Introdução à Contratualização nos Serviços de Saúde
Considerando que mais de metade dos recursos financeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são
distribuídos através de contratos-programa, e atentos ao atual momento de crise económico-financeira,
verifica-se um reconhecimento crescente da importância do modelo de contratualização. Este assume-se
assim como instrumento fundamental, dado que contribui não só para a afetação custo-efetiva dos recursos,
mais transparente e flexível, mas também para a promoção do desenvolvimento de uma cultura de decisão
da competição interna e cooperação e, para a descentralização do processo de decisão nas estruturas locais
(Despacho n.º 2445/2012, de 30 de novembro). Face às profundas alterações em curso no processo de
contratualização 2017-2019, é muito relevante diminuir o espaço entre as competências especializadas
existentes e as necessárias, que decorrem da ausência de formação específica que os trabalhadores que
desempenham funções nas áreas da contratualização, e conexas, têm tido acesso nos últimos anos,
orientando o desenho da formação para o “saber-fazer” e para o desenvolvimento da capacidade crítica e de
um conhecimento mais lato do setor da saúde.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•Enquadramento histórico e conceptual e o pensamento estratégico do Financiamento e da Contratualização
em serviços de saúde ;
•Modelos de financiamento vs. modalidades de pagamento ;
•O ciclo de Contratualização ;
•Metodologias de contratualização nos serviços de saúde (o contrato-programa) ;
•Contratualização Externa vs. Contratualização Interna. O desdobramento dos indicadores, desde a vertente
organizacional à vertente operacional

DESTINATÁRIOS:
Profissionais com envolvimento no processo de
contratualização dos Serviços Centrais da ARS
(UGRH, UCL, GIE, DGAG, DC), Diretores Executivos,
membros dos CCS e profissionais das UAG dos
ACeS, membros da ERA e outros profissionais.

FORMADOR:
Dr José Carlos Queimado –·Administrador do
CMR Sul/CHUA

DATA:

18 de setembro de 2018

Data limite de inscrição: 10 de setembro

HORÁRIO

LOCAL:

09hrs-13hrs / 14hrs-17hrs

Sala de Formação da ARS Algarve - EN 125- Sitio
das Figuras, Lote 1 - 2º andar, em Faro

