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O Hospital de Braga ambiciona assegurar
uma relação de excelência com os
seus utentes e familiares, por forma a
proporcionar o bem-estar e a confiança
das pessoas, oferecendo serviços de saúde
orientados pelas melhores práticas clínicas
e pela inovação.
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INTRODUÇÃO
O Hospital de Braga (HB), inaugurado em maio de
2011, é uma unidade hospitalar do Serviço Nacional
de Saúde (SNS) gerida num modelo de Parceria
Público-Privada (PPP) pela José de Mello Saúde.
Com uma capacidade de internamento de cerca de
700 camas, o Hospital de Braga veio substituir as
instalações do Hospital de São Marcos, cuja gestão
foi assumida pela José de Mello Saúde (JMS) em
setembro de 2009. A criação do Hospital de Braga
permitiu, assim, alargar os cuidados de saúde a
cerca de 1.2 milhões de pessoas dos distritos
de Braga e Viana do Castelo e permitiu, ainda,
disponibilizar maiores e melhores instalações
totalmente equipadas com tecnologia de primeira
linha.
Como primeira instituição prestadora de cuidados
de saúde do país a ter implementado um Sistema
Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e

Segurança, o Hospital de Braga reafirma o seu
compromisso com a Qualidade e a Segurança do
doente, que emerge como uma alavanca sinérgica
e potencialmente multiplicadora de ganhos
sustentáveis em saúde. Assim, o Hospital conta com
a Certificação Global ISO 9001:2008, Certificação
Ambiental ISO 14001:2004 e Certificação de
Segurança e Saúde no Trabalho OHSAS 18001:2007.
Na área da investigação, o Hospital de Braga criou
em parceria com Universidade do Minho, através
da Escola de Ciências da Saúde, do Instituto
de Ciências da Vida e da Saúde, e a CUF Porto,
o Centro Clínico Académico (2CA), que tem por
objeto social o desenvolvimento da investigação
clínica, enquadrada num ambiente de prestação
de cuidados de saúde, e a promoção e produção
de conhecimento no sentido de tornar os cuidados
clínicos mais efetivos, melhorando a qualidade e
eficiência assistencial.

O ano 2015, no Hospital de Braga, pode ser
caracterizado pelo ano da consolidação e afirmação
sólida da sua posição como Hospital de referência
da Região Norte, mantendo a sua ação pautada por
critérios de qualidade, produtividade e eficiência,
sempre focado em melhor servir a população que
o procura. Nesse sentido, o Hospital foi objeto de
atribuição de vários reconhecimentos públicos,
como sejam o “Prémio Saúde Sustentável 2015” na
categoria de Cuidados Hospitalares, a atribuição de
três estrelas em sete áreas clínicas no estudo do
Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS)
e o Top 5 no benchmarking hospitalar IASIST.

doenças crónicas. Assim, é convicção do Hospital
de Braga que, depois de um período de mudança
para as novas instalações, seguida da fase de
estabilização e sustentabilidade da operação, é
altura de colocar uma ênfase aspiracional para os
objetivos do Hospital, para o colocar na linha da
frente na resposta aos desafios que o SNS enfrenta.

O Plano Estratégico 2016-2018 surge como
resposta às crescentes pressões na área da
saúde, em face de uma sociedade cada vez mais
exigente e com necessidades de respostas de
cuidados em clara mudança, nomeadamente por
fenómenos associados ao envelhecimento e às
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MENSAGENS

Salvador de Mello,
Presidente do Conselho
de Administração
da José de Mello Saúde

João Ferreira,
Presidente da Comissão
Executiva do Hospital de
Braga

O Hospital de Braga é hoje, por mérito de todos os que
nele trabalham, um dos melhores hospitais do SNS e
uma instituição muito prestigiada no país.
A José de Mello Saúde foi pioneira na concretização de
Parcerias Público-Privadas (PPP) na área da Saúde em
Portugal, um modelo que contribui de forma inequívoca
para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, da
qualidade dos serviços prestados e da eficiência e
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Neste âmbito, é notório o percurso de qualidade que
o Hospital de Braga tem feito ao longo dos últimos
anos, o qual se tem traduzido em sucessivas distinções
pelo serviço prestado, quer em processos exigentes de
acreditação e certificação nacional e internacional, quer
no reconhecimento da sua qualidade clínica e eficiência
operacional por instituições independentes e idóneas.
Neste percurso, o Hospital de Braga manteve de igual
modo uma posição de destaque no SNS, em termos
de atividade, representando um peso significativo e
contribuindo decisivamente para o aumento da resposta
pública.
Basta lembrar que esta unidade hospitalar realiza cerca
de 4% do total de cirurgias do SNS e aproximadamente
5% das cirurgias de ambulatório; representando cerca
de 3,5% em termos de internamento e de consultas
externas.

Para dar continuidade a este percurso notável - que deve
constituir um motivo de orgulho para o SNS e para todos
os portugueses - é fulcral assegurar a sustentabilidade
do Hospital, planear o rumo e fixar novos objetivos,
partilhados por toda a equipa. Este é o momento de
traçar as linhas que orientarão o Hospital na próxima
fase, razão pela qual nasce o Plano Estratégico 20162018.
Confio plenamente que a equipa do Hospital de
Braga vai demonstrar o seu já habitual empenho
e a reconhecida dedicação na prossecução do plano
definido, tendo como primeiro foco a prestação de
cuidados de saúde de excelência às populações que
nos procuram, vindos de toda a Região do Minho.

Queremos partilhar a nossa ambição estratégica para
os próximos anos, desde os doentes que servimos
e as suas famílias, aos colaboradores e fornecedores
que partilham esta responsabilidade de bem cuidar,
passando por todos, nesta grande comunidade, que
impacta e é impactada pela nossa ação quotidiana.
Após uma mudança, com inegável sucesso, para as
novas instalações em Sete Fontes, foi possível responder
afirmativamente aos desafios de prestação integral de
serviços clínicos com qualidade e segurança a toda a
população do Minho, num crescente, mas ainda frágil,
rumo de sustentabilidade financeira, recentemente
desafiado por uma forma desigual de financiamento
da prestação de cuidados a doenças particularmente
onerosas.
É nossa convicção que o Hospital de Braga tem
a ambição de se poder distinguir dos demais hospitais
públicos pela relação especial de saúde, bem-estar
e confiança que pode criar e manter de forma cuidada,
integral e contínua com todos os seus utentes, alargada
a todos os seus colaboradores e parceiros. É esta
relação de excelência que acreditamos ter um valor
absolutamente especial e distintivo para todos os
envolvidos na ação e existência do nosso Hospital de
Braga.

A realização desta ambição estratégica passa por
quatro eixos de ação prioritários. Antes de mais,
a excelência na prestação de serviços aos utentes,
ao longo de todo o percurso (antes, durante e após
a passagem pelo hospital), visando a melhoria das
condições de saúde e aumentar a perceção de qualidade
dos serviços prestados.
Requer o envolvimento e motivação de todos os
colaboradores, reconhecendo o passado, investindo
no nosso presente e confiando no futuro.
Tem que ter em conta a organização e os processos
críticos, clínicos e não clínicos, centrados na
organização irrepreensível dos meios, na gestão da
doença, na investigação clínica e na segurança do
doente. Por último, necessita do envolvimento da
comunidade, garantindo notoriedade, informando
e ouvindo os parceiros, partilhando e reconhecendo a
excelência e promovendo o conhecimento.
Estou certo que neste caminho que iremos seguir, todos
juntos, será cada vez mais evidente a nossa proposta de
valor diferenciadora – uma relação de excelência com
o cidadão que nos procura e necessita de nós.
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SOBRE
NÓS
Visão

Respeito pela Dignidade
e Bem-Estar da Pessoa
Garantir os direitos e o bem-estar
do utente, humanizando a relação
e os cuidados prestados.

Desenvolvimento Humano
Incentivar o crescimento dos
profissionais, valorizando as capacidades e a procura de um objetivo comum.

Competência

O Hospital de Braga pretende assumir-se
como o Hospital de referência para todo o
SNS, com um desenvolvimento sustentado
ao longo de três pilares: Qualidade da prática
clínica diária e da plataforma (instalações,
equipamentos); Satisfação dos utentes,
dos colaboradores e de toda a comunidade
envolvente; Equilíbrio económico-financeiro
do Hospital.

Missão
O Hospital de Braga tem por missão genérica a
prestação de cuidados de saúde de excelência
à população da Região do Minho, no âmbito
do seu perfil assistencial, tendo sempre como
princípio norteador o primado do utente e
cumprindo integralmente o Contrato de
Gestão PPP estabelecido com o Estado.

Valorizar a capacidade técnica, a
formação e a entreajuda de todos os
profissionais.

Inovação
Encontrar novas formas de atuar,
privilegiando o trabalho em equipa e a
partilha de conhecimento.

Responsabilidade

Valores
Os valores que defendemos constituem o
padrão de comportamento que respeitamos, partilhamos, e privilegiamos na gestão
das nossas atividades.

Promover a responsabilidade individual
e coletiva na boa prática clínica e na
utilização de recursos.
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PROPOSTA DE
VALOR DO HOSPITAL
DE BRAGA

Nesta proposta de valor atribui-se especial relevância à “relação entre o HB e o utente”, com a convicção de que:
As instalações, os equipamentos e
as práticas clínicas e a qualidade
dos serviços estão, de uma forma
geral, adequados à proposta de valor
e às experiências de excelência que
se pretendem atingir;

Os colaboradores possuem as competências críticas e evidenciam os
níveis de motivação e de compromisso exigidos pela proposta de valor
e pelas experiências de excelência
que se pretendem atingir;

É possível compatibilizar os objetivos
económicos e financeiros do HB
com os objetivos definidos para a
proposta de valor e, consequentemente
não haverá implicações negativas
no cumprimento do contrato de
gestão.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS
Envolvimento e
Notoriedade

Envolvimento e
Motivação dos
Colaboradores

Excelência na
Prestação de
Serviços
Organização
e Processos Críticos

Foram delineados eixos de compromisso estratégico, sob os quais se definiram objetivos
e iniciativas que consistem nas linhas orientadoras para o próximo triénio:

Eixo1_Excelência na Prestação de Serviços
Eixo2_Envolvimento e Motivação dos Colaboradores
Eixo3_Organização e Processos Críticos
Eixo4_Envolvimento e Notoriedade
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Eixo1
Excelência
na Prestação
de Serviços

Como charneira do Plano Estratégico para os anos 2016-2018, está
o enfoque que se pretende colocar no bem-estar integral de todos
aqueles que o Hospital de Braga serve. Nesse sentido, é colocada
especial enfâse nas relações que existem com os utentes ao longo
de todo o percurso, que visa a melhoria das suas condições de
saúde e a perceção da qualidade. Trata-se, então, de considerar
um conjunto diversificado de situações, desde logo associadas
ao momento prévio ao contacto com o Hospital, à admissão nas
diferentes áreas do Hospital, ao acolhimento e ao recebimento de
cuidados e seguimento e, finalmente, à alta e pós-alta hospitalar.
Em todo este percurso, é clara a noção que não estão apenas em
causa questões clínicas ou físicas, mas também, e com grande
impacto no bem-estar das pessoas, um conjunto alargado de
processos administrativos e relacionais que devem ser tidos em
conta para maximizar a satisfação dos utentes, retirando níveis
de ansiedade, aumentando a segurança e reforçando a confiança
de todos os que necessitam de cuidados hospitalares.
São, então, estes os principais objetivos estratégicos
e iniciativas subjacentes:

1. Excelência nos processos relacionados
antes do contacto direto do utente com o
Hospital

Melhorar a educação para a saúde:
O Hospital de Braga pretende ser um interveniente
ativo nos temas de prevenção e promoção da saúde
a nível regional, garantindo a complementaridade de
ação com os principais atores, ou seja, os cuidados de
saúde primários (CSP) e as instituições de educação.

Potenciar a integração com os CSP
e os Hospitais da Região:
Numa lógica de contínuo de serviços de saúde com
focalização no utente, torna-se fundamental uma
correta referenciação e articulação de cuidados entre
as diversas instituições de saúde da região Minho.

2. Excelência no contacto com o Hospital

Melhorar o modelo de admissão
e acolhimento:
As condições de admissão dos utentes nas
diversas áreas do Hospital (ambulatório,
urgência, internamento e cirurgia) são um fator
essencial para o seu bem-estar, diminuindo os níveis
de ansiedade e melhorando a confiança em todo o
processo de cuidados.

3. Excelência durante o processo de
tratamento/cuidados

Aumentar a personalização de cuidados:
É nossa profunda convicção que a aplicação
sistemática do respeito pela individualidade de
cada um, assim como a dedicação de atenção
aos aspetos particulares de cada indivíduo são
elementos cruciais para a boa prestação de
cuidados e uma mais efetiva recuperação
do estado de saúde dos utentes e bem-estar
de todos os que o rodeiam.
Pl a no Es tr at é gi c o 2 0 1 6 _ 2 0 1 8
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Eixo1
Excelência
na Prestação
de Serviços
elevado
desempenho
omentar o envolvimento e o ensino do Obtenção
Reforçarde
o apoio
social,
em articulaçãono
Futente/
cuidador/famílias:
a Segurança Social, lares eecentros
eixocom
Urgência/Internamento
apresentar
No processo de melhoria do estado de saúde, o papel
e a responsabilidade individual e das famílias são
elementos decisivos, que requerem dos profissionais
de saúde uma forte ação ao nível da capacitação e da
motivação dos utentes.

de dia:
custos
por doente padrão dos mais

A diversidade de necessidades ao nível do apoio

eficientes
a nível
social, e sendo
estanacional.
uma realidade crescente,
coloca aos prestadores de cuidados de saúde uma
responsabilidade acrescida para assegurarem o
correto direcionamento das situações críticas.

Na lógica da continuidade de cuidados, após o
tratamento em fase aguda no Hospital, os utentes
deverão ser corretamente referenciados para as
instituições de seguimento, quer ao nível dos cuidados
de saúde primários, quer cuidados continuados
integrados (CCI), melhorando a eficácia dos processos
de recuperação do estado de saúde.

Melhorar a informação ao utente/
cuidador:

Melhorar a articulação com movimentos
de voluntariado e associações:

A necessidade de acesso à informação é uma tendência
clara da sociedade, o que na saúde encerra uma
premência de resposta por parte dos prestadores.
Desta forma, a melhoria da informação a disponibilizar
aos utentes, em diversas plataformas, é uma prioridade
para a ação do Hospital de Braga. A virtualização e a
mobilidade permitem soluções inovadoras.

O papel dos movimentos de voluntariado e associações
de fins diversos deverá ser potenciado, uma vez que
pode, muitas vezes, complementar a prestação de
cuidados de saúde hospitalar.

Melhorar os espaços e ambientes:

4. Excelência na alta e no pós-alta

Reforçar a interligação com CSP e CCI:

5. Excelência ao longo de todo o ciclo de
contacto com o utente

Monitorizar a satisfação dos utentes:
Numa ótica de melhoria contínua, a auscultação
permanente da satisfação dos utentes e das suas
sugestões encerra um papel muito importante
para alcançar serviços de elevado desempenho,
criando uma relação única com os nossos utentes.

O conforto e a facilidade de movimentação
nos espaços são elementos decisivos para o
bem-estar de todos os que procuram o Hospital.
Nesse sentido, o aumento da humanização dos
espaços e a melhoria da sinalética serão elementos
essenciais.
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Eixo2
Envolvimento
e Motivação
dos
Colaboradores

É profunda convicção da gestão do Hospital de Braga de que os
desafios que se colocam para a melhoria do relacionamento com
os utentes necessitam, obrigatoriamente, que todos os 2.500
colaboradores se mostrem capazes, motivados e envolvidos com
o desígnio estratégico definido. Assim, o Hospital dispõe já de
uma abordagem integral ao ciclo de relação com os profissionais,
orientando as suas políticas de Recursos Humanos em quatro
grandes pilares:
Fortalecer a cultura, partilhando os mesmos valores e princípios
que se traduzem em normas de atuação da José de Mello Saúde;
Desenvolver competências, através de uma busca constante
de conhecimento e das melhores práticas;
Gerir o desempenho, estimulando e premiando os
comportamentos que conduzam ao atingir de objetivos
desafiantes e alinhados com a estratégia;
Atrair e reter talento de forma integrada, através de um processo
sistemático de identificação, avaliação, desenvolvimento e
retenção dos colaboradores com potencial de crescimento e
comprometidos com a nossa missão e valores.

Numa ótica de reforço destas orientações para o triénio
2016-2018, o Hospital de Braga definiu três vertentes
específicas de atuação: Reconhecer o passado; Melhorar
o presente; e Confiar no futuro.
São, então, estes os principais objetivos estratégicos
e iniciativas subjacentes:

1. Reconhecer o passado

Reconhecer os colaboradores:
Desenvolvimento de processos de reconhecimento dos
colaboradores, instituindo distinções com frequência
em áreas a definir.

Encontros com a Administração:
Implementação de modelos de interação entre os
colaboradores e a equipa dirigente do Hospital,
melhorando a comunicação interna e a perceção
mútua dos contextos de trabalho.
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Eixo2
nolvimento
e Motivação
dos
Colaboradores
2. Melhorar o presente

3. Confiar no futuro

Facilitar a vida pessoal:

Fortalecer a empatia e a comunicação:

Implementação de um conjunto variado de serviços
que melhorem a vida pessoal dos profissionais, como
sejam facilidades para o exercício físico ou o cuidado
de familiares.

Desenvolvimento do movimento transversal da José
de Mello Saúde “Cuidarmais”, atingindo os 2.500
colaboradores do Hospital de Braga, onde serão
promovidas as capacidades de liderança, comunicação
e empatia entre colaboradores e com os utentes do
Hospital, capacitando para a criação de relações únicas
entre si.

Suportar desafios profissionais:
Criação de serviços de apoio ao desempenho
profissional, como a psicologia no trabalho.

Potenciar o portal do colaborador:
Desenvolvimento de funcionalidades de interação
entre os profissionais e a instituição através de meios
eletrónicos, visando a melhoria da comunicação e o
envolvimento dos profissionais.

Gerir as carreiras:
Desenvolvimento e progressão profissional,
enquadrado em modelos de carreiras assentes
em avaliações de desempenho para as diferentes
categorias profissionais.

Reforçar a qualificação dos profissionais:
Promover a formação específica para os vários grupos
profissionais e fomentar a investigação clínica para
desenvolvimento dos conhecimentos das profissões
clínicas.
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Eixo3
Organização
e Processos
Críticos

No cerne da atuação de uma unidade de saúde como
o Hospital de Braga está, naturalmente, a qualidade da
resposta na prestação de cuidados. Como preâmbulo
do Plano Estratégico 2016-2018 foi reconhecido
o elevado desempenho clínico do Hospital, sendo que há um
conjunto de temas que devem ser colocados em agenda para atingir
o plano de excelência proposto. Nesse sentido, e considerando
que o doente de hoje coloca novos desafios de resposta do ponto
de vista clínico, mas também logístico e de informação, levou a
que fossem considerados os seguintes objetivos estratégicos
e iniciativas subjacentes nesta área:

1. Hospital de referência do Minho

Promover abordagens conjuntas com
hospitais da região:
Desenvolver projetos específicos ao nível regional para otimizar
as capacidades disponíveis e o serviço prestado às populações
(ex: urgências, MCDTs, redes de referenciação).

Desenvolver Centros de Referência
nacionais:
Capacitar o hospital para obter o reconhecimento necessário ao
desenvolvimento de centros de referência nacionais.

2. Hospital com operação irrepreensível

Otimizar a programação da atividade:
Melhorar o modelo de programação dos serviços
hospitalares, integrando questões associadas à
prioridade clínica, à adequabilidade dos recursos
e a determinados aspetos sociais.

Alargar o apoio multidisciplinar:
Num contexto de crescente complexidade dos doentes,
alargar o conceito de abordagem multidisciplinar, já
existente em ambulatório, às áreas de internamento
e exames.

3. Hospital centrado na gestão da doença

Apoiar a investigação clínica:
Continuar a aposta efetuada no Centro Clínico
Académico em parceria com a Universidade do Minho,
alargando o seu campo de atuação (ex: cuidados
primários) aumentando a capacidade de investigação
dos profissionais da região e, assim, a qualidade das
abordagens clínicas.

Gerir a doença crónica:
Desenvolver modelos de integração Clínica em doenças
crónicas mais prevalentes, quer do ponto de vista
interno, quer do ponto de vista externo com cuidados
primários e cuidados continuados.

Gerir o doente crítico:
Desenvolver modelo de tratamento do doente crítico
com maior integração dos diferentes meios e recursos
existentes no Hospital, aumentando a qualidade da
prestação dos cuidados.

Desenvolver a Saúde Materno-Infantil:
Reforçar as abordagens clínicas em todo o processo
de maternidade, desde a educação para saúde
materno-infantil, o acompanhamento do período de
gravidez e a orientação pós-parto, potenciando a
qualidade em todo o ciclo e aumentando a confiança
das famílias.
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Eixo3
Organização
e Processos
Críticos
4. Hospital focado na segurança do doente

Monitorizar o desempenho:
O acompanhamento de indicadores de qualidade e
segurança, como sejam as infeções e as quedas, é
um elemento essencial para a permanente melhoria
dos cuidados prestados, sendo necessário desenvolver
sistemas capazes de apoiar a tomada de decisão
nesta área.

Promover as auditorias clínicas:
A permanente atenção ao desempenho das equipas
clínicas e a discussão de diagnósticos e abordagens
fomenta uma cultura de melhoria contínua, que será
promovida.
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Eixo4
Envolvimento
e Notoriedade

Uma das vertentes fundamentais para uma adequada
implementação da proposta de valor do Hospital de Braga
diz respeito à gestão das expectativas e motivações dos
principais stakeholders, para que estes valorizem os eixos
de intervenção e contribuam para o seu sucesso. Ao mesmo
tempo, é responsabilidade do Hospital entender os anseios da
população e promover o seu bom estado de saúde, sendo por isso
a comunicação fundamental. Neste âmbito, como stakeholders,
consideram-se a comunidade em geral bem como os parceiros
do Hospital de Braga: as instituições da região, a comunicação
social, os utentes e familiares e os próprios colaboradores. Desta
forma, foram definidos 6 temas fundamentais para o cumprimento
deste objetivo geral:
São, então, estes os principais objetivos estratégicos
e iniciativas subjacentes:

1. Informar e prevenir em saúde
Melhorar o site do hospital, nomeadamente através de
informação específica sobre os serviços e seus profissionais,
bem como informação dirigida a utentes e cuidadores.

Criação de espaço de informação centralizada no
Hospital de Braga e equacionar a implementação de
quiosque de informação no centro da cidade.

2. Envolver com a comunidade
Envolver a comunidade nas decisões estratégicas do
Hospital, através da potenciação do Conselho para
o Desenvolvimento Sustentado do Hospital de Braga.
Desenvolvimento de protocolos e parcerias com
instituições e empresas locais, que permitam benefícios
mútuos.

3. Demonstrar excelência para a saúde
Partilhar “situações excelentes” dentro do grupo e fora
do grupo profissional.
Produzir vídeos/momentos com utentes a contar a
sua história no Hospital de Braga e partilhá-los quer
internamente quer externamente.

Pl a no Es tr at é gi c o 2 0 1 6 _ 2 0 1 8

28

29

Eixo4
olvimento
e Notoriedade

4. Dar apoio a causas sociais
Criar um banco alimentar ou uma loja social para apoio
de utentes e colaboradores com maiores dificuldades.
Desenvolver ações de filantropia junto de instituições
de mérito social da região.
Criar/desenvolver a Liga de Amigos do Hospital de
Braga.

5. Reconhecer cultura e práticas de excelência

6. Promover o conhecimento
Reforçar o envolvimento com a Universidade do Minho
e o meio empresarial do setor da saúde e potenciar a
aplicação do conhecimento ali desenvolvido.
Comunicar os desenvolvimentos tecnológicos e
científicos gerados no Hospital de Braga e no Centro
Clínico Académico.
Promover prémios das melhores investigações
realizadas no Hospital de Braga.

Criar formas de envolvimento dos utentes com os
processos de reconhecimento dos profissionais do
Hospital.
Apresentar as boas práticas efetuadas no serviço,
candidatando-as ao Prémio Boas Práticas em Saúde.
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