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Uma vez mais nos encontramos 
nestas linhas da nossa revista 
#ASPAS, já no seu  n.º 67 procurando 
levar-vos numa pequena “viagem” 
pelas diferentes abordagens e 
testemunhos presentes pelos 
autores dos textos que compõem este 
exemplar e a quem agradeço sem ter 
palavras que espelhem a “bondade” 
com que para nós escrevem…

Embora exista uma temática 
diferenciada, cada artigo traduz a 
visão e preocupação pelo que cada um 
de nós vivenciamos e sentimos neste 
contexto de pandemia que invadiu a 
humanidade.

O papel do Administrativo da Saúde 
na sociedade de hoje é, mais de que 
nunca, objeto de desafios impostos 
pelas novas dinâmicas dos percursos 
que levam cada cidadão a recorrer aos 
serviços de saúde.

Sendo por doença própria, por 
doença de uma familiar ou amigo 
próximo, ou até numa procura de 
prevenir e procurar conservar o seu 
bem estar físico e emocional, todos 
nós como utentes passamos por 
caminhos que se cruzam com um GUIA 
nestes percursos que, devido à sua 
diversidade, nos parecem demasiado 
complexos e consequentemente, 
geradores de mais ansiedade e 
preocupação.

Tal como o marinheiro que 
procura orientação num mar de 
caminhos muitas vezes “ocultos” e 
“desconhecidos”, cada utente procura 
orientação nestes circuitos que a tantos 
parecem um “mar revolto”, não tanto 
pelo traçado do caminho mas pelas 
emoções e sentimentos que os levam a 
ter que os percorrer…

Este marinheiro irá procurar um 
“ponto de orientação”, uma “luz” neste 
trajeto – um GUIA – sendo o farol da 
costa um dos pontos de referência, 
que embora não seja o ponto de 
chegada ansiado, é aquele que permite 
encontrar resposta à necessidade de 
orientação.

Ora, no Administrativo da Saúde, 
utentes e profissionais das instituições 
diversas procuram a orientação dos 
caminhos a percorrer até chegar ao 
objetivo final pretendido.

Por mais “despercebido” que seja 
este trabalho, muitas vezes esquecido 
e omitido das referências à gigantesca 
“rede” dos cuidados de saúde pelos 
responsáveis pela “orientação” das 
decisões, é um trabalho que “GUIA” 
cada um  até à porto seguro tanto 
ansiado!

Valorizemos o que fazemos como 
profissionais e na ASPAS lutamos por 
representar com dedicação e empenho 
que embora difícil só é possivel com a 
vontade de cada um.

Obrigada por estarem connosco, 
estamos convosco e estaremos até ao 
dia em que assim não pretenderem!   

APELO A TODOS 
QUE PARTICIPEM 
NA PRÓXIMA EDIÇÃO 
DESTA REVISTA.
ACEITE O DESAFIO 
E ENVIE-NOS 
O SEU TESTEMUNHO 
PARA OS ESPAÇOS: 
TESTEMUNHO E CENAS 
DO QUOTIDIANO DO AT

Pretende-se relatos reais 
com mensagens construtivas 
e episódios divertidos ou 
pitorescos que queiram 
partilhar. O meu muito 
obrigada a todos os que 
colaboraram nas nossas 
páginas desta edição, 
enriquecendo esta partilha 
de vivências, experiências 
e saberes.

email 
teresa.santos@aspas.pt

EDITORIAL
POR TERESA 
SANTOS SILVA

ASSISTENTE TÉCNICA DO 
CHEDV, VICE-PRESIDENTE 
DA ASSOCIAÇÃO 
SINDICAL DO PESSOAL 
ADMINISTRATIVO DA SAÚDE 
E MEMBRO DO CONSELHO 
CONSULTIVO DO CENTRO 
HOSPITALAR DE ENTRE 
DOURO E VOUGA.  

TERESA
SANTOS

SILVA

Editorial por Teresa Santos Silva
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O QUE ESTAMOS 
A FAZER?

Esta é uma questão que nos é 

colocada regularmente e que temos 

o dever de responder, mesmo para 

dar conta aos associados de que 

estamos a cumprir com o propósito 

da ASPAS e com aquilo com que nos 

comprometemos.

Para além das tarefas mais 

rotineiras e habituais como o apoio 

jurídico, o esclarecimento de inúmeras 

questões, a formação que vamos 

conseguindo dar, trabalhamos a pensar 

no futuro e em conseguir o melhor para 

os Administrativos da Saúde.

As reivindicações dos nossos 

associados, são mais que justas e nem 

sequer admitimos que as ponham em 

causa. Desenganem-se aqueles que 

pensam que isto é fácil, que basta fazer 

greves e chamar as televisões e fica 

resolvido. Entendemos que este não é o 

caminho, e que não resolve no essencial 

aquilo que efectivamente queremos e 

merecemos, que é o reconhecimento 

na sua plenitude de uma classe 

profissional e não apenas uns trocos a 

mais no final do mês. Não significa isto 

que a ASPAS abdique deste direito e não 

o use sempre que necessário e os seus 

associados o pretendam, tal como tem 

acontecido. Significa apenas que para 

resolver a questão de fundo, temos que 

ser pró-activos e apresentar propostas 

concretas com alterações substanciais. 

Se não forem aceites, cá estaremos para 

vos ouvir e agir. 

A verdade efectivamente é que 

a degradação que se veio a verificar 

durante anos, não foi em momento 

algum contrariada com uma proposta 

efectiva e defendida por qualquer dos 

sindicatos ao longo das últimas décadas. 

Foram entretanto feitas greves, 

manifestações, mas a reivindicar o 

quê? Ao lermos os pré-avisos o que é 

que têm de concreto que vá para além 

de aumentos que sabemos que serão 

sempre residuais e da reclamação 

de um SIADAP diferente? Quais os 

resultados práticos?

Alguma coisa foi conseguido como 

o ACT para os hospitais EPE, ainda não 

aplicado na sua plenitude em muitos 

locais e a ADSE para os profissionais 

com CIT.

Os problemas dos Administrativos 

da Saúde vão muito para além disto 

e seguramente todos temos essa 

consciência.

Na verdade, e este é um princípio 

que não abdicamos, não há fórmulas 

mágicas nem varinhas de condão para 

resolver tudo no imediato. Também 

não somos donos da verdade e tudo 

isto é para nós uma aprendizagem 

constante como será para quem o 

tente fazer dado que até ao momento 

ningúem teve a opção de seguir este 

caminho.

Actualmente fazemos parte da 

FESAP e é aí que estamos a definir a 

proposta final da Carreira Específica 

de Técnico Administrativo da Saúde 

que lançamos em março de 2020 e 

foi aprovada pelos nossos associados. 

Podem perguntar o porquê de um ano 

para apresentar esta proposta ao poder 

político? A ASPAS fazia parte da União 

dos Sindicatos Independentes que 

durante vinte anos não correspondeu 

minimamente ao que seria desejável. 

Para conseguirmos uma frente 

reivindicativa muito mais alargada, 

foi tomada a decisão de integrar a 

UGT e a FESAP. Apesar de parecer fácil 

tivemos de cumprir os estatutos de 

todas estas organizações e as saídas 

e entradas são sempre validadas em 

Assembleias Gerais ou Congressos. 

Com os constrangimentos da pandemia 

a provocarem algum atraso, só no 

próximo mês de novembro é que será 

COM OU SEM 
PANDEMIA, 
SEGUIMOS EM 
FRENTE

LUIS
GRABULHO
PRESIDENTE 

DA ASPAS

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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sujeito a aprovação no congresso da 

UGT a entrada da ASPAS como membro 

de pleno direito. Não queríamos de 

todo demorar este tempo mas é assim 

que tivemos que o fazer e felizmente 

não demorou mais tempo porque 

nas negociações para adesão às duas 

entidades, fomos muito bem aceites 

por ambas.

Esperamos que compreendam que 

depois da nossa proposta inicial, as 

negociações que vamos fazendo, não 

podem ser de imediato colocadas nas 

redes sociais e outros meios, sob pena 

de serem amplamente prejudicadas. O 

caminho faz-se caminhando e juntos 

conseguimos. Nenhuma proposta será 

aceite sem o vosso aval.

SITUAÇÃO ACTUAL 
AGUARDAMOS PARA BREVE A 
REUNIÃO PEDIDA À SENHORA 
MINISTRA DA SAÚDE ONDE 
APRESENTAREMOS COMO 
PONTOS ESSENCIAIS:

– Avaliação da evolução profissional 

comparativamente ao salário mínimo 

nacional;

– Proposta para uma Carreira 

Específica de Técnico Administrativo da 

Saúde;

– Proposta para implementação no 

sistema de ensino do Curso de Técnico 

Superior Profissional de Administrativo 

da Saúde;

– Aplicação do ACT para os Hospitais 

EPE na sua plenitude e de forma 

equiparada em todas as unidades.

– Posicionamento remuneratório de 

acordo com o SIADAP com a contagem 

integral de todos os pontos obtidos 

durante a fase de congelamento e 

salvaguardados no Orçamento de 

Estado de 2018, independentemente do 

momento da progressão;

– Integração na carreira de todos os 

que exercem há vários anos as funções 

sem esse reconhecimento;

– A resposta dos Administrativos 

da Saúde perante a pandemia e as 

condições em que foi feita.

Uma das grandes apostas da 

ASPAS é a formação e em breve 

daremos mais um passo com um curso 

inovador de cinquenta horas dirigido 

especificamente para a nossa classe e no 

qual depositamos grandes expectativas. 

À semelhança do ACT para os hospitais, 

é importante um ACT para regular os 

cuidados de saúde primários.

Vamos continuar a trabalhar, 

procuraremos uma melhoria contínua 

e contamos com todos vós para o 

sucesso comum.

Esperamos em breve conseguir 

retomar a actividade na sua plenitude 

no terreno para que o plano que 

traçamos avance de forma mais 

acentuada.

Estamos cá de forma democrática e 

independente para ouvir tudo e todos.

Os que nos criticam de forma 

construtiva e com contributos 

válidos serão sempre dos que mais 

contribuíram para nos ajudar no 

avanço da ASPAS.

Vamos todos seguir em frente e 

acreditar que é justo, que conseguimos, 

porque só assim quem decide 

entenderá os nossos propósitos.

Um abraço amigo para todos vós.

A Direcção

“VAMOS CONTINUAR A TRABALHAR, 
PROCURAREMOS UMA MELHORIA 

CONTÍNUA E CONTAMOS COM TODOS 
VÓS PARA O SUCESSO COMUM.

ESPERAMOS EM BREVE CONSEGUIR 
RETOMAR A ATIVIDADE NA SUA 

PLENITUDE NO TERRENO PARA QUE 
O PLANO QUE TRAÇAMOS AVANCE DE 

FORMA MAIS ACENTUADA.”

Nota da Direção por Luis Grabulho
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Decreto-Lei 
n.º 106-A/2020, 30.12

Determina as condições 
para reconhecimento da 
COVID-19 como DOENÇA 

PROFISSIONAL

RESUMO 
DA LEGISLAÇÃO 

RELEVANTE PARA 
TRABALHADORES
1º SEMESTRE DE 

2021
Decreto-Lei 
n.º 10/2021, 

de 1 de fevereiro
Estabelece a atualização 

da base remuneratória da 
Administração Pública e o 

valor do montante pecuniário 
correspondente aos 

níveis 5, 6 e 7 da tabela 
remuneratória única

LEGISLAÇÃO

Lei 
n.º 75-B/2020, 31.12
Lei do Orçamento do 

Estado para 2021

Decreto-Lei 
n.º 10-A/2021

de 2 de fevereiro
Estabelece mecanismos 
excecionais de gestão de 

profissionais de saúde para 
realização de atividade 

assistencial, no âmbito da 
pandemia da doença 

COVID-19

Decreto-Lei n.º 4/2021
de 8 de janeiro

Estabelece o alargamento da ADSE 
aos titulares de contrato individual 
de trabalho que exerçam funções 

em entidades de natureza 
jurídica pública

Portaria n.º 12-A/2021
de 11 de janeiro

Procede à primeira alteração à 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, que regulamenta a tramitação 
do procedimento concursal de 

recrutamento, nos termos do n.º 2 do 
artigo 37.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Legislação por Francisco Meira

Portaria 
n.º 69/2021, 24.03
Define os termos de 

atribuição do subsídio 
extraordinário de risco no 

combate à pandemia da 
doença COVID-19

Lei n.º 19/2021, 8.4
Define as condições para a 

acumulação das prestações por 
incapacidade permanente com a 

parcela da remuneração auferida pelos 
trabalhadores em caso de incapacidade 

parcial resultante de acidente ou doença 
profissional, alterando o Decreto-Lei n.º 

503/99, de 20 de novembro, que aprova o 
regime jurídico dos acidentes em serviço 

e das doenças profissionais no 
âmbito da Administração Pública

Despacho n.º 1150/2021, 
de 28 de janeiro

Determina as doenças de notificação 
obrigatória a notificar na plataforma 

de apoio ao SINAVE (Sistema Nacional 
de Vigilância Epidemiológica) ou no 
SI-Vida (Sistema de informação VIH/

SIDA)

Portaria n.º 54/2021, 
de 10.03

Estabelece um incentivo 
excecional à recuperação 

de consultas presenciais nos 
cuidados de saúde primários, 

regulamentando o disposto no n.º 
1 do artigo 277.º da Lei n.º 75-
B/2020, de 31.12 (Orçamento 

de Estado para 2021)

Portaria 
n.º 53/2021, de 10.03

Estabelece a idade normal de 
acesso à pensão de velhice do 

regime geral de segurança 
social em 2022
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espaço
opinião

FRANCISCO
MEIRA 

ADVOGADO 
DA ASPAS

EM QUE CONDIÇÕES OS 
TRABALHADORES PODEM 
FREQUENTAR AÇÕES DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL?

Nos termos do art. 131.º, n.º 1, 
alínea b) do Código do Trabalho, os 
trabalhadores com Contrato Individual 
de Trabalho (CIT) têm direito a um 
mínimo de 40 horas de formação 
contínua por ano. 

Já os trabalhadores com contrato 
de trabalho em funções públicas 
(CTFP), nos termos do Decreto-Lei 
n.º 86-A/2016, de 29.12, têm direito a 
um crédito de 100 horas por ano civil 
para autoformação, financiada pelo 
trabalhador, mas podendo ser realizada 
no período laboral.

No caso dos CIT, as horas que não 
sejam asseguradas pelo empregador 
até ao termo dos dois anos posteriores 
ao seu vencimento, transformam-se 

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Espaço Opinião por Francisco Meira

em crédito de horas em igual número 
para formação por iniciativa do 
trabalhador, que pode utilizar para 
a frequência de ações de formação, 
mediante comunicação ao empregador 
com a antecedência mínima de 10 
dias, no período normal de trabalho, 
conferindo direito a retribuição e 
conta como tempo de serviço efetivo. 
Mas se esse crédito não for utilizado, 
cessa passados três anos sobre a sua 
constituição.

No caso do CTFP, caso o 
empregador não proporcione 
formação profissional, os trabalhadores 
podem utilizar, dentro do período 
laboral, o crédito de 100 horas para 
a formação profissional, em regime 
de autoformação. Esta autoformação 
é financiada pelo formando, sem 
prejuízo do disposto em lei especial 
e quando realizada no período 
laboral, corresponde ao exercício 
efetivo de funções, com direito à 
retribuição. A autoformação a realizar 
durante o período laboral deve ser 
autorizado pelo dirigente máximo do 
órgão ou serviço, mediante pedido 
devidamente fundamentado e com 
indicação da data de início, do local 
de realização, natureza e programa, 
duração e, quando aplicável, a 
entidade formadora. A recusa do 
acesso a autoformação deve ser sempre 
fundamentada.

A filiação num sindicato e o 
pagamento de quotas

A filiação de um trabalhador num 
sindicato é um direito fundamental 
previsto na Constituição da República 
Portuguesa. Tal liberdade está prevista 
no art.º 444.º CT e aí estipula-se o 
direito de, sem discriminação, se 
inscrever em sindicato que, na área da 
sua atividade profissional, represente a 
categoria respetiva.

O trabalhador não pode estar 
simultaneamente filiado, a título da 
mesma profissão ou atividade, em 
sindicatos diferentes.

Quanto ao pagamento das quotas, o 
trabalhador pode fazê-lo diretamente 
ao sindicato, não estando obrigado a 
informar o seu empregador de que 
se encontra filiado. Mas pode sempre 
optar por indicá-lo expressamente 
e para que proceda à dedução na 
retribuição e entrega à respetiva 
associação sindical. Neste caso, o 
empregador que deduza as quotas e não 
entregue à associação sindical, comete 
um crime de abuso de confiança.

Por que é importante a inscrição 
em sindicato e dar conhecimento 
ao empregador?

A legislação laboral permite a 
intervenção das associações sindicais 

em várias situações relativas ao vínculo 

laboral dos trabalhadores seus filiados, 

quer para os coadjuvar, quer para 

controlar a legalidade dos atos em 

causa, pelo que é importante dar a 

conhecer ao empregador a sua filiação 

sindical, designadamente, para que 

este cumpra a obrigação de ouvir os 

sindicatos, por exemplo:

a) Elaboração do regulamento 

interno (99.º CT e 75.º LGTFP);

b) Comunicar a celebração de 

contrato de trabalho a termo, com 

indicação do respetivo motivo 

justificativo, bem como a cessação do 

mesmo (144.º CT e 64.º LGTFP);

c) Consulta prévia na definição, 

organização e alteração dos horários de 

trabalho (212.º CT);

d) A intenção de redução ou 

suspensão do trabalho (299.º CT);

e) A comunicação de nota de 

culpa e decisão disciplinar relativa a 

trabalhador que seja representante 

sindical (353.º e 357.º CT; 214.º e 219.º 

LGTFP);

f) Comunicações em caso de 

despedimento coletivo, por extinção de 

posto de trabalho, e despedimento por 

inadaptação (360.º; 369.º; e 376.º CT).

Francisco Meira

“A FILIAÇÃO DE UM TRABALHADOR NUM 
SINDICATO É UM DIREITO FUNDAMENTAL 

PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA PORTUGUESA.”
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Olá, o meu nome é Susana Pinho, 
tenho 41 anos, sou Enfª Especialista 
em Saúde Materna, Obstetrícia e 
Ginecologia e há mais ou menos 1 ano 
decidi abraçar uma nova profissão, 
Health Coach. Atualmente encontro-
-me a desenvolver um projeto pessoal 
onde tenho como principal objetivo 
ajudar mulheres a elevar o seu 
potencial de saúde física, mental e 
emocional, através de um processo 
de transformação que conjuga 
a nutrição integrativa e outras 7 
importantes áreas do ciclo da vida.

desenvolvimento
pessoal

email 
susanamocpinho@gmail.com

facebook
susana.healthcoach

instagram
susana.health.coach

SUSANA
PINHO

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Desenvolvimento Pessoal por Susana Pinho

O desenvolvimento pessoal está 
diretamente ligado a uma melhor 
qualidade de vida, ao aumento das 
nossas capacidades individuais e ao 
alcance das nossas metas ou objetivos, 
quer sejam profissionais ou pessoais.

Para que este desenvolvimento seja 
sustentado e tenha efeitos duradouros 
na tua vida, os hábitos que decides 
implementar no teu dia a dia têm um 
papel fundamental. É precisamente 
sobre o poder dos hábitos para te 
tornares a tua melhor versão que te 
quero falar neste artigo. 

Mas antes de chegarmos aos 
hábitos, precisamos de perceber 
um pouco melhor o que é isto do 
desenvolvimento pessoal.

O que é o desenvolvimento 
pessoal?

É um processo de aprendizagem 
gradual e contínua, no qual 
trabalhamos e investimos em nós 
mesmos, adquirimos conhecimentos, 
aprendemos a lidar com determinadas 
situações e ainda desenvolvemos as 
nossas competências.  Podemos, então, 
dizer que quando um de nós entra num 
processo de desenvolvimento pessoal, 
procura trabalhar para ser a sua melhor 
versão.

Quando queres trabalhar no teu 
desenvolvimento pessoal, podes 
investir em diferentes áreas de 
conhecimento. Algumas dessas áreas 
em que o teu desenvolvimento poderá 
ter impacto são:

– qualidade de vida;

– carreira profissional;

– produtividade;

– comunicação;

– gestão do tempo;

– poder pessoal;

– relações pessoais;

– motivação;

– saúde.

E como podes trazer este 
desenvolvimento para o teu dia 
a dia?

Para promoveres o teu 
desenvolvimento pessoal e a tua 
melhoria contínua, podes utilizar 
diferentes ferramentas que contribuem 
para a construção do teu melhor Eu. 
Estas ferramentas de desenvolvimento 
pessoal vão-te ajudar a adquirires novas 
competências e, até, a melhorares os 
teus talentos.

Mas há algo mais que podes 
começar a fazer já hoje. É aqui que 
entram os hábitos.

O que são os hábitos?

Os hábitos são rotinas ou 
comportamentos que praticamos 
regularmente, de forma automática, 
como resposta a determinadas 
situações do nosso quotidiano. Estão 
fortemente presentes nas ações do 
nosso  dia a dia e permitem-nos colocar 
em prática vários comportamentos sem 
termos a necessidade de pensar sobre 
eles.

Isto quer dizer que há um grande 
número de decisões que tomamos 
diariamente que não são intencionais, 
mas sim inconscientes. Então, sempre 
que tomamos estas decisões sem pensar 
e realizamos estas ações de forma 
automática significa que já se tornaram 
num hábito.

Um estudo realizado na 
Universidade de Duke, nos Estados 
Unidos, conclui que 60% das nossas 
ações diárias são fruto da nossa decisão, 
mas os restantes 40% são provenientes 
dos nossos hábitos.

Ora é aqui que está o poder 
dos nossos hábitos, com todas 
as possibilidades que podem 
representar para nós e para o nosso 
desenvolvimento pessoal.

Podemos dizer que os resultados 
que conseguimos alcançar refletem os 
nossos hábitos. Por exemplo: a forma 
como a tua casa está organizada reflete 
os teus hábitos de organização; o teu 

peso reflete os teus hábitos alimentares; 
os teus conhecimentos refletem os teus 
hábitos de aprendizagem; entre muitos 
outros.

Mas, afinal, como podes 
implementar novos hábitos?

Quando pensamos em implementar 
novos hábitos, a tendência é 
pensarmos logo em grandes 
mudanças. Estamos convencidos 
de que o sucesso está dependente 
de ações em grande escala e, com 
isso, subestimamos as pequenas 
melhorias que podemos começar a 
implementar no nosso dia a dia.

Porque é que isto acontece?

Porque queremos tudo “para 
ontem”, não temos paciência 
para esperar que o processo gere 
resultados… Então, isto acaba por gerar 
um círculo vicioso em que a pressão 
que colocamos sobre nós nos leva à 
frustração e ao consequente abandono 
da mudança.

Pensa comigo! Uma melhoria de 
1% talvez não se note no teu dia a dia, 
mas se a repetires diariamente ao 
longo de um ano, os resultados serão 
surpreendentes. O mesmo se passa 
se pensares ao contrário, ou seja, se 
em vez de melhorares 1%, piorares 
1% diariamente. No gráfico ao lado, 
onde representei a repetição de um 
determinado comportamento ao longo 
de um ano, podes ver que a melhoria ao 
final de 365 dias é de aproximadamente 
38% e que o declínio de 1% diariamente, 
ao longo dos mesmos 365 dias, se 
aproxima de zero.

O que te quero dizer com isto é que 
os efeitos dos hábitos se multiplicam à 
medida que os repetimos e o mesmo se 
passa com o seu poder.

Pensa nisto como se se tratasse de 
juros que vais acumulando à medida 
que vais aperfeiçoando o hábito. Há 
medida que o aperfeiçoas, acrescentas 
valor ao teu desenvolvimento pessoal. 
Se preferires, pensa num novo hábito 

O PODER DOS HÁBITOS NO 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL
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como uma semente da qual precisas 
de cuidar para fazer florescer, até que 
amadureça e se torne uma planta cada 
vez mais forte que dará grandes frutos 
para a tua identidade.

Para entendermos melhor como 
se processa esta repetição, podemos 
recorrer ao ciclo do hábito descrito 
por Charles Duhigg, no livro O Poder 
do Hábito e que eu te recomendo como 
uma próxima leitura se fizer sentido 
para ti.

Para este autor, o ciclo do hábito é 
composto por 3 passos:

1. Gatilho – sinal que dá informação 
ao cérebro de que é o momento para 
executar determinado comportamento 
(exs.: horário, temperatura, local, 
alarme, emoção);

2. Resposta – comportamento em si;
3. Recompensa – o que obtemos 

com o comportamento que realizamos 
e que servirá de reforço para que o 
comportamento se repita (ex.: sensação 
física, emocional ou até um bem 
material).

Porque queremos tudo “para 
ontem”, não temos paciência 
para esperar que o processo gere 
resultados… Então, isto acaba por gerar 
um círculo vicioso em que a pressão 
que colocamos sobre nós nos leva à 
frustração e ao consequente abandono 
da mudança.

De cada vez que um hábito ocorre, 
teve por base um gatilho ou estímulo 

que dispara uma resposta ou ação que, 

por sua vez, vai gerar uma determinada 

recompensa. Este ciclo não é algo que 

aconteça apenas uma vez. Ele repete-se 

e está ativo em todos os momentos da 

nossa vida e, quanto maior o número 

de repetições, mais forte e mais 

automático fica o hábito.

Apesar de este ciclo parecer 

bastante simples, nem sempre é 

fácil identificar dois dos seus passos, 

o gatilho e a recompensa. Isto vai 

dificultar muitas vezes as nossas 

tentativas de mudança.

Por esta razão, quando queres 

mudar um determinado hábito, 

identificar o gatilho que te faz agir de 

determinada forma permite-te alterar 

ou eliminar esse mesmo gatilho e, 

assim, colocares em prática um novo 

comportamento impulsionado por esse 

novo gatilho.

Da mesma forma, a recompensa 

que vais obter da adoção de um 

novo hábito também deve ser 

bem identificada e interiorizada 

por ti, para que fique bem claro 

para ti os benefícios do teu novo 

comportamento.

Agora que já vimos o que são 

hábitos e qual o ciclo do hábito, falta 

sabermos o que fazer para criar bons 

hábitos. É isso que vamos tratar em 

seguida.

“PRIMEIRO, CRIAS 
OS TEUS HÁBITOS 
E, DEPOIS, SÃO 
ELES QUE CRIAM 
AQUILO EM QUE 
TE TORNAS.”

COMO CRIAR 
BONS HÁBITOS?
DE UMA FORMA PRÁTICA, 
PARA CRIARES BONS HÁBITOS 
DEVES TER EM CONTA OS 
QUATRO PONTOS SEGUINTES:

1. TORNA O HÁBITO 
EVIDENTE

Só conseguimos mudar algo quando 
tomamos consciência de que esse algo 
precisa de ser mudado. Por isso, para 
conseguires mudar ou criar um novo 
hábito, vais ter de avaliar aqueles que já 
tens neste momento.

Estratégias:
– Lista os teus hábitos atuais para 

teres consciência deles (como te disse 
anteriormente, muitos deles tornaram-
-se automáticos e deixámos de pensar 
neles);

– Define uma intenção para o teu 
novo hábito. Ex.: Quando surgir a 
situação X, eu darei a resposta Y;

– Associa hábitos.  Ex.: Depois de 
(hábito atual), vou (hábito novo);

– Muda o ambiente – muda os 
gatilhos e torna o novo gatilho ou 
estímulo do novo hábito mais evidente 
e visível para ti.

2. TORNA O HÁBITO 
ATRATIVO

O desejo por algo é o motor para 
determinado comportamento e é 
este mesmo desejo que nos conduz à 
resposta, ou seja, a fazermos aquilo 
que temos de fazer para ver o nosso 
desejo concretizado. Por esta razão, 
é importante que tornes os teus 
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novos hábitos atrativos, porque o que 
te motiva a agir é a expectativa da 
recompensa.

Estratégias:
– Associa uma ação que precisas de 

fazer a uma ação que gostes de fazer;
– Encontra uma tribo com a qual 

te identifiques. O nosso grupo de 
influência é muito importante quando 
falamos de hábitos;

– Cria um ritual de motivação – faz 
algo de que gostes imediatamente antes 
de um hábito difícil.

3. TORNA O HÁBITO
SIMPLES

Todas as nossas ações exigem um 
gasto de energia e quanto maior for a 
energia necessária para desempenhar 
determinada tarefa, menos provável 
é que consigamos realizar essa tarefa. 
O que quer dizer que, perante duas 
situações em que uma delas exige mais 
energia, vamos escolher sempre a que 
exige menos.

Estratégias:
– Usa a regra dos 2 minutos – 

quando começas um novo hábito, este 
não deve levar mais de 2 minutos a ser 
realizado. 

Ex.: Escrever um livro:

– Melhora o ambiente envolvente 
— prepara o espaço antecipadamente 
para tornar as ações mais fáceis de 
acontecer.

4. TORNA O HÁBITO 
GRATIFICANTE

A mudança pode envolver prazer, 
mas também pode envolver dor e o 
ser humano tende, naturalmente, a 
afastar-se da dor e a aproximar-
-se do prazer. Daí a importância da 
recompensa. Todos nós sabemos 
quais os benefícios de um novo hábito 
que decidimos adotar e devemos 
recorrer a estes benefícios sempre que 
o desejo desaparece para que não o 
abandonemos.

Estratégias:
– Define pequenas recompensas – 

sempre que cumpres o teu novo hábito 
atribui-te uma recompensa;

– Regista o teu progresso – usa um 
habit tracker (vê o exemplo que te deixo 
em baixo para te inspirares);

– Evita as falhas repetidas – sempre 
que não cumprires o teu novo hábito, 
volta a ele logo que possas.

Agora que conheces um pouco 
mais sobre o poder dos hábitos para o 
teu desenvolvimento pessoal e a forma 
como estes se implementam, convido-
-te a pensares em pequenas ações que 
podes começar a pôr em prática já hoje.  

Lembra-te que: os pequenos passos 
são cumulativos e são estes pequenos 
passos que te levam à transformação 
e a que um comportamento se torne 
automático. 

Para te ajudar a manteres o 
compromisso podes usar um habit 

tracker, como o do exemplo que te deixo 
aqui em baixo:

Para reforçar os benefícios que a 
mudança de hábitos e a consequente 
transformação que daí advém te podem 
trazer, deixo-te duas questões usadas 
no coaching que podes fazer a ti mesmo:

– O que posso ganhar com os meus 
novos hábitos?

– O que vou perder ao manter os 
meus velhos hábitos?

Não respondas a estas perguntas 
apenas na tua cabeça. Elabora duas 
listas e coloca-as lado a lado. Desta 
forma, vais:

– Conseguir mais clareza acerca do 
impacto que a transformação a que te 
propões terá sobre ti; 

– Reforçar o teu desejo de mudança;
– Eliminar algumas desculpas que 

usamos muitas vezes para não nos 
sentirmos mal por deixarmos de fazer 
exatamente aquilo que sabemos ser o 
melhor para nós.

MUDAR OU 
NÃO MUDAR É 
SIMPLESMENTE 
UMA ESCOLHA. 
A QUESTÃO QUE 
FICA É: O QUE 
VAIS ESCOLHER?

Susana Pinho

Desenvolvimento Pessoal por Susana Pinho



16 

HUGO
PINTO

O meu nome é Hugo Pinto, 

e estou prestes a atingir os 42 e 

há 14 que descobri a minha 

verdadeira vocação, a formação 

profissional na área das TIC. 

Trabalho com diversas entidades, 

entre as quais o IEFP, na formação 

de base. Na continuação desta 

colaboração é com o maior gosto 

que volto ao vosso encontro. 

Sem eloquências desmesuradas e 

dentro de um espírito de partilha 

quero convosco continuar a 

desenvolver o apetite para o tema 

das tecnologias.

PER(H)APPS
Saudações a todos. 

Espero que essa saúde continue a ser 

o fator predominante nas vossas vidas.

Neste nosso terceiro encontro 

gostaria de começar por colocar uma 

questão. Faz ideia de quantas aplicações 

tem instaladas no seu smartphone? E 

depois mais uma, faz ideia de quantas 

dessas aplicações efetivamente usa?

Estima-se que mais de metade das 

aplicações que temos instaladas nos 

nossos equipamentos são pouco ou 

muito raramente utilizadas (pelo menos 

espaço
TIC
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uma vez em cada semana) e outros 
cerca de 20% se referem a aplicações 
que nunca são usadas, o que deixa 
sensivelmente um terço para as que 
efetivamente usamos com alguma 
regularidade.

Depois desta constatação, gostava 
de explicar o porquê do título deste 
artigo. Per(h)apps, é uma adaptação 
ao advérbio inglês perhaps utilizado, 
habitualmente, para definir o talvez, 
que por sua vez pressupõe uma 
probabilidade, uma possibilidade 
de ser ou não ser. A preposição 
Per equipara-se a um por e o H é 
simplesmente a inicial do meu 
primeiro nome. E o objetivo seria dar 
a entender qualquer coisa como as 
incertezas sobre as Apps vistas pelo 
Hugo. Desejo ter sido feliz na escolha 
do título.

App, short for Application, é a 
abreviatura para o termo aplicação 
ou aplicativo normalmente associado 
a dispositivos móveis. Já aplicação na 
nossa língua materna pode remeter 
para fazer alusão à assiduidade e à 
dedicação com que se realiza algo. 
Também é utilizado no meio financeiro 
para definir a aplicação financeira, para 
descrever os investimentos que alguém 
realiza. Tudo junto dá qualquer coisa 
como a aplicação que as aplicações 
podem ter. Certo?

São dezenas, centenas, milhares, 
são aos rodos a quantidade de 
aplicações que populam as lojas da 
especialidade (App Store, Loja Windows, 
Amazon). Embora a Google Play seja 
a loja oficial das aplicações Android 
nem sempre é possível descarregar 
algumas apps e nesse momento surgem 
lojas alternativas como a Aptoide e a 
AppBrain, entre outras. Por defeito, nos 
dispositivos Android, é preciso marcar 
a opção Fontes desconhecidas que se 
encontra em Definições > Segurança e 
privacidade > Definições adicionais > 
Instalar aplicações de fontes terceiras. 
O importante é perceber se as apps são 
seguras, mesmo que as lojas façam os 
possíveis para o garantir.

Para quem dispõe de sistemas 
Android consegue muito facilmente 
consultar o histórico de aplicativos 
e refazer instalações (desde que o 
equipamento seja compatível ou as 
apps continuem disponíveis na Loja). 
Basta aceder à app Play Store no seu 
equipamento e clicar no ícone de “Três 
linhas” no canto superior esquerdo > 
procurar Os meus jogos > Biblioteca. 
E agora é começar a deslizar por essa 

lista interminável de aplicações que já 
utilizou com a sua conta Google. Através 
do PC aceda à sua conta Google > Dados 
e Personalização > Painel de Controlo do 
Google e clique em cima do logo Google 
Play.

Porquê da insistência das aplicações 
Android e não as relativas ao sistema 
iOS? Porque em cada 100 smartphones, 
71 tem o sistema operativo (SO) 
Android (dados de março 2021 do sítio 
gs.statcounter.com), 27 dispõem de SO 
iOS e os restantes estão divididos entre 
Samsung, KaiOS, outros e Linux. 

Isto tudo para chegar ao ponto em 
que, mais importante do que ter todas 
as aplicações do mundo no smartphone, 
é ter aplicações instaladas que são 
realmente úteis. E baseado na minha 
experiência pessoal consigo muito 
rapidamente identificar uma mão cheia 
de aplicações que podem ser úteis e 
explico o objetivo das mesmas.

Para além das aplicações que vêm 
de raiz com o equipamento e das 
necessárias apps de Netbanking, mais 
as de fidelização de lojas que possuo, 
aconselho:

Para gerir as várias contas de 
correio eletrónico num único serviço 
o Microsoft Outlook, que permite 
também fazer agendamentos no 
calendário e sincronizar com o 
computador e vice-versa. Ultimamente, 
com a formação via Teams recebo 
constantes atualizações no calendário 
que posso recusar ou aceitar.

Para videoconferência uso o 
Teams (em contexto escolar – falta a 
funcionalidade vários ecrãs partilhados 
em simultâneo), o Zoom (que não 
é tão útil em contexto escolar como 
o Teams, mas tem a tal partilha de 
ecrãs) e o Google Meet para reuniões 
instantâneas com uma simples partilha 
de link por sms ou através de uma rede 
social.

Das redes sociais passei a dar 
preferência ao Telegram ao invés do 
WhatsApp por questões de privacidade, 
uma vez que esta faz agora parte 
do Facebook, que tem políticas de 
privacidade demasiado acolhedoras, 
no sentido da informação que retém. 
O Telegram registou um aumento 
exponencial no número de utilizadores. 
Não se surpreenda com a frase “Contato 
chegou ao Telegram.” 

Para os entusiastas do Gaming a 
aplicação Discord permite inscrições 
em múltiplos canais, em múltiplos 
servidores e o utilizador desloca-
-se entre os mesmos para chats de 

voz e de texto. São uma excelente 
alternativa aos sistemas de comunicação 
disponibilizadas pelas próprias 
plataformas de jogo, por ser leve e 
muito fiável.

Ainda na multimédia e para ouvir 
música, o Spotify que poupa muitos 
dados em relação a ouvir música através 
do Youtube, porque dispensa o vídeo. 
Através do Google Drive podemos criar 
uma pasta com música e disponibilizá-
-la para ouvir offline, algo que o Spotify 
apenas disponibiliza na versão paga.

Para ferramentas de produtividade 
a suite do Office (Word, Excel e 
PowerPoint) integrada com o OneDrive 
para que os conteúdos fiquem 
disponíveis também fora do escritório.

Para digitalizar documentos 
SwiftScan. Apontar, disparar, ajustar e 
partilhar.

Para garantir a interação com o 
Estado a aplicação Autenticação.Gov 
com acesso a marcações de consulta no 
Portal da Saúde, Finanças, Segurança 
Social, autenticação da assinatura 
digital, através da Chave Móvel Digital. 
Implica uma ativação inicial com a 
leitura do cartão de cidadão num leitor 
de cartões e a carta de códigos.

Para orientar na navegação quando 
conduzo por cá utilizo o Meo Drive, 
pois dispensa o uso de dados móveis 
(exceto quando se realiza a pesquisa de 
um local que não consta na listagem, o 
que são poucos) e poupa bateria. Para 
rodar lá fora, o Waze, porque conta com 
informações em tempo real, baseado 
em informações de outros condutores, 
mas precisa de dados móveis e muita 
bateria.

Para quem gosta de desporto e quer 
manter um registo da sua atividade 
diária (caminhada, corrida, ciclismo, 
entre outros desportos) a aplicação 
Saúde Huawei. Em alternativa, Google 
Fit.

Para tradução, o Google Tradutor 
e o Google Lens. Este último permite 
apontar para um texto numa 
determinada língua e no ecrã aparece 
a tradução, ou apontar para um objeto 
para o identificar (exemplo: espécie de 
flor).

E no essencial, era isto, porque não 
tenho mais espaço para escrever.

Mantenha-se sempre próximo dos 
que mais gosta, observando as medidas 
de prevenção em vigor e tenha muita 
saúde, porque tudo mais vem por 
acréscimo.

Até ao próximo contato.
Hugo Pinto

Espaço TIC por Hugo Pinto
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LIC. GESTÃO DE RH & PSICOL.
TRABALHO. 

MAIS DE 20 ANOS COMO 
QUADRO SUPERIOR E 
DIRIGENTE DE EMPRESAS.

EMPRESÁRIO, COACH, 
GESTOR E CONSULTOR DE 
EMPRESAS E RH DOCENTE 
EM VÁRIAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO UNIVERSITÁRIO E PÓS 
UNIVERSITÁRIO EM PORTUGAL 
E ESPANHA. 

espaço
testemunhos

JOÃO 
PEDRO 

TAVARES
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AUTOR DA TEORIA DE 
LIDERANÇA VIP – SÉC. XXI  
E DO RESPECTIVO LIVRO. 

FOI AINDA DIRIGENTE DA 
ASSOC. PORT. GESTORES 
DE RH E DA ASSOC. NAC. 
EMPRESAS RH.

Quando em 2012 lancei a Teoria 
e o Livro "Liderança VIP - uma  
liderança para o séc. XXI" estava 
longe de prever a actual situação 
de  emergência sanitária. Na altura 
defendia, e continuo a defender, 
que a humanidade se encontra num 
daqueles momento de evolução 
disruptiva que caracterizam toda 
a evolução da espécie até hoje. 
Efectivamente parece hoje claro 
que a humanidade não evoluiu de 
forma contínua, antes passando 
por momentos de descontinuidade 
abrupta no seu desenvolvimento que 
provocaram saltos evolutivos. E esses 
momentos estiveram sempre ligados 
a tensões extremas que provocaram 
fragmentações diversas. A idade 
do gelo ou o episódio do fim dos 
dinossauros, são apenas alguns dos 
poucos exemplos conhecidos hoje.

Isto para referir, que um 
acontecimento do género do que 
vivemos hoje seria perfeitamente 
previsível. O que não era previsível é 
se seria provocado por um vírus, por 
um colapso climático ou pelo excesso 
migratório entre macro zonas do 
planeta. Mas que iria existir algo, isso 
era já claro.

A Liderança VIP (VIA PASTORIL) 
é uma filosofia (mais até do que uma 
teoria) de Liderança que entendo 
adequada para o século actual. E que 
século é este? Desde logo um século de 
enorme incerteza e insegurança. 

Seja pelos fluxos migratórios 
descontrolados, seja pelas alterações 
climáticas extremas, seja pela erosão 
do emprego como o conhecemos 
provocada pela tecnologia galopante, 
seja pela explosão demográfica ou pela 
escassez de recursos. É um século que 
põe à prova o tema da Liderança como 
provavelmente nunca aconteceu!

A Liderança VIP, consubstancia-
-se pela adopção permanente de 11  
fundamentos por parte do Líder. Três 
destes são intrínsecos ao líder e  fazem 
dele isso mesmo: Líder! Os restantes 
são agregadores, são  fundamentos que 
colam a equipa ao líder, que funcionam 
como um poderosíssimo electroíman 
entre o Líder e a equipa.

E quem é o Líder? No século XXI, 
líder é todo aquele que possui uma 

VISÃO de liderança que pretende 
partilhar e fomentar, que demonstra 
uma INTUIÇÃO suficientemente 
desenvolvida para decidir, agir e lidar  
com situações cada vez mais novas e 
sem histórico e, finalmente, que  tenha 
uma AMBIÇÃO de ferro de partilhar a 
sua opção de liderança gerando pelo 
caminho mais e melhores líderes!

Esta é a VIA para a Liderança do 
século XXI.

E quando assistimos ao evento 
sanitário actual o que vemos? Quem 
teve a VISÃO e a AMBIÇÃO de arrastar 
mais a mais líderes para uma solução?!

Quem foi capaz de apresentar uma 
VISÃO clara sobre o momento que 
estamos a viver e as prioridades de 
actuação, em função duma VISÃO mais 
ampla que situe este episódio naquilo 
que serão os grandes  desafios do século 
e do que se avizinha?! E finalmente 
quem demonstrou a INTUIÇÃO 
necessária para lidar com um processo 
novo, uma ameaça nova e um fluxo 
completamente atípico?!

Aparentemente NINGUÉM! 
E se assim foi, então partindo do 
princípio de  que quem apresentou 
estes 3 Fundamentos de liderança é o 
nosso Líder, então matematicamente 
"NINGUÉM" é o LÍDER! Ou mais 
simplesmente NINGUÉM É LÍDER!

Este vírus é diferente dos outros, 
mas não deixa de ser um vírus com  

Testemunho de João Pedro Tavares

"A LIDERANÇA VIP (VIA PASTORIL) É 
UMA FILOSOFIA (MAIS ATÉ DO QUE UMA 
TEORIA) DE LIDERANÇA QUE ENTENDO 

ADEQUADA PARA O SÉCULO ACTUAL. 
E QUE SÉCULO É ESTE? DESDE LOGO 

UM SÉCULO DE ENORME INCERTEZA E 
INSEGURANÇA."
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comportamentos típicos de vírus! 
Percebeu-se cedo que se transmitia 
através de aerossóis humanos e que 
morria com água e sabão.

Percebeu-se que atacava com mais 
violência humanos fragilizados, seja 
pela idade seja por doenças crónica ou 
problemas associados. O que aconteceu 
na maioria dos países? Fecharam 
pessoas saudáveis em casa e deixaram 
os lares de idosos e os serviços de saúde 
completamente abertos e largados à sua 
sorte! Seria preciso um especialista em 
virologia ou infecciologia para perceber 
que a decisão inversa poderia dar 
melhor resultado?

Os serviços de saúde dos vários 
países não estavam preparados para 
uma emergência desta dimensão, 
como nunca estarão. Mas, quem logo 
no início pensou, planeou e montou 
uma estratégia de actuação para um 
crescimento acelerado de recurso 
ao sistema de saúde? Mais uma vez 
a mesma resposta…NINGUÉM (com 
excepção eventualmente da China).

MAS NEM SÓ DO PASSADO SE 
PODE FAZER UMA ANÁLISE 
À LIDERANÇA NESTE 
EVENTO…E O FUTURO?
PARTILHO ALGUMA IDEIAS.

VISÃO
O vírus veio para ficar como 

tantos outros. Teremos de preparar 
os sistemas de saúde para uma 
flexibilidade e adaptabilidade 
constantes.

Os eventos demográficos 
migratórios (que parece terem já ficado 
esquecidos) além de virem para ficar, 
vão ser crescentes. Porque o vírus 
acabará por atacar também em força as 
zonas de onde os fluxos vêm, porque a 
água escasseará nessas zonas e porque o 
medo será  crescente.

Tendencialmente os confinamentos 
não serão mais solução. Porque as 
pessoas estão cansadas, porque os 
rendimentos escasseiam e as pessoas 
têm de sair para obter rendimentos, 
porque a sanidade mental obrigará a 
terminar o isolamento.

INTUIÇÃO
Honestamente "cheira-me" 

que teremos desde já de reflectir e 

reestruturar estratégias de resposta 
que passem por: proteger os mais 
frágeis, promover a higienização 
segura colectiva, assumir que em 
tempos de "guerra" há baixas e que o 
trabalho é para as minimizar e  não 
para as evitar. Os serviços de saúde 
devem ser "elásticos" e devemos desde 
o início promover atempadamente 
entendimentos com todos os sectores 
para uma resposta integrada (público, 
privado, social, universitário e militar).

AMBIÇÃO
Eu, por mim, quero que o maior 

número possível de pessoas que 
podem intervir no sistema possam 
assumir a sua liderança! Quero 
metodologias descentralizadas e 
flexíveis, lideradas por um número 
crescente de profissionais voluntariosos 
que possam acrescentar ideias novas e 
soluções nunca antes tentadas. Quero 
ter resultados e soluções em vez de ter 
razão!

O LÍDER DO SÉCULO XXI 
PRECISA DE ATRAIR À 
SUA VOLTA UMA EQUIPA 
CRESCENTE DE NOVOS 
POTENCIAIS LÍDERES. 
PARA TAL, TEM DIARIAMENTE 
DE UTILIZAR OUTROS 8 
FUNDAMENTOS, QUE ALÉM DE 
EXPLICAR PASSO A AVALIAR 
NA SITUAÇÃO ACTUAL:

POTENCIAÇÃO
Líderes que produzem Líderes, 

promovem a toda a hora o 
desenvolvimento e a potenciação 
das pessoas que os rodeiam. Temos 
de gerar mais e mais competências 
em mais e mais pessoas. Temos de 
ouvir e apoiar o crescimento de novas 
soluções e ideias e acima de tudo levar 
as pessoas a ultrapassar todos os dias o 
seu melhor, elevando o seu potencial! 
Pensemos no que aconteceu na situação 
actual… O que aconteceu a todas 
as pessoas que apresentaram ideias 
distintas da narrativa oficial? O que 
aconteceu a todos os "especialistas dos 
encontros do Infarmed" que defendiam 
opções diferentes das "politicamente 
correctas"?

ATRACÇÃO - Vou deixar para o 
fim….retenham-na porque voltaremos 
a ela no finalzinho do texto…

SOLIDARIEDADE
No século XXI de incertezas e 

inseguranças, não há lugar a líderes 
sem solidariedade. Os líderes não 
podem decidir nos termos do "olha 
para o que eu digo, mas não olhes para 
o que eu faço". Estes "líderes" morrerão 
encerrados na sua própria concha de 
pseudo-liderança. De que forma pode 
um povo entender que os restaurantes 
têm de estar fechados se depois os 
deputados e os ministros almoçam e 
jantam no restaurante da Assembleia 
da República, que mantem o seu 
funcionamento habitual sem quaisquer 
restrições?!

Como pode um dirigente exigir ao 
povo que fique me casa a trabalhar e a 
acompanhar os seus filhos ao mesmo 
tempo, quando ele próprio e a sua 
família não o fazem e mantêm abertos 
estabelecimentos apenas para eles?! 
Como podem exigir que as pessoas e 
os seus negócios fiquem fechados, sem 
poder facturar, mas ao mesmo tempo 
não perdoam impostos e taxas como 
forma de manter o rendimentos desses 
pseudo-líderes?!

Como se pode exigir aos 
profissionais de saúde, técnicos ou 
administrativos, estejam firmes nos 
seus postos de cara alegre, mas depois 
se adia ou chumbam os seus prémios 
ou revisões salariais, ou se demonstra 
desagrado com qualquer tipo de pedido 
ou exigência dos seus sindicatos?!

TRABALHO
Nenhum líder do século XXI pode 

exigir esforço, empenho e trabalho 
ás suas equipas… se não estiver a 
demonstrar MAIS ESFORÇO, MAIS 
EMPENHO E MAIS TRABALHO do que 
eles! Todos seguiremos líderes que 
transpiram mais, esforçam-se mais, 
trabalham mais do que nós! E a que 
assistimos?

Profissionais de saúde exaustos nos 
seus postos e ministros em visitas para a 
televisão filmar…

ORIENTAÇÃO
A geração com mais acesso a 

informação de sempre, não terá 
paciência para seguir líderes que 
querem dizer o que fazer, como fazer, 
quando fazer! O totalitarismo funcional 
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não passará neste século! Aceitaremos 
seguir líderes que nos mostram as 
várias opções possíveis, permitem 
que acrescentemos algumas e no 
final nos orientem para a que mais 
certa nos parece! Durante todo este 
tempo, assistimos a pseudo-líderes que 
diariamente apresentam directivas, 
tantas vezes ilógicas, alteradas a cada 
momento, mas sempre com a capa da 
imposição "porque é a melhor opção"…
nunca nos mostraram quais as opções, 
nos permitiram decidir as melhores e 
responsabilizarmo-nos pela opção!

RESILIÊNCIA
A grande máxima do século é…

resistir com positividade!
Resiliência é o que mais se exige 

a um líder deste século. Vamos cair 
muitas vezes, porque os desafios são 
novos e ninguém tem a solução certa. 
Vamos cair muitas vezes porque os 
caminhos são tortuosos e duros. Mas, 
como dizia Mandela, não interessa 
quantas vezes me atiram ao chão, 
interessa que eu me levante cheio de 
alegria e energia uma vez mais! Quantas 
vezes ao longo da emergência sanitária 
ouvimos os líderes completamente 
desmoralizados, derrotados e pior 
de tudo, demonstrando que os dias 
seguintes melhorariam ou piorariam 
independentemente da sua vontade ou 
acção?

Diria mesmo que o grande exemplo 
de RESILIÊNCIA nestes tempos veio dos 
profissionais do sector da saúde, esses 
sim, que no meio do caos,  mantiveram 
o sorriso nos lábios, o sentido de missão 
e a energia positiva de acreditar e fazer 
acreditar!

INTEGRIDADE
Trata-se da honestidade intelectual. 

Da ética, da moral que o líder precisa 
ter para poder levar os outros colados 
a si! Como podem os políticos falar 
do "esforço que todos temos de 
fazer"… quando eles não tiveram 
cortes nos rendimentos, não viram 
os seus negócios falir, não tiveram de 
trabalhar turnos duplos e dezenas de 
horas a fio em condições dramáticas, 
quando não tiveram a sua liberdade de 
mobilidade minimamente afectada, 
quando mantiveram todos os seus 
privilégios intocados?! Não podemos 
seguir "líderes" que falam em "Esforço 
colectivo" mas eles próprios estão fora 
do esforço!

 

LIBERDADE
A liberdade que os líderes do século 

XXI precisam de proporcionar ás  suas 
equipas é a liberdade de pensar, de criar, 
de explorar soluções nunca tentadas. A 
tolerância ao erro, que não ao disparate, 
que promove o risco de inovar!

E FINALMENTE, A ATRACÇÃO, 
que é o que garantimos 

quando praticamos os restantes 10 
fundamentos numa base constante! 
Sempre que cumprimos e praticamos 
os outros 10 fundamentos de Liderança 
VIP, as equipas, as  pessoas que 
connosco interagem são atraídas por 
nós, colam-se a nós!

Os profissionais de saúde em 
sentido lato, devem promover cada vez 
mais estes fundamentos de liderança. 
Mais ainda num contexto mundial de 
emergência sanitária. É o momento! 
É o momento de se afirmarem 
como verdadeiros líderes, não pelo 
conhecimento científico, mas pelo 
comportamento adequado!

Dentro destes, os profissionais 
administrativos e de secretariado do 
sector da saúde, pela sua ambivalência, 
pelo seu contacto directo com o 
público, pelo seu posicionamento 
de charneira entre o utente e os seus 
familiares e o pessoal clínico, tem ainda 
mais a oportunidade de se afirmar pela 
excelência do seu comportamento. 
Tem ainda mais a oportunidade 
de criar uma nova LIDERANÇA no 
século XXI!

João Pedro Tavares

Testemunho de João Pedro Tavares

"OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM 
SENTIDO LATO, DEVEM PROMOVER 

CADA VEZ MAIS ESTES FUNDAMENTOS 
DE LIDERANÇA. MAIS AINDA NUM 

CONTEXTO MUNDIAL DE EMERGÊNCIA 
SANITÁRIA. É O MOMENTO! 

É O MOMENTO DE SE AFIRMAREM COMO 
VERDADEIROS LÍDERES, NÃO PELO 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO, MAS PELO 
COMPORTAMENTO ADEQUADO!"
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MARIA 
INÊS BAPTISTA 

ESTEVES

SECRETÁRIA DA DIREÇÃO 
DE INTERNATO DE MEDICINA 
GERAL E FAMILIAR DO ACES 
MÉDIO TEJO. 

MEMBRO DA EQUIPA 
DE SERVIÇO DE SAÚDE 
OCUPACIONAL. 

SÓCIA ASPAS Nº 6312. 

Aceitei o desafio proposto pela 

Associação Sindical do Pessoal 

Administrativo da Saúde, na 

perspetiva de que o relato dos 

meus dias vividos em tempo de 

pandemia, não fosse apenas um 

manifesto de funções mas antes 

um testemunho de metodologia 

positiva e assertividade, do viver 

nesta realidade de profundidade 

dimensional e contínua dos dias de 

hoje.

Em março de 2020 instalou-

se na vivência dos meus dias um 

denominador invisível que tomou de 

assalto o meu quotidiano, o seu nome: 

COVID-19. 

O ambiente do SARS-Cov-2, marcou 

a minha agenda diária profissional e 

pessoal, fazendo germinar sentimentos 

anteriormente desconhecidos, 

revolucionando tudo o que me rodeava 

e forçando alterações comportamentais 

em mim e nos que fazem parte do meu 

dia a dia. 

De início, o incógnito do 

“mundo novo” criou-me uma certa 

desconfiança, uma hipérbole interior 

face à injeção de notícias muitas vezes 

contraditórias, a ausência de literacia 

para interpretar artigos de cariz 

científico, uma espécie de masoquismo 

cómodo. Quantas vezes dei por mim 

a pensar: tudo isto são fait divers 

jornalísticos e políticos.

Entretanto com a instauração do 

estado de emergência, uma palavra tão 

poucas as vezes pronunciada invadiu o 

meu léxico: confinamento! 

Chega um novo cenário à minha 

rotina diária, pouco paisagístico, 

envolto numa moldura acinzentada: 

a caminhada para o trabalho deixou 

de ser feita a pé, dizem que o vírus se 

espalha pelo ar, não se toma café com 

os colegas de trabalho, cada um na 

sua “toca”, surgem as “cotoveladas” 

dos bons dias porque as mãos podem 

ser portadoras de contágio, não se 

partilha bolo de aniversário porque é 

imprescindível um metro e meio de 

distanciamento e em espaços curtos 

todo o cuidado passa a ser pouco. 

O telefone e o e-mail viraram folha 

de serviço, as reuniões passaram a 

ser constantes, exaustivas, e sobre 

um único tema, quase sempre sem 

esclarecimentos concretos.

Houve momentos de espera de um 

resultado do teste Covid. Passei a estar 

alerta. Entranhou-se o medo de infetar 

e ser infetado. As condições de trabalho 

por vezes traduziram-se numa enorme 

solidão. Ouvi “silêncios” dentro da 

Unidade de Saúde que anteriormente 

nem sabia que existiam.

Com o passar dos dias, 

intempestivamente, instalaram-se 

outros vocabulários na minha vida: 

apatia, desesperança em voltar aos 

dias normais, incerteza, ansiedade 

expectável perante a existência do 

desconhecido, afinal tudo respostas 

naturais do organismo humano. 

De acordo com o relatório Health at 
Glance: Europe 2018 – State of health in the 
EU cycle, no final desse ano, Portugal já 

era o quinto país da OCDE com maior 

número de pessoas que sofrem de 

saúde mental, imagine-se agora...

O RECEIO DO 
DESCONHECIDO 
VERSUS 
EMERGÊNCIA 
DE PROSSEGUIR
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Testemunho de Maria Inês Esteves

Durante o ano de 2020 perspetivaram-

-se por diversas vezes falsos indicadores 

de que se poderia estar para regressar a 

alguma normalidade laboral. O fim do 

meu período de teletrabalho marcou um 

desses momentos e embora estando a 

ser implementados horários desfasados, 

poder rever algumas pessoas foi 

gratificante. A dinâmica das formações 

online foram permitindo a aquisição 

de novos conhecimentos e também 

indispensáveis injeções de ânimo. 

Também as Unidade de Saúde já estarem 

novamente a receber alguns utentes, 

foram afinal, tudo indicadores que 

travestiram a realidade. 

Infelizmente as sucessivas vagas da 

Covid não têm permitido a tão desejada 

normalização. O e-mail e o telefone 

continuam a ser a janela para o exterior, 

o uso da máscara tornou-se permanente, 

o recurso ao creme que me livra da 

alergia ao excesso de uso de álcool gel, 

também, as férias são uma miragem, são 

demasiadas barreiras a produzir cansaço. 

A experiência de vivenciar sintomas 

como a ansiedade, o stress, o desgaste, 

o ouvir os outros e tomar contacto com 

as suas dificuldades, a par das minhas 

próprias vulnerabilidades, é muitas 

vezes o gatilho para a origem de algum 

problema de saúde mental.

Tinha duas alternativas: resignar-me 

ou apelar à minha assertividade. 

Escolhi a segunda, porque:

“O SEGREDO DA VITÓRIA 
ESTÁ EM CONHECER-SE A SI 
MESMO E AO SEU INIMIGO.” E 
“A SUPREMA ARTE DA GUERRA 
CONSISTE EM VENCER 
O INIMIGO SEM TER QUE 
ENFRENTÁ-LO.“ 
SUN TZE (GENERAL, 
ESTRATEGISTA E FILÓSOFO 
CHINÊS).

Invocando a história bíblica, fui 

David contra Golias, prosseguir com a 

vida laboral era uma emergência, ganhar 

coragem, aplicar estratégias para superar 

os obstáculos impostos pelo contexto 

pandémico e sobretudo não me deixar 

adoecer. 

Ficam as dicas que sempre adotei e 

com as quais tenho conseguido dar passos 

gigantes de resiliência no meu dia a dia 

profissional: 

– Sou positiva;

– Mudei hábitos alimentares;

– Faço pausas dentro dos meus turnos 

de trabalho;

– Mantenho contatos sociais com os 

colegas de trabalho, usando o e-mail 

e telefone, ouvindo e partilhando 

experiências;

– Verbalizo os meus sentimentos à 

Chefia;

– Controlo o tempo dedicado à 

procura de informação Covid-19;

– Conto com a UCC para a minha 

ventilação emocional, porque é 

importante as emoções respirarem;

– Segui o conselho da Coordenadora 

da minha Equipa: e iniciei a prática 

mindfulness(*), posso fazê-lo até 

quando assisto a uma reunião online;

– Criei estímulos, pesquisei e realizei 

formações online, apresentei 

propostas à minha chefia. 

E o mais importante de tudo, nunca 

me esqueci que antes de ser uma 

profissional no Serviço de Saúde, sou 

ser humano!

(*) Também conhecido por atenção 

plena, o mindfulness é uma filosofia cujos 

princípios permitem recentrar o foco 

através de uma melhor gestão dos nossos 

recursos internos, permitindo viver de 

forma mais sã.

Fiquem Todos Bem!!!

Maria Inês Esteves

“TINHA DUAS ALTERNATIVAS: 
RESIGNAR-ME OU APELAR 
À MINHA ASSERTIVIDADE. 

ESCOLHI A SEGUNDA (...)”
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FOI ADMINISTRADOR DA AICEP, DA CELBI, DA EFACEC, 
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ECONOMISTA EM REGIME DE PROFISSÃO LIBERAL. 

DANIEL 
BESSA

AOS 72, QUASE 73 ANOS 
DE IDADE, TENHO UMA 
LONGA RELAÇÃO COM 
O SISTEMA DE SAÚDE, 
DE QUE GUARDO MUITAS 
MEMÓRIAS, ALGUMAS 
DELAS RELACIONADAS 
COM MOMENTOS DOS MAIS 
MARCANTES DA MINHA VIDA:

UM
Os médicos que, com uma pasta na 
mão, vinham a casa dos meus pais, 
para diagnosticar e prescrever o 
tratamento de quem se encontrava 
doente, na cama;

DOIS 
Os consultórios médicos onde 
íamos, quando a doença nos 
não imobilizava ou em situações 
de meras consultas de rotina. 
Curiosamente, hoje quase não entro 
em nenhum destes consultórios 
médicos, exceção feita à dentista;

TRÊS
O “Senhor Carvalho”, um 
merceeiro, suponho que 
analfabeto, da aldeia então rural 
e remota do distrito de Viana do 
Castelo, mesmo se não distava 
mais de meia dúzia de quilómetros 
do mar. Na ausência de qualquer 
médico por perto, o “Senhor 
Carvalho” vendia aos habitantes da 
aldeia os medicamentos que tinha à 
venda para tratar dos bois, das vacas 
e dos cavalos, e também dos seres 
humanos, em muitos casos depois 
de ele próprio os diagnosticar, 
uns e outros, e de prescrever o 
medicamento e o tratamento;

QUATRO
O estabelecimento do BCG, no 
Porto, onde, aos seis anos de 
idade, acabado de entrar na escola 
primária, me foi diagnosticada 
a “primo-infeção” que, no dia 
seguinte, me remeteu para casa, 
durante um ano;

CINCO
O tratamento que, durante esse 
ano, me foi ministrado, em casa, 
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Testemunho de Daniel Bessa

pela minha mãe, juntamente com os 
ensinamentos que, em outubro do 
ano seguinte, no regresso à escola, 
me haveriam de permitir “passar no 
exame da primeira classe”, para poder 
frequentar a segunda classe, não 
perdendo o ano letivo;

SEIS
As idas ao Hospital de São João, no 
Porto, com os meus irmãos, para 
acudir aos enfartes de miocárdio do 
meu pai, até à manhã em que, não o 
encontrando na enfermaria, nos foi 
sugerido que o procurássemos na 
morgue;

SETE
O hospital de uma Misericórdia 
onde, tinha eu 23 anos e a minha 
mulher 25, nasceu a nossa filha, muito 
prematura (o que estava à vista desde 
o momento em que saímos de casa, a 
caminho do hospital) e imediatamente 
diagnosticada com trissomia 21, como 
agora se diz;

OITO
A clínica especializada, em Barcelona, 
de quem nos socorremos, para 
sabermos se a condição da nossa filha 
resultava de alguma predisposição do 
casal, identificável, ou de um “acidente 
genético”. Feito o diagnóstico, ficámos 
também a saber que a probabilidade 
de o “acidente” se repetir, depois de ter 
ocorrido aquela primeira vez, subia de 
1/800 para 1/80; a partir daí, a decisão 
seria, como foi, do casal;

NOVE
As urgências dos hospitais públicos, 
no Porto, para onde corremos, eu e a 
minha mulher, nas situações de maior 
aflição da nossa filha, causadas por 
graves problemas respiratórios, de 
raiz pulmonar (nossa filha que, quase 
cinquenta anos depois, cá continua, 
na sua doçura, só comparável, em 
dimensão, à sua imensa fragilidade e à 
sua dependência);

DEZ
Os bombeiros que, na tarde de um 
sábado de primavera, me vieram buscar 
de padiola ao terreno exterior da 
minha casa, em Vila Nova de Cerveira, 
de onde, com um tornozelo partido, 
já não conseguiria sair por mim, para 
me conduzirem ao Hospital de Viana 

do Castelo, onde, para espanto dos 
meus amigos (que não reconheceram 
ao hospital um elevado nível de 
diferenciação nesta área de saúde), me 
“deixei operar”, com o maior êxito;

ONZE
Os “mesmos” bombeiros que, alguns 
anos depois, voltaram à mesma 
casa para, de novo em padiola, me 
transportarem pelas escadas que já 
não conseguiria descer, devido a uma 
hérnia discal, a que, desta vez, resolvi 
ser operado numa unidade hospitalar, 
em Lisboa, para onde fui conduzido por 
um amigo que, do primeiro ao último 
momento deste processo, durante 
alguns dias e outras tantas noites, me 
acompanhou em tudo;

DOZE
As unidades de fisioterapia por onde 
passei, durante muitos meses, na 
sequência da fratura do tornozelo e 
da operação à hérnia discal, para não 
falar dos primeiros grandes danos na 
coluna, em resultado de um acidente 
automóvel;

TREZE
As farmácias onde entrei para aviar as 
receitas dos medicamentos que, desde 
há muitas décadas, sei que terei de 
tomar durante toda a vida, e também 
para adquirir os medicamentos e 
outros “produtos de higiene e saúde” 
(hoje o álcool etílico a 70%...)  que não 
exigem receita médica;

CATORZE
O hospital em cuja urgência entrei 
um dia, às dez horas da manhã, em 
resultado de uma hemorragia interna 
tão grande que se tornou mais do que 
visível “à vista desarmada”, e onde, 
passadas umas horas, ao final da 
tarde, fui visitado pelo médico, que 
não conhecia e que me anunciou o 
cancro a que ele mesmo me operou às 
23h00 dessa mesma noite – segunda 
vez em que me encontrei com esse 
médico, à entrada da sala de operações, 
tendo voltado a vê-lo, às três horas 
da manhã do dia seguinte, quando 
regressei ao quarto do hospital, onde 
me esperava, acompanhado da minha 
mulher. Tratava-se, e trata-se, de um 
distinto cirurgião do SNS, apenas, 
ali, enquadrado por condições de 
organização e de funcionamento a que 
devo a vida;

QUINZE
A residência, de novo de uma 
Misericórdia, que cuidou da minha mãe 
nos últimos anos de uma vida de mais 
de cem anos, já em condições de grande 
degradação, onde nunca sabíamos bem 
se a íamos encontrar na residência 
ou no hospital, que a Misericórdia 
também tinha, ou mesmo no Hospital 
da Póvoa de Varzim, quando se 
tornavam necessários cuidados mais 
diferenciados;

DEZASSEIS
O “hospital de dia” onde prosseguem 
os tratamentos ao cancro que, se tudo 
continuar como até aqui, terminarão 
dentro de dias, antes de entrarmos 
numa situação de “mera vigilância”;

DEZASSETE
Os hospitais e os centros de saúde onde 
entrei, um pouco por todo o País, e as 
instalações de várias ARS e do próprio 
Ministério da Saúde (na Avenida João 
Crisóstomo, em Lisboa), para, com 
diversos responsáveis (Ministro e 
Secretários de Estado incluídos), com 
os colegas que me acompanhavam, 
tomarmos conhecimento dos 
problemas de funcionamento e de 
administração desses hospitais e 
centros de saúde, para que, em trabalho 
de consultoria, nos era pedida opinião e 
recomendação;

DEZOITO
O Conselho Geral (julgo que era assim 
que se chamava) do Hospital de São 
João, no Porto, onde entrei, um dia, 
como Presidente, e de onde saí no 
mesmo dia, depois de uma reunião 
em que se me tornou evidente que 
não era eu quem poderia contribuir 
para resolver os problemas de 
funcionamento do Hospital então 
existentes, patentes, entre outros, 
na inoperância do próprio Conselho 
Geral, provocada, de forma deliberada, 
durante anos consecutivos, pelos 
responsáveis da área clínica do 
Hospital;

DEZANOVE
A presidência do Conselho Consultivo 
do Centro Hospitalar de Entre 
Douro e Vouga, entre outubro de 
2014 e fevereiro de 2019, em que 
recordo, como resultado mais 
assinalável, o caminho percorrido 



26 

pelo este Centro Hospitalar em 
matéria de “humanização”, hoje 
amplamente reconhecido e julgo 
que mesmo premiado. Recordo, 
como fator determinante da nossa 
intervenção, a determinação e o 
empenho da representante do “pessoal 
administrativo” do Centro Hospitalar 
nesse Conselho Consultivo, uma 
funcionária com tanto de sindicalista 
(com causas com que nem sempre 
concordava) como de humanidade, 
numa postura que não pude deixar de 
valorizar, e de apoiar, com resultados 
que estão à vista de toda a gente (dos 
responsáveis pelo Centro Hospitalar aos 
responsáveis por unidades congéneres, 
e aos próprios responsáveis políticos, 
e, sobretudo, dos utentes e de todos os 
colaboradores do Centro Hospitalar, e 
das suas famílias).

Estou consciente da delicadeza 
de um statement como aquele 
a que acabo de proceder. Estou 
também consciente de que muita 
gente o reprovará, por excesso 
de exposição, mesmo se procurei 
limitá-lo, como devido, a mim e, 
num único momento, aos membros 
mais chegados da minha família. 
Resolvi fazê-lo não porque tenha 
decidido sair de um qualquer 
“armário”, muito menos por 
exibição, mas apenas porque é 
verdade, não havendo nada por que 
o esconder. Resolvi também fazê-lo 
não porque tenha alguma coisa de 
extraordinário mas, pelo contrário, 
porque o julgo igual ao de toda a 
gente, na singularidade de cada um.

RESOLVI FAZÊ-LO 
Para que não fiquem dúvidas a 

ninguém sobre o que todos e cada um 
de nós deve ao nosso Sistema Nacional 
de Saúde, que nos acompanha, desde 
o dia em que nascemos (e mesmo 
antes, desde pelo menos nove meses 
antes) até ao dia em que morremos, em 
muitos dos momentos mais relevantes 
das nossas vidas. Aconteceu comigo 
e acontece com os outros, todos tão 
devedores como eu.

RESOLVI FAZÊ-LO 
Sobretudo, para, mesmo 

incorrendo no custo de uma exposição 
enorme, tornar clara a riqueza e a 
diversidade de um Sistema Nacional 
de Saúde, com tantas cores quantas as 

que cabem numa “paleta das cores”, 
evidenciando, se possível, o quanto 
pode haver de empobrecedor numa 
abordagem binária de raiz ideológica, 
a preto e branco, por maioria de razão, 
porque pobre em experiência de vida, 
sem luz e sem sombras, sem claros e 
sem escuros. Voltarei a este tema mais 
adiante.

O SISTEMA NACIONAL 
DE SAÚDE É UM DOS 
“GRANDES SISTEMAS” 
DA SOCIEDADE 
PORTUGUESA, 
TÃO IMPORTANTE 
COMO OUTROS 
(SISTEMA DE ENSINO, 
SISTEMA DE JUSTIÇA; 
SISTEMA DE SEGURANÇA 
INTERNA; SISTEMA FISCAL), 
QUE NOS ACOMPANHAM, 
CADA UM A SEU MODO, 
DURANTE TODA A VIDA. 

Tem unidades, serviços e 
profissionais nucleares (médicos, 
enfermeiros, técnicos e pessoal 
administrativo que servem nas 
unidades de saúde propriamente ditas) 
e serviços e profissionais “adjacentes” 
(referi alguns: bombeiros, pessoal de 
transporte de doentes, farmacêuticos, 
pessoal que trabalha nos “centros de 
velhice” e certamente muitos outros).

Entendido em sentido estrito, o 
Sistema Nacional de Saúde é um dos 
que mais progrediu, em Portugal, 
desde o 25 de Abril de 1974 (o “Senhor 
Carvalho”, da aldeia rural e remota de 
Viana do Castelo, é hoje impensável, 
por mais que eu próprio me sinta 
devedor das suas prescrições que, 
mais do que uma vez, num ápice, me 
fizeram baixar a febre de quase 40 para 
pouco mais de 36 graus, preocupando 
sobretudo a minha mãe, que seguia 
estas “aventuras” à distância, do Porto, 
sempre mais perplexa, e preocupada, 
com a descida da temperatura, 
naquelas condições, do que com o 
seu aumento, nos momentos que 
antecediam a minha ida à “consulta”, 
levado pela minha avó). Lançando 
sobre ele o olhar do economista, que 
também sou, impressiona-me, na 
evolução do nosso Sistema Nacional 
de Saúde, a relação custo-benefício 

que proporciona: por comparação 
com outros países, não custa muito 
dinheiro, em percentagem do PIB 
(num país com um PIB per capita 
que nem sequer é muito elevado), e 
entrega resultados tão positivos, e tão 
importantes, como uma das menores 
taxas de mortalidade no primeiro 
ano de vida ou uma das mais elevadas 
esperanças de vida à nascença. Não 
consigo fazer uma apreciação tão 
positiva de outros “grandes sistemas” 
da Sociedade Portuguesa, como é o caso 
do Sistema de Ensino e, sobretudo, do 
Sistema de Justiça.

Estou consciente, porque a vida 
no-lo ensina, como nos ensina, cada 
vez, mais a própria ciência, que, para 
melhorar os resultados que entrega, 
o Sistema de Saúde Português precisa 
hoje, tanto quanto de si próprio, de 
melhorias em sistemas adjacentes 
tão importantes como a educação, 
a cidadania, a cultura, o desporto, a 
alimentação. Está em causa a qualidade 
da nossa vida, para que todos estes 
sistemas contribuem, cada um a seu 
modo – sendo nós que, por razões 
de operacionalidade, física e mental, 
os dividimos e os segmentamos, 
subvalorizando, por vezes, a sua 
complementaridade e a necessidade 
de os fazer confluir, nas pessoas e nas 
sociedades que todos eles servem, cada 
um a seu modo.

Perguntarão, os mais atentos, a que 
propósito vem toda esta conversa no 
número 67 da revista “O Administrativo 
da Saúde”, cuja coordenadora teve a 
gentileza de me convidar para escrever 
estas linhas e a generosidade de, 
para o efeito, me dar “carta branca” 
– sendo obviamente minha toda 
responsabilidade. Tentarei explicar-me, 
socorrendo-me, uma vez mais, do que 
aprendi numa vida quase inteiramente 
dedicada, na frente profissional, à 
Economia e, com o decorrer do tempo, 
cada vez mais à Gestão.

APRENDI, NESSA VIDA, A 
IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS 
SÃO AS PESSOAS QUE FAZEM, 
QUE EXECUTAM, BEM OU MAL, 
SENDO IMPOSSÍVEL SAIR DAÍ, 
POR MELHORES QUE SEJAM 
OS PLANOS, A IDEOLOGIA, A 
POLÍTICA. 

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Testemunho de Daniel Bessa

E APRENDI TAMBÉM, 
NESSA MESMA VIDA,

a importância das organizações, 
criando as condições e as regras 
de atuação que permitem, ou não, 
às pessoas, se forem capazes, e se 
quiserem, a entrega dos melhores 
resultados – mais do que permitem, 
estimulam, ou não, as pessoas, se forem 
capazes, e se quiserem, a entregarem os 
melhores resultados.

APRENDI AINDA,
NESSA VIDA,
DA GESTÃO,

a valorizar a importância das 
equipas – não sendo certamente por 
acaso que hoje, nas melhores Escolas 
de Gestão do Mundo, se criam relações 
de aprendizagem mútua com grandes 
e pequenas organizações dedicadas 
aos desportos coletivos. Sim, eu sei que 
o individualismo que há em cada um 
de nós (e não podemos desvalorizá-
lo, porque cumpre uma função 
positiva, de estímulo e de superação 
individual) nos leva a valorizar o eu; 
mas é inquestionável que, em muitas 
situações da vida, diria mesmo em 
quase tudo na vida, temos de funcionar 
em equipa, cabendo a esta a entrega dos 
resultados, exigindo uma superação 
coletiva.

O futebol é hoje, pelo menos em 
Portugal, e na Europa que nos é mais 
próxima, o mais mediatizado de todos 
os desportos coletivos. É também, por 
isso, a melhor e a maior das Escolas, 
sendo impressionante a evolução 
que tem conhecido no sentido da 
valorização do coletivo, da equipa, 
do mais sonante, e mais reconhecido 
pelos holofotes da fama, ao mais 
discreto, e ao mais humilde, todos eles 
responsáveis pelos detalhes que podem 
fazer a diferença, a diferença entre a 
vitória ou a derrota, numa equipa de 
futebol, ou a diferença entre a saúde 
e a doença, ou entre a vida e a morte, 
numa unidade de saúde.

Sim, eu sei que há competências 
mais e menos diferenciadas, com 
tempos e com custos de formação 
muito diferentes, a que têm de 
corresponder remunerações 
diferenciadas (mesmo em sociedades 
idealizadas, menos dependentes do 
para alguns tão execrado mercado); 

mas a todos se exige igual atitude 
e igual empenho, tendo por 
contrapartida devida o reconhecimento 
de igual dignidade e a atribuição de 
uma remuneração igualmente digna 
(corrigindo, se e quando necessário, 
o funcionamento do mercado, como 
sempre exigiram e continuarão a exigir 
os liberais mais fidedignos, em todos os 
tempos).

CONFESSEI JÁ QUE,
HOJE EM DIA (AMANHÃ 
PODERÁ SER DIFERENTE) 
O MEU ÍDOLO EM MATÉRIA 
DE SAÚDE É O CIRURGIÃO 
QUE ME OPEROU AO CANCRO. 

Devo-lhe a vida, como a devo a 
todas as pessoas que o acompanharam 
nessa operação (enfermeiros, técnicos 
de saúde, em diversas valências). Fui 
atendido, nos quartos de hospital por 
onde passei, por enfermeiros e por 
pessoal auxiliar, a quem tantas vezes 
pedi ajuda, a qualquer hora do dia e 
da noite. Não consigo encontrar-me 
com nenhum destes profissionais sem 
marcar a consulta ou o ato médico 
junto de um administrativo, ou de 
passar pela receção da unidade de 
saúde (eu ou alguém por mim), ainda 
antes da triagem; e não saio, das 
unidades de saúde que frequento, sem 
voltar à mesma receção, para tratar 
do pagamento (ou dos procedimentos 
administrativos com ele relacionados) 
e do agendamento da próxima consulta 
ou do próximo ato médico.

Guardo, dos rostos e do 
desempenho destas pessoas, na quase 
totalidade dos casos, a melhor das 
recordações, e um sentimento de 
gratidão – sem prejuízo de ter a mais 
estrita obrigação de identificar os 
casos, que também os houve, em que 
nem tudo correu bem, para poder 
reconhecer e premiar quem executou 
melhor, e para, se possível, poder 
estimular a melhoria de quem teve pior 
desempenho.

No que se refere às organizações, 
e ao seu modo de funcionamento, 
tenho de ter uma opinião igualmente 
exigente, porventura mais seletiva – 
porque é aí, porventura mais do que 
sobre as pessoas, individualmente 
consideradas, que reside a nossa 
maior capacidade de intervenção e 
de melhoria. Tenho por propósito 

assumido, e espero que conseguido, 

analisá-las objetivamente, na 

capacidade que revelam, maior ou 

menor, para acudirem a quem delas se 

aproxima, tantas vezes em momentos 

de verdadeira “aflição existencial”.

Sei, quase sempre ou mesmo 

sempre, se as organizações que 

cuidaram e cuidam de mim são 

públicas ou privadas, mas não me 

interessa sabê-lo e, em muitos casos, 

preferiria não o saber. Encontrei do 

melhor e do pior numas e noutras 

(ah, como me sinto devedor da 

equipa médica alegadamente pouco 

diferenciada que, nesse sábado à tarde, 

me operou ao tornozelo, no Hospital de 

Viana do Castelo, tão bem, e com tanto 

sucesso, que ainda conservo os ferros 

que me puseram e que, ao que parece, 

deveriam ter sido removidos uns meses 

depois...).

É por estas razões, que mais não são 

do que uma experiência de vida, que 

não consigo perceber uma Ministra da 

Saúde que me entra todos os dias em 

casa, propondo-me uma abordagem 

“racializada” do Sistema de Saúde 

Português, com base na distinção entre 

brancos (o SNS, que, culpa e problema 

meu, nem chego a saber bem o que é) 

e pretos (todos os outros componentes 

de um Sistema Nacional de Saúde que, 

com uma evolução e uma melhoria 

assinaláveis, me acompanhou durante 

toda a vida, a quem devo uma parte da 

vida que vivi e a que me resta viver, e de 

que me orgulho). Não só não consigo 

perceber como, essa abordagem, me 

causa o maior desgosto.

Tenho, hoje, como maior e mais 

imediata preocupação em matéria 

de saúde, saber como é que um 

cidadão que não seja “devoto do SNS” 

conseguirá fazer-se vacinar contra a 

COVID-19, sem atropelar ninguém, 

no mais escrupuloso cumprimento da 

ordem de prioridade que se encontra 

definida. Espero consegui-lo, mesmo 

se os obstáculos não se afiguram de 

somenos e não sei ainda bem como 

superá-los, em benefício da nossa 

saúde, minha, da minha família e 

daqueles que connosco convivem ou se 

cruzam mais de perto.

Daniel Bessa
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SUSANA 
CORREIA

FUI CONVIDADA A DEIXAR 
O MEU TESTEMUNHO 
RELATIVAMENTE AO 
COMPLEXO PERÍODO QUE 
ATRAVESSAMOS, 
NA VIVÊNCIA E 
ENVOLVIMENTO DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
E O PAPEL DO ASSISTENTE 
TÉCNICO DA SAÚDE NESTE 
CONTEXTO.

O ano de 2020 e o de 2021 e sem 
ter a posse de bola de cristal para 
antever os próximos, têm sido 
tempos de muitas dificuldades, 
um combate permanente contra 
uma doença desconhecida, nunca 
experienciada que deixa a descoberto 
um conjunto de vulnerabilidades e 
agrava deficiências e necessidades 
que foi e é necessário ultrapassar, em 
plena arena de combate mundial.

Passado mais de um ano de vivência 
num clima de medo e incerteza, de 
vidas perdidas, empregos, escolas 
e famílias que procuramos segurar 
em equilíbrio com a proteção e o 
tratamento de doentes, que procuram 

os serviços de saúde em situação de 

grande fragilidade. Tem sido um 

enorme desafio e um esforço crescente 

reorganizar serviços, circuitos e 

recursos humanos para que os 

resultados obtidos sejam em suma 

“salvar vidas”.

Para a variável “salvar vidas” todos 

têm sido poucos, todos sem exceção e 

não correrei o risco de mencionar as 

várias classes intervenientes e peças 

fundamentais de um puzzle que sem 

elas estará sempre inacabado, sob pena 

de omitir algumas delas.

Neste meu testemunho vou referir-

-me aos assistentes técnicos da saúde 

aqueles aos quais eu pertenço e muito 

me orgulho, que ao longo de uma vida 

de trabalho e dedicação são apelidados 

como o rosto da organização, os que 

cumprimentam o primeiro bom dia e o 

afeto do desejo de melhoras, e como a 

imagem vale mais do que mil palavras, 

urge continuar a lutar pela imagem 

positiva dos assistentes técnicos da 

saúde.

Há mais de duas décadas atrás, nos 

meus primeiros dias em integração 

para desempenhar as funções de 

administrativa no hospital que veio a 

ser a minha 2.ª casa ou 1.ª casa, ainda 

não consigo muito bem numerar, numa 

sala de formação do então Hospital S. 

Sebastião, um líder, em voz alta, abanou 

a motivação que acompanhou todos 

os meus dias do exercício de funções 

administrativas “Vocês estão aqui, 

porque vocês são os melhores!”

 Senti-me deveras importante, eu 

e as restantes mais de quatro dúzias 

de administrativos que vestiram a 

camisola e não mais foram travados na 

sua dedicação e entrega à instituição. 

O setor administrativo na área 

da saúde tem feito um caminho 

de resiliência, um caminho que 

vem enfrentando dificuldades de 

conciliação, se por um lado entre a vida 

pessoal, profissional e académica, por 

outro, na conquista de competências 

para ultrapassar desafios na área da 

digitalização, da gestão de conflitos, na 

melhoria contínua e na humanização 

dos serviços.

Humanizar é palavra de toque, 

representativa da qualidade dos 

serviços oferecidos aos utentes. 

Defendo que a Humanização tem 

duas dimensões. A Humanização 

enquanto serviço prestado aos 

utentes, que recorrem à procura 

dos serviços e satisfação das suas 

necessidades, e, a Humanização a levar 

a cabo no interior dos serviços e das 

organizações. Humanizar na área da 

saúde, significa colocar a marca do 

humano no relacionamento com cada 

utente, valorizando e reconhecendo 

ASSISTENTE TÉCNICA

ADMINISTRATIVA NO CHEDV, 
SERVIÇO DE URGÊNCIA.

INTERROMPI FUNÇÕES 
NO CHEDV, PARA O EXERCÍCIO 
DO MANDATO DE DEPUTADA 
À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
NA XIV LEGISLATURA, ELEITA 
PELO CÍRCULO DE AVEIRO.

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Testemunho de Susana Correia

“(...) ASSISTENTES TÉCNICOS DA 
SAÚDE (...) QUE AO LONGO DE UMA 
VIDA DE TRABALHO E DEDICAÇÃO 

SÃO APELIDADOS COMO O ROSTO 
DA ORGANIZAÇÃO, OS QUE 

CUMPRIMENTAM O PRIMEIRO BOM 
DIA E O AFETO DO DESEJO DE 

MELHORAS (...)”

os seus direitos, respeitando a 

sua individualidade, dignidade e 

autonomia, por outro lado, valorizar a 

humanização na dimensão da gestão e 

liderança, fortalecendo e estimulando 

processos integradores e promotores de 

compromissos, garantir condições para 

que os profissionais de saúde efetuem 

o seu trabalho de modo digno e criador 

de novas ações, para que possam 

participar no processo de organização 

e fortalecer o trabalho em equipa, 

estimulando o sentimento de grupo.

Acredito ser possível que a 

tecnologia ao serviço das funções 

administrativas na área da saúde, 

permita reforçar um atendimento 

de qualidade, articulando os avanços 

tecnológicos com a melhoria da 

produtividade, da eficiência e das 

condições de trabalho do assistente 

técnico.

Qualidade, interrelacionada 

com a arte de humanizar, pressupõe 

melhorar o processo de atendimento e 

comunicação, no respeito e simpatia, 

na informação cuidada e adequada 

que se dedica aos utentes e ao conjunto 

de profissionais que se relacionam na 

nossa jornada.

Formação, extremamente 

importante, para contribuir para a 

qualidade, motivação e valorização 

do assistente técnico, que enfrenta 

desafios crescentes na comunicação, 

na gestão emocional, desenvolvimento 

pessoal e enquanto parte de um grupo.

O foco são os utentes e para 

eles condicionamos os melhores 

serviços, serviços de qualidade são 

resultado de profissionais que estão 

saudáveis, empenhados e felizes. São 

necessários mecanismos que cuidam 

dos profissionais. Para além de todo 

o trabalho que deverá ser feito no 

reconhecimento e melhoria da carreira 

e da remuneração, é necessário cuidar 

do profissional. Funcionários satisfeitos 

contagiam equipas e resultados.

Não me querendo alongar muito no 

testemunho que possa partilhar, elegi a 

palavra MAIS, revestida de significado, 

de sentimento e de ação, que deve 

acompanhar o assistente técnico da 

saúde, no desempenho do seu trabalho:

MISSÃO, AMOR, 
INTERESSE,
SAÚDE (MAIS)

A MISSÃO 

de serviço e compromisso, esta 

pandemia comprova o sentido de 

missão dos profissionais de saúde 

em geral e dos assistentes técnicos 

em particular, na área da saúde;

O AMOR
a nós próprios, à nossa profissão, 

à tarefa do cuidar. Este cuidar 

não representa apenas o cuidado 

assistencial direto, é transversal ao 

poder contribuir para utentes mais 

satisfeitos e para uma organização 

mais feliz.

O INTERESSE
na melhoria contínua, na 

aquisição de conhecimentos e 

desenvolvimento pessoal e das 

equipas.

E finalmente, 

A SAÚDE
aquela que podemos ajudar a 

tratar, portanto a saúde dos outros 

e a nossa própria saúde, desde 

logo a saúde mental que está na 

agenda como preocupação no 

pós-pandemia. Cada um de nós é o 

principal agente, que deve acionar 

mecanismos intrínsecos, para 

cuidar de si próprio e com força e 

resiliência, continuar o caminho 

de defesa e de conquista de uma 

profissão nobre como esta, o 

assistente técnico na área da saúde.

Para cuidar é preciso cuidar-se!
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MARGARIDA
ORNELAS

FUI DESAFIADA 
A APRESENTAR UM 
TESTEMUNHO QUANTO 
AO DIFÍCIL PERÍODO 
QUE ENFRENTAMOS 
E ENQUADRANDO NESSA 
VIVÊNCIA O PAPEL DOS 
ASSISTENTES TÉCNICOS.

Começo por me apresentar: 
chamo-me Margarida Ornelas 
e nasci no Porto em 1973. Após 
uma licenciatura em Direito, 
pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, concluída 
em 1996, decidi candidatar-me à 
Escola Nacional de Saúde Pública, em 
Lisboa, mais concretamente ao Curso 
de Especialização em Administração 
Hospitalar. 

Sonhar com a possibilidade de 

ser administradora hospitalar surgira 

verdadeiramente apenas nesse Verão 

de 1996, estava eu de férias a 1500 

km da capital. Não fosse uma gentil 

assistente administrativa da Escola 

Nacional de Saúde Pública a explicar 

pacientemente, por telefone, como 

me candidatar e qual a bibliografia a 

estudar, não tivesse a mesma matéria 

chegado de Lisboa à Ilha Terceira num 

ápice, num grande envelope amarelo, 

provavelmente não estaria aqui, hoje, 

a contar a história. Mas a verdade é 

que essa assistente administrativa 

(desconhecida) me mudou a vida. 

Também vós, assistentes técnicos, 

para quem escrevo este artigo, possuem 

o condão de mudar a vida de alguém e 

de a transformar, às vezes apenas com 

um sorriso. 

Mas, voltando à história: em 

setembro desse ano, rumei a Lisboa 

e ingressei na Escola Nacional de 

Saúde Pública por dois anos. O meu 

contacto real com a profissão, hoje 

designada de assistentes técnicos, 

começaria, contudo, mais tarde, em 

julho de 1998. Acabado o curso de 

administração hospitalar tive a sorte de 

iniciar o percurso profissional numa 

experiência de gestão inovadora - o 

Hospital de São Sebastião - primeiro 

hospital público, com gestão pública, 

regido com regras de natureza 

empresarial. Estes colaboradores 

contribuíram, conjuntamente 

com outros profissionais, de modo 

inequívoco, para os bons resultados 

que o Hospital de São Sebastião 

viria a revelar ao longo dos anos e 

sempre presentes em todas as fases 

que o Hospital vivenciou: passagem a 

Sociedade Anónima, a Entidade Pública 

Empresarial, a Centro Hospitalar – 

atualmente Centro Hospitalar de Entre 

o Douro e Vouga, EPE. Foram quase 

20 anos da minha vida nesse Hospital, 

crescendo pessoal e profissionalmente 

com muitos assistentes técnicos, 

a quem sempre soube enaltecer 

o profissionalismo e a resiliência 

e contando com muitos como 

verdadeiros parceiros nesse trabalho de 

equipa que desenvolvemos.

Em 2018, abracei um novo desafio: 

liderar o IPO de Coimbra, Instituição 

que tem no seu ADN a humanização 

de cuidados e um modelo de prestação 

de cuidados assente em Grupos 

Multidisciplinares por Patologia, 

centrados no cuidar do doente, no 

percurso da sua doença e em toda a sua 

dimensão. Descobri nesta Instituição 

o mesmo rasgo nestas equipas, a 

“TAMBÉM VÓS, 
ASSISTENTES TÉCNICOS, 

PARA QUEM ESCREVO 
ESTE ARTIGO, 

POSSUEM O CONDÃO DE MUDAR 
A VIDA DE ALGUÉM E DE A 
TRANSFORMAR, ÀS VEZES 

APENAS COM UM SORRISO.”
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mesma eficiência, esse querer fazer 
que tão bem marca os profissionais do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). Neste 
Hospital, abraçámos novos projetos, 
como a revolução digital operada ao 
nível dos sistemas de informação, 
ocorrida em setembro de 2019, com 
a implementação do SONHOV2 e 
SCLINICO, alinhando-se a Instituição 
com outros hospitais do SNS e com a 
estratégia do Ministério da Saúde, em 
termos de transformação digital. Tal 
concretização foi e é fundamental para 
a interoperabilidade e trabalho em rede 
e para a melhoria da qualidade e da 
quantidade de informação produzida 
e exportada, mas a mudança não teria 
sido conseguida sem o envolvimento e 
dedicação ímpar dos nossos assistentes 
técnicos.

Há cerca de um ano, assinalámos 
uma revolução ainda maior, uma 
revolução sem precedentes: a 
provocada pela pandemia. Também 
neste caso estes profissionais foram 
capazes de ir para além do dever, 
excedendo-se na capacidade de 
resposta. As equipas desdobraram-se, 
com determinação, com altruísmo, 
tornando autêntico o presente desígnio 
das Nações Unidas: 

“NÃO DEIXAR 
NINGUÉM 
PARA TRÁS”. 

Num Hospital com as 
caraterísticas do IPO, com doentes 
imunodeprimidos, garantir a 
segurança é uma responsabilidade 
redobrada. Tanto no front office, como 
no back office, houve necessidade 
de responder atempadamente e 
com dinamismo: ora aumentando 
a nossa oferta de cuidados, numa 
dinâmica intensa de agendamentos, 
estimulando a capacidade de 
resposta interna ou apoiando 
outros hospitais; ora garantindo e 
reforçando a contratação de recursos, 
quer humanos, quer materiais, nas 
áreas de gestão e logística, para citar 
apenas dois exemplos em que o 
trabalho dos assistentes técnicos foi e 
é essencial, com as equipas a trabalhar 
energicamente no combate à pandemia 
por COVID-19.

Para levar a cabo este desafio, 
tivemos de nos reinventar, como 

muito se tem ouvido. A própria 
forma de trabalho foi adaptada, 
reorganizando-se as equipas e 
criando-se novas soluções: equipas 
rotativas, desfasamento de horários 
e teletrabalho, abordagem à qual 
este grupo não foi alheio. O sistema 
mudou rapidamente e os profissionais 
e doentes adaptaram-se a uma nova 
realidade, revolucionando-se a nossa 
forma de estar. Embora a pandemia 
tenha colocado os Sistemas de Saúde 
sob enorme pressão, o certo é que 
também se criaram oportunidades: a 
telessaúde, por exemplo, entrou no 
nosso léxico e desenvolveram-se novas 
formas de interação com os utentes. 

Outro aspeto que importa assinalar 
e que no contexto da pandemia 
ganhou importância acrescida é o da 
Humanização: os assistentes técnicos 
são frequentemente a primeira e 
a última ligação do utente e seus 
familiares com a Instituição, sendo que 
uma palavra, um sorriso, uma atitude 
pode fazer toda a diferença. Usando 
como exemplo a Instituição em que 
atualmente desempenho funções, 
tivemos a consciência de que, em 
contexto de pandemia, não podíamos 
perder o foco nas pessoas. Assim, e uma 
vez que foram suspensas as visitas a 
doentes internados, foram promovidas, 
em alternativa, visitas virtuais, 
dinamizadas por uma equipa de apoio 
psicossocial, facilitando a comunicação 
através de tablets com as famílias; foi 
criada uma linha telefónica de apoio 
e disponibilizado acompanhamento 
e apoio psicológico aos doentes e às 
famílias; incentivou-se a proximidade 
evitando algumas deslocações dos 
doentes ao Hospital, com a remessa 
de medicação ao domicílio, com a 
realização de consultas de forma 
remota, com a testagem de doentes em 
contexto de proximidade e sempre que 
possível a intensificação de novos meios 
de comunicação, como é disso exemplo 
a disponibilização de uma plataforma 
online para doentes com cancro da 
mama.

Na verdade, a premissa da 
Humanização revela-se essencial e 
lembra-nos que há que dar enfoque, 
não só à competência técnica dos 
profissionais, mas também à sua 
competência humana, a qual em 
muito contribui para os elevados níveis 

de satisfação dos doentes. Cientes 

desta importância, no Grupo para a 

Humanização do IPO de Coimbra, 

contamos na sua composição com uma 

assistente técnica. Os secretariados, 

lidando no genba, em proximidade 

com os doentes, apreendem a valorizar 

a experiência dos mesmos, aquilo 

que o doente quer, aquilo que o 

doente precisa e são, por isso, aliados 

imprescindíveis nesta missão.

Finalizo, reafirmando que, 

em toda a resposta à COVID-19, o 

vosso trabalho tem sido crucial e 

indispensável. A pandemia trouxe-nos 

lições e ensinamentos, um dos quais o 

reforço do papel de cada um de nós em 

entidades tão complexas como é o caso 

dos hospitais. 

COMO REFERIU 
O PAPA FRANCISCO: 
“NINGUÉM PODE 
SALVAR-SE SOZINHO”

Continuemos, pois, em conjunto 

esta luta, reconhecidos pelo vosso 

esforço e empenho e, com esperança, 

transformando vidas. 

COMO DISSE ANTÓNIO 
ARNAUT: 
“(…) OS MEUS HERÓIS 
VERDADEIROS NÃO VÊM 
NA HISTÓRIA; NÃO TÊM 
MONUMENTOS NAS PRAÇAS 
DOMINGUEIRAS, NEM DIAS 
FERIADOS A LEMBRAR-LHES 
O NOME. SÃO HERÓIS DOS 
DIAS ÚTEIS DA SEMANA: 
LEVANTAM-SE ANTES DO 
SOL E RECOLHEM APENAS 
QUANDO A NOITE SE FECHA 
NOS SEUS OLHOS (…)”. 

Os nossos heróis verdadeiros sois, 

também, vós, os assistentes técnicos.

Margarida Ornelas



32 

formação

Gestão das Emoções
10 de Abril de 2021

Migrantes
20 de Fevereiro de 2021

E-LEARNING
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Formação

Migrantes 
(7 horas) 
Data: 20/02/2021 
Horário: 09h-17h
Entidade: ASPAS

Gestão de emoções 
(7 horas) 
Data: 10/04/2021
Horário: 09h-17h
Entidade: ASPAS

Introdução à PNL
- Programação 
Neurolinguistica 
(7 horas) 
Data: 22/05/2021
Horário: 09h-13h, 
14h-17h (online)
Entidade: ASPAS

Data limite: 17/05/2021

Migrantes 
(7 horas) 
Data: 29/05/2021 
Horário: 09h-13h, 
14h-17h (online)
Entidade: ASPAS

Data limite: 24/05/2021

Atendimento 
Presencial e 
Telefónico 
(7 horas) 
Data: 19/06/2021 
Horário: 09h-13h, 
14h-17h (online)
Entidade: ASPAS

Data limite: 14/06/2021

Formação Certificada não Financiada

IMPRESSOS: No nosso site www.aspas.pt / (Consulte o nosso regulamento)

Gestão do Stress 
do Profissional 
(25 horas) 
Data: 14/06 a 
01/07/2021 
Horário: 19h30-
22h30 (online)
Entidade: CECOA

Língua inglesa 
(50 horas) 
Data: 19/04 a 
14/06/2021
Horário: 19h30-22h
Entidade: CECOA 

Comunicação 
interpessoal e 
assertividade 
(25 horas) 
Data: 14 a 17/05/2021
Horário: 19h30-22h
Entidade: CECOA

Caros Sócios,

Continuamos abertos a sugestões de formação para todo o País.
Estamos a trabalhar no agendamento de formação para a Zona Sul e Ilhas.

Os trabalhadores da Administração Pública têm direito por cada ano civil, em horário laboral, a um crédito para a sua 
autoformação, de acordo com a legislação em vigor, para a carreira técnica superior e para as restantes carreiras nos 
termos do DL 50/98 e DL 174/2001. Tem direito a horas definidas na legilação em vigor.

Nota: sempre que um grupo de sócios (mínimo 15) em qualquer região do país pretenda a realização de uma ação de 
formação, deve fazer chegar a proposta ao secretariado.

Preço:
Sócios — gratuito;
Não Sócios — 30,00€/dia, com exceção de uma ação de formação gratuita.
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ESTE PROJETO SURGE 
DAS ATUAIS EXIGÊNCIAS 
DO MERCADO DE TRABALHO 
QUE OBRIGAM A UMA 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DE BASE 
PARA O INÍCIO DE FUNÇÕES, 
MAS TAMBÉM PARA 
UMA ATUALIZAÇÃO/
ESPECIALIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS QUE JÁ SE 
ENCONTRAM NO EXERCÍCIO. 

Caros Administrativos da Sáude,

A Associação Sindical do Pessoal 
Administrativo da Saúde agradece aos 192 

colegas que fizeram a sua pré-inscrição 

na primeira edição do nosso Curso de 

Práticas e Técnicas Administrativas 

no setor da saúde. 

É com enorme satisfação que 

constatamos o vosso feedback muito 

positivo e em massa, neste curso que 

irá certamente ser um ponto de partida 

para a exigência de formação específica 

para a carreira de Administrativo em 

instituições de saúde, num futuro 

próximo.

Os critérios de seleção serão a 

data de inscrição, o ser associado, e a 

proveniência do formando, uma vez que 

pretendemos turmas com elementos de 

diversos tipos de secretariado da saúde.

A primeira turma de selecionados já 

se encontra concluída à data da edição 

desta revista e já estamos a trabalhar 

nos cronogramas para uma edição em 

horário laboral e de uma segunda em 

horário pós-laboral em setembro de 

2021.

Ninguém voltará a dizer que os 

Administrativos da Saúde não são pró-

-ativos e interessados no que fazem. 

A procura de dignificar o que 

fazemos parte também da nossa 

iniciativa pessoal e procura de melhoria 

constante.

Fiquem atentos à divulgação nas 

redes sociais e site da ASPAS.

Bem Hajam

Teresa Santos da Silva
Vice presidente da ASPAS 

Para qualquer informação,
contactar a tutora da formação: 
teresa.santos@aspas.pt

1ª EDIÇÃO DO CURSO 
PRÁTICAS E TÉCNICAS 
ADMINISTRATIVAS 
NO SETOR DA SAÚDE LOTAÇÃO

ESGOTADA

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Protocolos

PARCERIA
BMAS

PARCERIA
MEO

protocolos
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associativismo 
sindical

A ASPAS ADERIU À FESAP E 
COMEÇAMOS UM TRABALHO 
EM CONJUNTO COM OUTROS 
SINDICATOS QUE FACILITARÁ 
O CAMINHO PARA QUE OS 
NOSSOS OBJETIVOS SEJAM 
UMA REALIDADE. 

DESDE A PRIMEIRA 
ABORDAGEM TIVEMOS 
SEMPRE A MELHOR RECEPÇÃO 
E DO DIÁLOGO TÊM RESULTADO 
IDEIAS COMUNS SOBRE O QUE 
SE PRETENDE PARA O FUTURO.

O SECRETÁRIO GERAL JOSÉ 
ABRÃO ESTEVE PRESENTE NA 
NOSSA REUNIÃO DA DIREÇÃO 
DE ABRIL ONDE PARTICIPOU 
PARTILHANDO CONNOSCO 
A SUA VASTA EXPERIÊNCIA 
E VISÃO DO SINDICALISMO, 
ECONOMIA E TUDO AQUILO 
QUE DIZ RESPEITO AO 
TRABALHO DE UMA FORMA 
GERAL.

AGRADECEMOS A VISITA E 
O ACOLHIMENTO QUE NOS 
TEM DADO TANTO NA FESAP 
COMO NA UGT.

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Associativismo Sindical

REUNIÃO 
DA ASPAS COM 

A FESAP

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos do nº 1 do Artigo 14º e 15º dos Estatutos, convoco os associados da Associação Sindical do Pessoal Administrativo 

da Saúde para estarem presentes no próximo dia 18 de JUNHO de 2021, pelas 10:30 horas, na Sede da Associação, sita na Rua 

Camilo Vaz, nº 25-2º U, 4430-686 Vila Nova de Gaia, a fim de participarem na ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA, que terá 

como ordem de trabalhos:

1. Leitura e votação da ata da Assembleia-geral Ordinária realizada no dia 20 de junho de 2020.

2. Apresentação, Discussão e Votação do Relatório de Gestão, Balanço e Contas da Direção, e do Relatório e Parecer do 

Conselho Fiscal, referentes ao exercício económico-financeiro de 2020.

3. Discussão de assuntos com interesse para a vida da Associação.

N.B. Se à hora marcada não houver quórum suficiente, a mesma realizar-se-á trinta minutos mais tarde, com o número de 

associados presentes.

Vila Nova de Gaia, 25 de maio de 2021

A Presidente da Assembleia-geral

Alice Costa Ribeiro
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Cenas do Quotidiano de um AT por David Santos

DAVID
SANTOS

CENAS 
DO QUOTIDIANO 
DE UM ADMINISTRATIVO
DA SAÚDE

DAVID SANTOS 
É ARTISTA AUTODIDATA, 
ESCULTOR, PINTOR 
E MÚSICO

facebook
david.bidu.santos
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Campanha de Novos Sócios

CAMPANHA 
NOVOS SÓCIOS

Só assim conseguiremos atingir os nossos objetivos

INSCREVE-TE JÁ!
90 DIAS PARA VERES QUE VALE A PENA

CONDIÇÕES DA CAMPANHA:
INSCRIÇÃO IMEDIATA E 90 DIAS 
PARA AVALIAR E REFLETIR. 
O DESCONTO (0,5% DO VENCIMENTO) 
INICIA APÓS ESSA DATA SE NÃO FOR 
COMUNICADA A DESISTÊNCIA.



ASPAS 
Associação Sindical do Pessoal 

Administrativo da Saúde

Secretariado / Sede 
Rua Camilo Vaz, 25 2º

4430-686 Vila Nova de Gaia

+351 227 133 201
+351 227 133 202

aspas@aspas.pt
www.aspas.pt

facebook.com/aspas.associacao

SINDICALIZAR-SE 
SIM OU NÃO? 
MEDO DE 
REPRESÁLIAS 
POR PARTE DO 
EMPREGADOR
SABIAS QUE...?

A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA RECONHECE AOS 
TRABALHADORES A LIBERDADE 
SINDICAL, CONDIÇÃO E GARANTIA 
DA CONSTRUÇÃO DA SUA 
UNIDADE PARA DEFESA DOS 
SEUS DIREITOS E INTERESSES. 
SÃO ENTIDADES INDEPENDENTES 
DO PATRONATO, DO ESTADO, 
DA RELIGIÃO, DOS PARTIDOS 
E ASSOCIAÇÕES POLÍTICAS, 
CONTRIBUINDO PARA A UNIDADE 
DAS CLASSES TRABALHADORAS.

OS TRABALHADORES QUE 
NÃO ESTEJAM INTERESSADOS 
NO SISTEMA DE COBRANÇA 
DE QUOTAS ATRAVÉS DA 
EMPRESA, PODERÃO PAGÁ-LAS 
DIRETAMENTE NO SINDICATO, 
OU ATRAVÉS DOS DELEGADOS 
SINDICAIS, TRANSFERÊNCIA 
BANCÁRIA OU OUTROS MEIOS À 
DISPOSIÇÃO. 

(ART.º 457.º DO CT;  ART.º 548.º 
E 459.º DO CT)

SINDICALIZA-TE!


