feito e sustentado pelos que aqui 

trabalham, todos e cada um de vós. 

Parabéns e muito obrigado! 

É um privilégio servir o CHUC e os seus profissionais. 

 

Fernando J. Regateiro 

Presidente do CA 

30 de Setembro de 2019 


