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Governação de sistemas de saúde

Health systems governance

Este número dos Anais apresenta alguns dos trabalhos discu-
tidos no Seminário Sobre Planeamento em Saúde em 28 e 29 
de novembro de 2016.
Imaginado pelo Professor Jorge Simões, foi entusiasticamen-
te apoiado pelo IHMT, pela Reitoria através do seu Progra-
ma Nova Saúde e pela nossa já tradicional parceira, a Funda-
ção Friedrich Ebert (FFE).
A relevância do tema reflete-se em poucos números: quase 
500 inscritos para participação presencial ou por streaming; 
representantes de 10 países entre os palestrantes e de 23 de 
entre os inscritos.
O alcance do tópico depreende-se da diversidade daqueles que 
se inscreveram: dirigentes de Ministérios da Saúde, de Servi-
ços Nacionais de Saúde, de Unidades Sanitárias quer públicas 
quer privadas e prestadores de serviços de saúde; e represen-
tantes da Organização Mundial de Saúde, membros de orga-
nizações da sociedade civil, dirigentes de ordens profissionais, 
deputados, diplomatas, académicos e estudantes.
Este é o segundo de uma série de seminários sobre Governa-
ção de Sistemas de Saúde com o apoio da FFE. 

O primeiro, em 8 de outubro de 2010, teve por tema “Re-
formar os Sistemas de Saúde no Contexto da Reestruturação 
do Estado Providência” (Simões et al, 2010). 
Os próximos abordarão os temas de “Regulação na Saúde” (a 
6 e 7 de julho de 2017), “Avaliação de Sistemas de Saúde”, 
“Liderança”, “Mobilização de Recursos” e “Inovação nos Sis-
temas de Saúde”.
Não podemos terminar este editorial sem referenciar a con-
sagração de uma carreira - e respetivos contributos para o 
conhecimento sobre imunologia parasitária - cujo corolário 
foi o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade Nova 
de Lisboa do Professor Doutor Cláudio Daniel-Ribeiro, 
numa sessão solene cujos discursos também resumimos nes-
ta edição dos ANAIS.
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