Mensagem de Boas Festas do Presidente do CHLN

Neste período do ano, dedicada à família e à reflexão, decidi endereçar uma mensagem
de Boas Festas a cada um dos profissionais e colaboradores do nosso Centro Hospitalar.
Desde logo uma mensagem de agradecimento pela forma como cada um de vós exerceu
as suas responsabilidades ao longo do ano que ora está a terminar, independentemente
da vossa carreira e da vossa função no Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN).
2014 foi mais um ano de particular exigência em cada uma das nossas unidades
hospitalares, independentemente das missões que estão confiadas ao Hospital de Santa
Maria e ao Hospital Pulido Valente. Foi sobretudo mais um ano de pressão quotidiana
para conseguirmos fazer mais e melhor, ao serviço dos cidadãos que de norte a sul,
incluindo as regiões autónomas e os países africanos de língua oficial portuguesa, em nós
confiam a sua vida e a sua qualidade de vida.
E, para além de cumprimos com irrepreensível sucesso a missão de prestação de
cuidados de elevada qualidade e diferenciação, continuamos a manter intocáveis as
nossas responsabilidades na área do ensino e da formação, a par do crescimento da
inovação e do desenvolvimento da investigação.
Soubemos, cada um de nós e todos nós, honrar as melhores tradições das nossas duas
instituições hospitalares e continuarmos também, em 2014, a transformar dificuldades
em oportunidades, com espírito de equipa, com coesão e sobretudo com muita ambição.

Foi também devido a esta forma de estar e de actuar, que conseguimos voltar a ser
reconhecidos pelos nossos excelentes resultados no desempenho assistencial, na política
do medicamento hospitalar, na gestão económica e na administração financeira do CHLN.
Passamos a aditar à nossa marca de qualidade e humanização, o cunho do rigor, da
transparência, da estratégia e do planeamento, envolvendo a instituição nos seus
principais desafios e nos seus estruturantes objectivos.
Assim foi possível passar em menos de dois anos de uma situação de falência técnica do
CHLN no inicio de 2013 para uma situação de renovada esperança na essencial
sustentabilidade económico-financeira em finais do corrente ano, saindo de resultados
anuais de -90 milhões de euros em 2012, para -70 milhões de euros em 2013 e agora
para -20 milhões de euros ou de um EBITDA de -77 milhões em 2012 para -60 milhões
em 2013, terminando-se 2014 com uma previsão de fecho com um EBITDA positivo ou
no mínimo nulo.
Ao longo dos últimos meses voltamos a ter uma politica de recursos humanos adequada
à nossa missão, iniciamos a reorganização estratégica da nossa instituição, preparamos
uma carteira de novos investimentos, conseguimos parcerias externas e internas para
projectos inovadores e marcantes em termos de futuro, assim como firmamos protocolos
e acordos com reputadas instituições congéneres, potenciando a nossa credibilidade e
qualidade no plano nacional e internacional.
Terminamos 2014 com a consciência tranquila do muito que fizemos, mas sobretudo do
quanto conseguimos em equipa e com um trabalho persistente, apostando e acreditando
no melhor de cada instituição: os seus recursos humanos!
Por isso o nosso sentido agradecimento a cada um de vós, a todos os profissionais e
colaboradores do CHLN, pelo que fizeram ao longo deste período difícil da vida do nosso
país, mas também da vida da nossa instituição. Sabemos quão difícil foi honrar a tradição
das nossas unidades hospitalares e cumprir a nossa missão constitucional, por isso
entendemos sublinhar e recordar o que todos, como equipa, conseguimos fazer nos
últimos dois anos, período em que tenho a honra e o privilégio de ser o vosso Presidente.
2015 vai ser um ano de renovadas apostas estratégicas em algumas áreas, de
consolidação de resultados e de implementação de novos desafios, parte deles no âmbito
do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CHLN. FMUL e IMM), e sobretudo o ano em
que queremos ter o CHLN em primeiro lugar, em todas as áreas de avaliação, no
benchmarking do Ministério da Saúde.
Acredito que seremos capazes e sei que posso continuar a contar convosco! Tal como
reciprocamente podem contar comigo e com o vosso Conselho de Administração!
Um Santo Natal e um 2015 pleno de Felicidade e Saúde, para si e Família!

Carlos Neves Martins
Presidente do Conselho de Administração
Lisboa e CHLN, 24 de dezembro de 2014

