O CHULN no Programa Operacional Regional de Lisboa 2020: um caso de sucesso!
Decorreu no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), no dia 04 de abril de 2019, a
Conferência “Saúde no Programa Operacional Regional de Lisboa 2020”, proferida pelo Eng.º
João Manuel Pereira Teixeira, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT).
A mesa de abertura da Conferência contou com a presença do Dr. Carlos das Neves Martins,
Presidente do Conselho de Administração do CHULN, do Professor Doutor Fausto Pinto, Diretor do
Departamento do Coração e Vasos do CHULN, e do Dr. Luís Pisco, Presidente do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).
O objetivo desta conferência foi efetuar o balanço do Programa da Saúde Lisboa 2020, e a sua
aplicação no CHULN.
O Programa da Saúde Lisboa 2020 resultou de um trabalho desenvolvido no âmbito do Grupo de
Trabalho do domínio prioritário de Investigação, Tecnologias e Serviços Saúde da RIS3 de Lisboa.
Este Programa conjugou a investigação, inovação, desenvolvimento tecnológico, prestação de
cuidados de saúde e formação, tendo contado com a participação direta e indireta de um grande
número de entidades de referência a nível nacional e internacional, públicas e privadas,
designadamente, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Universidades,
Centros Hospitalares de Lisboa Norte, Lisboa Central, Lisboa Ocidental, Barreiro-Montijo e Setúbal,
Hospital Garcia da Orta, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, IPO de Lisboa, bem como as
unidades de investigação IMM, IBET, ITQB, Fundação Gulbenkian para a Ciência e Fundação
Champalimaud.
Este projeto estratégico assentou em diversos eixos, cujos objetivos, aplicados à área da saúde
foram os seguintes:

•

Eixo 1 “Reforçar a Inovação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação”;

•

Eixo 6 “Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza e a Discriminação” relativos a
equipamento para prestação de cuidados de saúde, PI 9.7 dirigido à aquisição de
equipamentos de tecnologia avançada e inovadora para as unidades de saúde hospitalar e
as unidades de saúde;

•

Eixo 7 “Investir na Educação, na Formação e na Formação Profissional para a Aquisição de
Competências e a Aprendizagem ao longo da Vida” relativos a equipamento para o ensino
superior destinado a formação de curta duração.

GABINETE DE
COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
Av. Professor Egas Moniz
1649-035 LISBOA
Tel: 217 805 238
www.chln.pt

Ao nível do Eixo 1 “Reforçar a Inovação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação”, um dos
contemplados com as verbas deste programa, foi um dos nossos parceiros no Centro Académico de
Medicina de Lisboa (CAML), o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), com um
valor de investimento de 11.641.455€, e um co-financiamento FEDER aprovado no valor de
4.656.582€.
Ao nível do Eixo 6, nos equipamentos de tecnologia avançada em unidades do Sistema Nacional de
Saúde (SNS), o CHULN beneficiou do programa em 2 linhas de atuação:
i) Aquisição de equipamento de tecnologia avançada para modernização tecnológica de
diagnóstico e terapêutica altamente especializada, com um valor de investimento de 6.529.864€ e
um co-financiamento FEDER no valor de 3.264.932€;
ii) Aquisição de equipamento de tecnologia avançada para a área de oncologia, com um valor de
investimento no valor de 6.015.718€ e um co-financiamento FEDER no valor de 3.007.859€.
Com este apoio o CHULN apostou na concretização dos seus principais objetivos estratégicos:
•

Potenciar o aumento da capacidade de resposta do CHULN na realização de tratamentos de
elevada complexidade, bem como a aplicação de procedimentos inovadores;

•

Reforçar a área oncológica permitindo garantir a completa resposta terapêutica e a maior
integração de cuidados com abordagens multidisciplinares com aumento da comodidade para
o doente, quer a inovação que visa a obtenção de diagnósticos mais precisos e mais precoces
assentes em práticas clínicas mais seguras;

•

Reduzir as listas de espera dos doentes da região de Lisboa, nomeadamente os da área de
referência do CHULN;

•

Potenciar a melhoria dos níveis de eficiência previstos no plano de reformulação estratégica
do CHULN, em curso;

•

Consolidar o posicionamento de destaque do CHULN como instituição de referência a nível
nacional e internacional, na prestação de cuidados de saúde e da investigação biomédica,
sintonizada com o que é a realidade médica, o desenvolvimento científico e tecnológico, a
inovação e a prática médica;

•

Proporcionar um crescimento e desenvolvimento sustentado do CHULN, assente na visão de
que o CHLN é uma instituição exemplar na prestação de cuidados de saúde, centrada na
mudança e diferenciação.
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O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte teve aproximadamente 0,5 milhões de euros de
comparticipação nos primeiros cinco anos (2008-2012), sendo que neste último e idêntico período
(2014-2018) de cinco anos, teve aproximadamente 25 milhões de comparticipação, com uma média
de 70% de co-financiamento dos nossos investimentos inovadores e de excelência tecnológica.
Os equipamentos adquiridos pelo CHULN, através deste projeto foram os seguintes: Angiografia
Biplanar, Angiografia Monoplanar, Mamógrafo, Monitor de Sinais Vitais e Ventilador UCI Adulto.
Estes equipamentos permitirão ao CHULN reforçar a sua atuação na Medicina de Precisão e garantir
uma resposta terapêutica integrada, melhorando a resposta às necessidades da sua população de
referência, através da realização de diagnósticos mais precisos e mais precoces, de tratamentos mais
eficazes e com mais segurança para o doente e da aplicação de procedimentos inovadores, bem
como proporcionar um maior conforto para o doente, colocando o CHULN num patamar de destaque
como instituição de referência a nível nacional e internacional, na prestação de cuidados de saúde e
da investigação biomédica, sintonizada com o que é a realidade médica, o desenvolvimento científico
e tecnológico, a inovação e a prática médica.

Equipamentos adquiridos:

Angiografia Biplanar
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Angiografia Monoplanar

Mamógrafo

Monitor de sinais vitais

Ventilador UCI Adulto
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