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NÚMERO:  006/2012 

DATA:  20/03/2012 

ASSUNTO: Prémio de Boas Práticas em Saúde 2012 – Qualidade e Inovação 

PALAVRAS-CHAVE: Prémio; Boas Práticas; Saúde; Qualidade; Inovação 

PARA: Conhecimento de todos os Estabelecimentos de Saúde 

CONTACTOS: Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar – HOPE 
(Telefone: 21 792 58 23) 

 
A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH) e a Direção-Geral da Saúde 
(DGS) em parceria com a Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), e com as 
Administrações Regionais de Saúde, recorrendo ao apoio de entidades externas, vão organizar a 
6ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde, com o objetivo de distinguir o trabalho dos 
profissionais e/ou equipas dos serviços dos setores público, privado e social, que se destaquem 
pelo desenvolvimento de projetos na área da qualidade e/ou inovação, contribuindo para a 
melhoria dos resultados em saúde, bem como proporcionar maior divulgação das boas práticas 
em saúde, a nível nacional e internacional, na expetativa de que os projetos apresentados e 
selecionados possam ser replicados ou constituir incentivo para novos projetos em áreas afins. 

A edição de 2012 do Prémio de Boas Práticas em Saúde (PBPS) pretende, como sempre, 
acompanhar os desafios que se colocam à gestão e disponibilização de cuidados de saúde e, 
acompanhando, em especial, as preocupações das Grandes Opções do Plano - Saúde. Assim, 
selecionaram-se os temas a seguir referidos, no âmbito dos quais se devem enquadrar as 
candidaturas a apresentar: 
 

  A segurança do doente: cidadania, informação e literacia clínica (Segurança); 

 Engenharia de processos e sustentabilidade na prestação de cuidados de saúde 
(Inovação/Eficiência); 

 Cuidados de proximidade, integração e articulação de cuidados (Assimetrias de acesso 
e/ou cobertura de cuidados); 

 Desafios demográficos e resposta de saúde. 
 
Podem apresentar candidatura ao PBPS as Instituições de saúde dos setores público, privado ou 
social, incluindo pessoas singulares, colaboradores dessas Instituições, desde que devidamente 
mandatados para tal ou outras Instituições, desde que o projeto se enquadre em atividades 
relacionadas com a prestação de cuidados de saúde, e esteja formalmente constituída uma 
parceria com uma Instituição de saúde. 

O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre 15 de maio e 15 de junho de 2012. 

As candidaturas serão efetuadas on-line em formulário disponível para o efeito no sítio do 
Prémio Boas Práticas em Saúde – www.boaspraticasemsaude.com. onde também se encontram 
outras informações adicionais, concretamente o regulamento, que contempla de forma explícita 
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os requisitos de admissão ao Prémio, assim como os motivos de exclusão, métodos de seleção e 
critérios de análise.  

O Prémio Boas Práticas em Saúde 2012 contempla dois tipos de prémios: 

 Prémio Qualidade e Inovação para entidades com abrangência local/ regional: premeia 
projetos desenvolvidos numa unidade de saúde, ou em várias unidades de saúde, de forma 
articulada ou em parceria; 

 Prémio Qualidade e Inovação para entidades com abrangência nacional: premeia projetos 
desenvolvidos por um organismo, de nível nacional (não serão aceites candidaturas de 
organizações que integrem a Comissão Organizadora). 

O processo decorrerá de forma idêntica à dos anos anteriores, com um período para aceitação 
de candidaturas, as quais serão avaliadas por uma Comissão Científica e nomeados os projetos 
melhor classificados para apresentação pública num Encontro, com posterior atribuição do 
Prémio de Boas Práticas para distinguir os melhores projetos em cada categoria.  

A Direção-Geral da Saúde (DGS), a Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), as 
Administrações Regionais de Saúde e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
Hospitalar (APDH) convidam os profissionais de saúde, equipas de saúde ou outras de setores 
sociais, desde que em trabalho de articulação ou cooperação direta com a Saúde, a apresentar 
projetos que representem boas práticas enquadradas nos temas em debate, acima referidos, 
sendo considerados prioritários os trabalhos inovadores com resultados concretos.  

O Encontro para apresentação dos projetos nomeados e entrega do Prémio terá lugar na Região 
de Lisboa e Vale do Tejo, durante o mês de novembro, em dia e local a divulgar posteriormente. 

 
 
 

 
Francisco George 

Diretor-Geral da Saúde 
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