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Dr. Manuel Teixeira, Ex-Secretário de Estado da Saúde, no XIX Governo Constitucional, 
e atual Administrador não Executivo do Banco Montepio. 

Programa de Conhecimento 
& Desenvolvimento Sustentável | 2019/2020

1ª Edição

Nota introdutória e recordatória

A ARSLVT com o propósito de desenvolver a área do conhecimento dirigida 
aos seus quadros iniciou em 2019 a 1ª Edição do Programa de Conhecimento 
& Desenvolvimento Sustentável inserido na agenda da ARSLVT para a 
Sustentabilidade, um fórum de reflexão e partilha de conhecimento designado 
“Conversas com…” que decorreu durante o ano de 2019 e nos dois primeiros 
meses de 2020 – no período pré-pandemia -.

As sessões decorreram em formato presencial e promoveram excelentes reflexões 
com as personalidades e oradores convidados, relembrando:

1ª Sessão de Conhecimento e Reflexão | 2019
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Para o Ex-Governante o SNS defronta-se com três desafios, sobre os quais importa 
refletir e para os quais urge encontrar soluções, são eles: 

• “Aposta na Prevenção; 
• Dotações orçamentais realistas e mudanças organizacionais;
• Existência de um Plano de Investimento.”

Prof. Pedro Madeira de Brito, Professor na Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, advogado Especialista em Direito do Trabalho, e autor de várias 
publicações no âmbito da contratação coletiva dos trabalhadores da Administração 
Pública. 

2ª Sessão de Conhecimento e Reflexão | 2019
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A Temática versou sobre as Relações Jurídico-Laborais e a Nova Lei de Bases 
da Saúde. Pedro Madeira de Brito concluiu explicitando as diferenças entre 
a “dicotomia Profissionais de Saúde e Profissionais do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS).”
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Engº. Luís Roberto, Engenheiro de formação e membro da Direção do GRACE – 
Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial. 

O evento decorreu na Sala do Arquivo, numa parceria com a Câmara Municipal 
de Lisboa. 

Ana Harfouche enquadrou a temática - uma nova linha de orientação estratégica 
da ARSLVT em 2019 - e o seu alinhamento com a estratégia de Região.

3ª Sessão de Conhecimento e Reflexão | 2019

O FUTURO SUSTENTÁVEL  
vai ser baseado e reforçado nos vetores:

• Tomada de Consciência

• Conhecimento

• Produção de Decisões Informadas

• Parcerias

Ana Harfouche
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Relembrou, ainda, a importância dos ODS no quotidiano dos profissionais de saúde 
e da sua importância para divulgar os mesmos pela população que servem.
Em termos simbólicos, essa importância foi sinalizada com a distribuição 
de marcadores para agendas e livros ilustrados com os 17 ODS.

Luís Roberto baseou a sua apresentação nos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). A necessidade dos diferentes países estarem sensibilizados 
para mudança e quais os ODS em que Portugal está na linha da frente, foram alguns 
dos temas versados.
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Prof. Doutor Adriano Moreira, Humanista e Pensador do país e do mundo.

Membro da Delegação Portuguesa na ONU, Professor Catedrático da Universidade 
Técnica de Lisboa, Membro do Conselho de Estado. 

4ª Sessão de Conhecimento e Reflexão | 2019
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Almirante António Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior General das Forças 
Armadas, desde 1 de março de 2018.

5ª Sessão de Conhecimento e Reflexão | 2019

Adriano Moreira nos deixou uma profunda reflexão: 

• “Que papel temos enquanto cidadãos europeus e do mundo?

• A desigualdade entre estados-nação?

• Estaremos a perder a nossa identidade enquanto indivíduos?

• Caminhamos para uma (INI)dentidade dos povos?”
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A palavra-chave da conversa foi – Estratégia

Segundo o Almirante António Silva Ribeiro, “a Estratégia deve sempre responder 
a duas perguntas básicas: 

Porquê? e Como?

feito este exercício, o sucesso das pessoas, das organizações e dos países 
é mais facilmente atingido.”
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Dr. Emílio Rui Vilar, que atualmente exerce os cargos de Chairman da Caixa Geral 
de Depósitos, Administrador não Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, 
Membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa, Presidente 
do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves e Diretor não Executivo 
da Fundação da Casa de Mateus.

6ª Sessão de Conhecimento e Reflexão | 2019

Emílio Rui Vilar propôs-nos uma reflexão sobre o Bom Governo:

“Como é que um mau ou bom Governo, pode ditar o fracasso, ou, o sucesso 
das pessoas, das instituições e dos países”.
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ACES de Lisboa Ocidental

O ACES de Lisboa Ocidental na sua reunião mensal de 4 de dezembro de 2019, 
com a participação do Diretor Executivo, do Conselho Clinico e de Saúde, 
dos Coordenadores das Unidades funcionais, Interlocutores de Enfermagem 
e do Secretariado Clínico, dos Conselhos Técnicos, do Gabinete do Cidadão 
e outros convidados, solicitou à ARSLVT que fosse replicada a apresentação do tema 
“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, apresentado pelo Engº. Luís Roberto, 
Vice-Presidente da GRACE e pela Professora Doutora Ana Harfouche.

Nas palavras do seu Diretor Executivo, Dr. Rafic Nordin, o conhecimento obtido 
com as medidas adotadas pela quase totalidade dos países do mundo, no contexto 
das Nações Unidas, “foi por nós considerado um excelente tema para o conhecimento 
e sensibilização dos nossos profissionais pela sua importância e atualidade, 
bem como a sua abrangência e transversalidade a vários setores da sociedade, 
nomeadamente na saúde”.

8ª Sessão de Conhecimento e Reflexão | 2019
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Nesta sessão, ocorrida em janeiro de 2020, tivemos o prazer de contar com o ilustre 
Delfim Rodrigues, nascido na Aldeia Nova de Santo Bento, em Serpa, é alentejano 
por nascimento, mas vimaranense por paixão.

Decidido e focado foi administrador do hospital de Guimarães para onde rumou 
em 1984 e onde se converteu aos encantos da cidade de berço e do Vitoria 
de Guimarães.

Depois de passar pelos EUA onde conclui uma especialização em administração 
hospitalar, esteve na direção geral de infraestruturas hospitalares, foi o último diretor 
geral dos hospitais e o primeiro diretor geral da saúde.

Foi o responsável pela criação das Administrações Regionais de Saúde (ARS) 
e foi o primeiro Presidente da ARSLVT. Esteve envolvido no lançamento de vários 
projetos na área da saúde, no setor social e no setor privado.

Delfim Rodrigues trouxe à discussão aquilo que no seu entender deve ser o futuro 
das organizações:

“o futuro deve ter em atenção a promoção do trabalho em equipa e da inteligência 
coletivas tendo em conta mais o aspeto funcional e menos o aspeto hierárquico 
(menos órgãos). A governação da saúde deve, por isso, evoluir do orgânico 
para o funcional, o futuro das organizações de saúde deve passar mandatoriamente 
pelo conhecimento digital.”

Dr. Delfim Rodrigues - Primeiro Presidente da ARSLVT

9ª Sessão de Conhecimento e Reflexão | Janeiro 2020
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Prof. Fátima Carioca, Dean da AESE Business School.

Licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, mestre em 
Engenharia de Sistemas e Computadores e doutorada em Gestão, Fátima Carioca 
abordou o tema “As Pessoas e os Novos Contextos de Trabalho” na sessão ocorrida 
em fevereiro de 2020. 

Nesse sentido, a também professora na área do Fator Humano na Organização 
da AESE Business School, defendeu que o mundo laboral tem hoje novas funções 
e profissões, novas competências e novas gerações.

10ª Sessão de Conhecimento e Reflexão | Fevereiro 2020
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Defendendo que as organizações devem alicerçar-se no passado, viver o presente 
e projetar o futuro, Fátima Carioca caracterizou as quatro gerações atuais: os baby 
boomers, a geração X e as gerações Y e Z, dando pistas para que as organizações 
se adaptem às caraterísticas destas últimas. Para a oradora, a chave do sucesso 
encontra-se no:

“quadrinómio composto por liderança, gestão, talento e colaboração.”

Através das “Conversas com…”, a ARSLVT pretendeu dinamizar a cultura 
e o espírito da Instituição, bem como, a troca de experiências com valor 
acrescentado para a implementação de medidas que melhorem as metas 
e os indicadores globais da Região, no âmbito da Agenda 2030.
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Primeira conferência ARSLVT que sinaliza o “Programa de Conhecimento 
& Desenvolvimento Sustentável”
Palácio Nacional da Ajuda | 3 dezembro 2019 

Realizou-se, no Palácio Nacional da Ajuda, a 3 de dezembro de 2019 
e no âmbito da 1ª Edição do Programa de Conhecimento & Desenvolvimento 
Sustentável a Primeira Conferência da ARSLVT com o título “Desafios da ARSLVT 
para as Próximas Décadas”.
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O Presidente da ARSLVT, Dr. Luís Pisco, explicou que esta Conferência decorre 
de um conjunto de iniciativas que a ARSLVT tem vindo a promover junto dos seus 
colaboradores no âmbito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas, em que se insere o Programa de Conhecimento 
para o Desenvolvimento da Agenda 2030.
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Complementarmente, o Professor Félix Ribeiro, Consultor do Conselho de Administração 
da Fundação Calouste Gulbenkian e com vasta experiência nas áreas de Prospetiva, 
Economia Internacional e Relações Internacionais, propôs à reflexão e posterior 
discussão temas tão importantes, como o papel e o modelo de negócio dominante 
até à passagem do milénio, de um setor chave na inovação tecnológica da saúde 
– a Indústria farmacêutica.

Indústria que desempenha um papel crucial na eficácia da atuação dos Sistemas 
de Saúde. Como reflexão final deixou alertas:

“Como é que a demografia, a evolução dos padrões de morbilidade, os avanços 
na investigação e os constrangimentos orçamentais podem ser compaginados 
com uma evolução tecnológica cada vez mais presente e necessária.”
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A ARSLVT lançou na Conferência, o 1º Caderno da ARSLVT – Evidências I:

“A Inovação Tecnológica na Saúde: AS INDÚSTRIAS QUE A LIDERAM 
E OS SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE - QUE FUTUROS?”

A edição revela os temas cruciais para o futuro no Setor da Saúde e o seu alinhamento 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela Agenda 2030.

Ana Harfouche, ARSLVT
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Acelerador de liderança

Em parceria com a PwC

Consciente de que as competências têm que ser transformadas, atualizadas 
e reforçadas, a ARSLVT deu continuidade ao Programa com uma 2ª Edição 
desenhada em coprodução com a PwC constituído por 10 sessões customizadas 
às necessidades dos seus dirigentes e Alta Direção, agrupadas em quatro fases, 
como se apresenta:

Sessões quinzenais e mensais

Chegada

Resolução
de problemas com

design thinking

Data & analyticsPartida
Transformação

digital

A experiencia
do paciente

Fase 1:
Acelerador
de tendências

Fase 3:
Líder do futuro

Educação de qualidade
ao longo de toda a vida

Fase 2:
Responsabilidades
da administração

Fase 4:
Colocar em ação

Líder agile
Técnicas

de coaching
Auto-conhecimento

(DISC)

Cibersegurança
& privacidade

Governance
na transição para

o desenvolvimento
sustentável

Ética, compliance
e deveres do

Administrador 

Programa de Conhecimento 
& Desenvolvimento Sustentável | 2020/2021

2ª Edição
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A primeira sessão do Programa subordinado  
ao tema“Transformação Digital: um mundo  
em mudança”.

Contou com a abertura pelo Presidente da ARSLVT, Luís Pisco, e por Ana Paula 
Harfouche responsável pela Agenda da ARSLVT para a Sustentabilidade. 

As intervenções foram asseguradas por Catarina João Morgado, responsável pela 
PwC’s Academy e por Marcos Brendão, Digital Services Advisory Manager da PwC.

Depois de um bloco sobre a Era Digital e macrotendências – conectividade 
e tecnologias exponenciais - que a originam, bem como as suas implicações 
para as organizações, seguiu-se um segundo bloco sobre o contexto atual do setor 
da Saúde, a importância da jornada do paciente e possíveis pontos de partida 
para iniciar projetos de transformação digital neste setor.

No final houve espaço para reflexão e partilha em que ficaram patentes vários desafios:

• “digitalização do setor da saúde, nomeadamente pelas especificidades 
do setor, assente em valores como a confiança;

• a urgência de capitalizar os benefícios que a tecnologia pode trazer para o bem-estar 
do cidadão, dando destaque à prevenção migrando, deste modo, o foco 
do tratamento para o bem-estar;

• falta de cultura de “saber partilhar” foi um desafio sinalizado pelos participantes 
e que se espera venha a ser invertido com as novas ferramentas digitais.”

1ª Sessão | 17 dezembro 2020

2ª Sessão | 26 fevereiro 2021

A segunda sessão do Programa foi subordinada  
ao tema “Data & Analytics”.   
 

Nesta segunda sessão, que contou com a abertura pelo Presidente da ARSLVT, 
Luís Pisco, e por Ana Paula Harfouche contámos com as intervenções de 
Afonso Dias Coelho e João Francisco Soares, com a coordenação de Catarina 
João Morgado, responsável pela PwC’s Academy.

Depois de uma reflexão sobre a era dos dados e a sua importância para as organizações, 
seguiram-se exemplos sobre como controlar e trabalhar dados, assim como, alavancar 
o seu potencial (com recurso a técnicas de machine learning e heurísticas de otimização). 
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Foi, ainda, partilhado um caso prático do setor da saúde, para posterior análise 
pelos participantes.

Ao longo da sessão os participantes foram convidados a responder a questões 
e puderam colocar as suas dúvidas aos oradores, tendo ficado patente não só 
a urgência do tema, mas também, os desafios que apresenta para a organização, 
tendo em conta as necessidades de qualificações e a sensibilidade dos dados 
com que se opera.

No final refletiu-se sobre a:

“causa da inexplicabilidade da ineficiência dos dados - incapacidade técnica, 
“estratégia de informação” - questão que ficou em aberto…- !?”

3ª Sessão | 11 março 2021

A terceira sessão do Programa subordinada 
ao tema “Ética, compliance e responsabilidades 
da administração”.

Contou com as intervenções de Luís Pedro Oliveira, Associado Principal da CCR 
Legal, e Gonçalo Pereira Almeida, Forensics Manager.

Numa perspetiva jurídica, evidenciou-se que o gestor público:

(1) tem um estatuto próprio, mas está muito equiparado ao gestor privado;

(2) está vinculado ao cumprimento de deveres gerais, seja de cuidado 
(disponibilidade, competência técnica, conhecimento da atividade), 
seja de lealdade (prosseguir o interesse público e não interesses próprios), 
e também específicos, isto é, determinados concretamente em diversas fontes 
(lei, estatutos, contrato de gestão, etc.);

(3) é avaliado no seu comportamento segundo o padrão do gestor “criterioso 
e ordenado”; e

(4) é responsável pela inobservância daqueles deveres e padrão comportamental 
segundo uma lógica de mínimos (a sua atuação deve ser, minimamente, 
informada, livre de interesse pessoal e racional, ou seja, deve ser explicável 
logicamente, mas não tem de ser ótima).
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Na componente ética e de compliance foram abordados diversos temas relacionados 
com (i) princípios éticos, (ii) formas de tratar e decidir sobre potenciais eventos a reportar, 
nas perspetivas do denunciante e do gestor das denúncias, (iii) canais de reporte 
de irregularidades e (iv) sistemas de compliance.

Os participantes tiveram a oportunidade de partilhar experiências e perspetivas 
sobre a sua realidade na ARSLVT com os oradores e com a restante audiência.

A quarta sessão do programa subordinado  
ao tema “Governance na Transição para  
o Desenvolvimento Sustentável”.

Teve como oradoras a Ana Cláudia Coelho, Marta Gago Antas e Rita Esmeraldo,  
da equipa de Sustainable Business Solutions da PwC.

Durante a sessão Ana Paula Harfouche assinalou o local no site da ARSLVT onde 
podem ser encontradas as iniciativas recentes e inclusivamente a distinção já obtida 
pela ARSLVT nestas temáticas (disponível em Institucional/Agenda ARSLVT 
para a Sustentabilidade).

Os participantes tiveram a oportunidade de perceber o conceito de criação de valor 
pela sustentabilidade, de conhecer as iniciativas e compromissos internacionais 
e quais os principais desafios da sustentabilidade aplicáveis ao setor da saúde, 
sempre com exemplos práticos do que os peers estão a fazer.

4ª Sessão | 19 março 2021
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No dia 21 de abril realizou-se mais uma sessão 
do Programa sobre o tema “Cibersegurança 
e Privacidade”.

Esta sessão contou com uma nota introdutória do Presidente da ARSLVT, Luís Pisco, 
bem como pela embaixadora do programa, Ana Paula Harfouche, que salientou 
a pertinência do tema e enquadrou-o aludindo ao Relatório anual do World Economic 
Forum, o qual apresenta uma linha temporal estimada para as ameaças globais 
de curto, médio e longo prazo, onde se incluem os riscos relativos ao tema 
da cibersegurança, nomeadamente, desigualdades digitais, colapsos das infraestruturas 
de IT, avanços tecnológicos adversos que, num extremo, podem levar ao colapso 
de estados. Destacou, ainda, que Cibersegurança e Privacidade são um tema C-Level 
para qualquer organização e que a ARSLVT tem feito um cuidado e pertinente 
caminho nessa trajetória.

Para fazer o contraponto para a realidade e desafios da ARSLVT, José Carlos Ramos, 
CISO (Chief Information Security Officer) da ARSLVT fez uma alocução na qual 
reforçou a importância da segurança física dos centros de dados, assim como, 
dos equipamentos e enfatizou como muito relevante a questão dos comportamentos, 
pelo que testar o nível de maturidade dos utilizadores para definir a estratégia, 
pode tornar-se decisivo.

Questões e desafios da ARSLVT corroboradas e densificadas na óptica do RGPD 
por Paulo Dias da Silva, Coordenador do Gabinete Jurídico e do Cidadão e DPO 
(Data Protection Officer) da ARSLVT, que na sua intervenção começou por referir 
que a ARSLVT é das poucas instituições públicas a ter um regulamento publicado 
em Diário da República sobre as TIC.

Também tiveram oportunidade de conhecer em detalhe os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), assim como, o que os outros peers estão a fazer em relação 
a este tema. Ficaram, ainda, a saber a importância do envolvimento com 
stakeholders/partes interessadas, do conceito de materialidade e quais as principais 
tendências de relato de informação não financeira.

Anabela Barata, vogal do Conselho Diretivo, sublinhou a importância das diversas 
atividades desenvolvidas pela ARSLVT tendo sempre como foco central o cidadão 
e o cuidar de toda a população que a Instituição serve.

5ª Sessão | 21 abril 2021
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Pela PwC estiveram presentes Catarina João Morgado, da PwC’s Academy, 
Miguel Dias Fernandes, Partner da PwC, que reforçou a importância do trabalho 
em rede para o robustecimento do nosso ambiente de cibersegurança e Jorge Sacadura  
Costa, Advisory Senior Manager, especialista destas temáticas, que traçou o 
panorama organizacional português no que respeita à maturidade em termos de 
cibersegurança, salientando que não estamos preparados para resolver incidentes.

Em virtude da Covid-19 cerca de 40% das organizações estão a acelerar a digitalização: 
modernizar sim, mas com novas competências e capacidades. A maioria das organizações 
pensam reforçar as medidas de cibersegurança - uma das áreas em que se prevê 
o aumento do investimento das organizações. 

Todavia, desenvolver apenas competências técnicas digitais das pessoas na organização 
é muito insuficiente, são necessários desenvolvimentos de temas mais transversais 
como a criatividade, a comunicação e o espírito crítico.

No que respeita à privacidade - é uma área em que ficou claro existirem sinergias 
com a cibersegurança: um dos critérios a considerar em relação à utilização de 
dados passa por ponderar sempre a necessidade da sua utilização, isto é, recolher 
dados pessoais que tenham uma pertinência/ finalidade clara e ligada com o cuidado 
a prestar aos doentes. Transparência sim, mas as “finalidades não são infinitas”.

Foi referido, também, que a Privacidade dos dados pessoais deve ser garantida 
através do cumprimento de um conjunto de Princípios que se concretizam 
essencialmente em 5 principais processos organizacionais, a saber:

• Execução dos direitos dos titulares dos dados; 

• Pedido e Revogação de Consentimento; 

• Gestão de Incidentes de Privacidade; 

• Privacy By Design and by default; e

• Revisão da documentação de governo.

Estes procedimentos devem ser descritos de forma clara identificando sempre 
os colaboradores que são os responsáveis, consultados, aprovadores e informados 
de cada uma das atividades. Na ARSLVT existe uma circular normativa que permite 
ter um conhecimento destas informações.

Em cada ACES existe um responsável que trata destas questões em conjunto 
com o responsável de dados.

Foi dado destaque a duas grandes componentes - o Privacy by design and by default 
(Privacidade por desenho e por defeito), apesar de ter sido apresentado como 
um processo, é acima de tudo a incorporação dos princípios base nas atividades 
do dia-a-dia. 
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Em resumo, qualquer novo projeto ou alteração a implementar deve ter em consideração 
os tratamentos de dados pessoais que estão incluídos e quantificar o risco associado 
através da Análise de Impacto de Privacidade.

A componente final prendeu-se essencialmente com a gestão dos subcontratantes. 
Uma vez que estes se situam num perímetro organizacional externo à ARSLVT é 
necessário que existam critérios de seleção dos mesmos (ex: existência de determinados 
processos, certificações, entre outros), assim como, um conjunto de cláusulas 
de Privacidade nos contratos estabelecidos por forma a garantir o cumprimento 
das obrigações presentes no RGPD (ex: resposta a Incidentes em 72 hrs).

A terminar, Ana Paula Harfouche salientou o convite do Senhor Contra-almirante 
António Gameiro Marques, Diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, 
para uma visita da ARSLVT ao Centro Nacional de Cibersegurança seguida 
de uma conferência sobre diretivas de cibersegurança com foco na saúde.

A 6ª Sessão que decorreu no dia 12 de maio 
foi subordinada ao tema da “Liderança Agile”.

Esta sessão contou com uma nota introdutória pelo Presidente da ARSLVT, 
Luís Pisco, bem como pela embaixadora do programa, Ana Paula Harfouche 
que enfatizou os benefícios do Programa, que vão para além do conhecimento 
e capacitação dos líderes nas diversas áreas - as várias sessões têm permitido 
o envolvimento, promovido a cultura organizacional e têm potenciado um novo 
mindset.

Dando destaque à pertinência da agilidade no contexto em que vivemos, a sessão 
começou com uma reflexão a cargo de João Menescal Dantas, Senior Executive 
da PwC’s Academy, que salientou as vantagens e desvantagens do trabalho remoto 
e quais os requisitos fundamentais da liderança neste contexto.

“Em consequência da pandemia da COVID-19, as organizações foram colocadas 
à prova num verdadeiro teste de sobrevivência aos modelos tradicionais de gestão 
do trabalho presencial. Uma grande percentagem das organizações foi apanhada 
desprevenida nesta situação, o que tornou urgente a necessidade de adaptação 
e capacitação do seu capital humano.”

6ª Sessão | 12 maio 2021



pwc.pt/academy  |  33

Apesar do contexto atual ser de grande incerteza, cabe à liderança das organizações 
garantir a continuidade das suas atividades e não deixar alastrar o pânico, o medo 
e a dúvida entre os seus colaboradores.

Os participantes presentes tiveram ainda a oportunidade de conhecer diferentes 
tipos de liderança, pela voz da Mariana Sampaio Lino, Consulting Senior Manager 
e responsável pela área de Business Transformation da PwC, qual o impacto 
do estilo de liderança adotado nos colaboradores e nos resultados pretendidos. 
Falando em resultados, a consultora salientou que os modelos de motivação 
e necessidade de continuar a manter os elevados níveis de exigência tornaram-se 
um especial desafio em tempos de colaboração à distância.

As ferramentas e técnicas de gestão ágil propõem um dinamismo grande ao longos 
dos diferentes estágios de interação, assegurando que o trabalho é executado 
e validado em ciclos muito curtos, por forma a mitigar riscos de desalinhamentos 
e ou entregas tardias e com falhas.

A confiança passou a ser cada vez mais uma pedra basilar nos princípios de gestão 
para os Líderes e como tal, metodologias ágeis propõem modelos de responsabilização 
autopropostos, que se revelam bastante eficazes em ambientes complexos 
e multi-localização.

Tal como reforçado pelas intervenções dos participantes a crescente imprevisibilidade 
associada à atividade diária leva à importância da agilidade para a tomada de decisão 
mais próxima do acontecimento, pelo que a mobilização deste tipo de metodologias 
pode ser um grande ativo ao dispor das organizações.

A terminar o Presidente da ARSLVT, Luís Pisco agradeceu a prestação realizada 
pelos oradores e corroborou a necessidade de revisitar e conhecer as metodologias 
apresentadas destacando que face à dispersão geográfica da ARSLVT que serve 
3 milhões e 700 mil cidadãos, com 15 ACES e 16 Hospitais de grande dimensão 
“ou funciona na base da descentralização e confiança, ou não funciona” 
e “tem funcionado.”
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A 7ª Sessão decorreu no dia 26 de maio e foi  
subordinada ao tema da “Técnicas de Coaching”.

Os oradores Catarina João Morgado, responsável pela PwC’s Academy 
e João Menescal Dantas, PwC’s Academy Senior Executive, apresentaram a definição 
de coaching por parte da ICF, a qual consiste numa parceria com o cliente, 
através de um processo estimulante e criativo que o inspira a maximizar o seu potencial 
pessoal e profissional. Com este conceito distinguiu-se coaching de outras 
abordagens como o mentoring.

Através do recurso a vários estudos, entre eles de Daniel Goleman e artigos publicados 
na Harvard Business Review ficou patente que o uso de técnicas de coaching constitui 
um desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para os líderes se aproximarem 
das suas equipas. De entre as competências destacadas salientaram-se as competências 
de “Segurança e confiança”, “Escuta ativa” e “Colocar questões”. A respeito desta 
última, Luís Pisco citou Larry King quando este dizia:

“Eu lembro a mim mesmo todos os dias: nada que eu disser neste dia me ensinará 
coisa alguma. Portanto se eu pretendo aprender, devo fazê-lo através de ouvir.”

Os vários participantes salientaram a dificuldade em usar estas técnicas perante 
o ritmo acelerado e assoberbado que vivemos, designadamente quando a referência 
se encontra mais próxima de uma linha de comando em que o gestor é responsabilizado 
pelas decisões que são tomadas. Mas é esse um dos paradoxos do líder, o de encontrar 
o balanceamento certo entre várias técnicas, flexibilizando a sua atuação de acordo 
com o ambiente e sempre com foco nos resultados.

Por fim, a sessão contou ainda com uma convidada especial, a Master Coach 
Maria Helena Anjos, que partilhou a sua experiência de 18 anos como coach interna 
de uma entidade de referência e nos brindou ainda com um insight final: 

“se o líder não adquirir a capacidade de se colocar no lugar de ouvinte então 
as pessoas também não se irão atrever a partilhar o que funciona e não funciona 
e porque é que temos equipas que acabam por ser não-equipas.”

O coaching mostrou-se como uma ferramenta útil de obtenção de feedback 
e geração de empatia na organização.

7ª Sessão | 26 maio 2021
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Encerrando a fase designada por “Líder  
do futuro”, decorreu no dia 17 de junho  
a 8ª Sessão do Programa subordinada ao tema do “Autoconhecimento”.

João Menescal Dantas, PwC’s Academy Senior Executive, foi o orador principal 
da sessão.

A sessão iniciou-se como uma dinâmica de autoconhecimento com recurso 
a um conjunto de imagens baseadas num jogo pedagógico. Este exercício teve 
por objetivo criar um ambiente seguro e desafiar os participantes para refletirem 
sobre alguns aspetos do seu autoconhecimento.

Perspetivou-se garantir um tempo e um espaço para uma reflexão coletiva sobre 
os benefícios do autoconhecimento em termos pessoais e profissionais para 
um melhor entendimento sobre quem somos e sobre o modo como tipicamente 
funcionamos no ambiente que nos rodeia. Além do mais, vários estudos apontam 
para como o investimento no autoconhecimento é uma das habilidades mais 
importantes para o desenvolvimento e crescimento do ser humano em todas 
as áreas da sua vida.

Na segunda parte da sessão o foco dos conteúdos passou pela abordagem do 
modelo comportamental DISC do psicólogo William Moulton Marston e o destaque 
para algumas secções dos relatórios de avaliação comportamental, realizados 
por cada um dos participantes, para que possam retirar o maior partido da análise 
da informação contida nos mesmos.

8ª Sessão | 17 junho 2021

Top 10

1. Auto-consciência

2. Comunicação e influência

3. Capacidade de resolver problemas complexos

4. Orientação para servir

5. Negociação

6. Inteligência emocional

7. Capacidade de tomar decisões

8. Criatividade e inovação

9. Gestão de pessoas

10. Visão estratégica e foco no cliente

Competências do líder
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A finalizar e nas palavras da vogal do Conselho Diretivo, Anabela Barata, este é um 
tema fundamental para ao qual nem sempre é dedicado o tempo suficiente, pelo 
que foi uma boa oportunidade para propiciar esta reflexão, com vista a potenciar 
a comunicação com os que nos rodeiam e podermos contribuir para organizações 
mais ágeis.

Decorreu, a 1 de julho, a 9ª Sessão do Programa 
subordinada ao tema – “A experiência do paciente” 
– numa fase designada por “colocar em ação”.

Após nota introdutória pela embaixadora do programa, Ana Paula Harfouche, fomos 
acolhidos por Catarina João Morgado, responsável pela PwC’s Academy que apresentou 
Hugo Matthioli, Partner de Management Consulting da PwC, que foi o orador da sessão.

Começando pela definição de conceitos, percebemos que falar em experiência 
do paciente é falar em emoções e que a experiência é tanto mais positiva quanto 
nos suscitar emoções positivas, as quais são absolutamente cruciais num setor 
tão crítico como a saúde, em que a confiança é a principal moeda de troca.

Ficou também claro que, mais do que dados geográficos, o conhecimento do cidadão 
passa pela descrição das diferentes personas que caracterizam as diferentes tipologias 
de cidadão, com as suas expectativas diferenciadas. Personas são, assim, arquétipos 
criados a partir de uma observação exaustiva de utilizadores potenciais em que cada uma 
se baseia numa personagem fictícia cujo perfil combina as características de um 
grupo social.

Personas ajudam a tomar e defender decisões e são úteis na construção de empatia 
e na compreensão dos segmentos de mercado para quem a oferta estará disponível.

Após essa tipificação do seu público alvo, seria possível identificar os pontos de contacto 
de diferentes camadas da população com os serviços prestados e, assim, detetar 
fragilidades nessa jornada, potenciando os aspetos que possam ser valorizados.

Tal como concluíram alguns participantes no final:

 “o mapeamento destas jornadas é tão crucial como desafiante”

no entanto, a sua sistematização trouxe uma nova perspetiva sobre a forma como 
podemos olhar para os nossos doentes e utilizadores, permitindo, assim, redesenhar 
alguns aspetos, nomeadamente em termos de alinhamento de mensagens e coesão 
entre os diferentes pontos de contacto.

9ª Sessão | 1 julho 2021
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Decorreu no dia 08 de julho a 10ª e última Sessão 
da 2ª Edição do Programa subordinada 
ao tema – “Resolução de problemas com Design Thinking”.

Após nota introdutória do Presidente da ARSLVT, Luís Pisco, que fez questão 
de acompanhar o programa muito de perto e pela embaixadora do programa, 
Ana Paula Harfouche, fomos acolhidos pela Catarina João Morgado, responsável 
pela PwC’s Academy que apresentou o Hugo Matthioli, Partner de Management 
Consulting da PwC.

Nesta sessão, de caráter eminentemente prático, os participantes foram desafiados 
a abordar a temática do Design Thinking e a colocarem em prática os conceitos 
na resolução de um caso do quotidiano.

No final os participantes salientaram a pertinência destes temas e, tal como 
reforçado pela Catarina João Morgado da PwC, será agora o momento de continuar 
a colocar em prática, ainda antes de uma próxima oportunidade de reforçar 
as aprendizagens.

Ficou agendada para 28 de setembro uma sessão de encerramento do Programa, 
que contará com a presença do Presidente da ARSLVT, Luís Pisco e do Presidente 
da PwC, António Brochado Correia.

Nessa sessão, além de sistematizar os ganhos para a organização que este Programa 
trouxe, haverá espaço para exploração de macrotendências, entrega deste booklet 
de takeaways, bem como apresentação da 3ª Edição deste Programa.

10ª Sessão | 9 julho 2021

Ana Harfouche, ARSLVT e Catarina Morgado, PwC.

Imagem ilustrativa de conteúdo apresentado na sessão.
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Presidente da ARSLVT 

“Estamos muito empenhados no desenvolvimento sustentável e este é um 
programa de conhecimento & desenvolvimento sustentável. Eu penso que aqui 
cabe uma palavra de agradecimento à professora Ana Harfouche por ter dinamizado 
todo este processo, à PwC porque de facto foram uma parceria extraordinária e 
conseguiu-se desenhar um conjunto de 10 sessões que valeram pelo seu conjunto 
e também às pessoas que participaram. Foi um conjunto de dirigentes da ARS que 
beneficiaram deste programa.”

Luís Pisco

Líder do Programa de Conhecimento & Desenvolvimento Sustentável

“Este espaço de reflexão e partilha foi muito importante, pois podemos dar um 
pouco de todos nós. E isso é uma dádiva muito importante para a valorização 
da cultura e das competências organizacionais, também do propósito de 
sustentabilidade, mas acima de tudo no reforço da identidade da ARSLVT.”

Ana Harfouche

Responsável pela PwC’s Academy em Portugal, Angola e Cabo Verde

“É uma honra sermos os parceiros da ARSLVT para um tema que nos é tão caro 
como o do Conhecimento & Desenvolvimento Sustentável. Em nome da PwC e de 
todos os especialistas envolvidos, foi muito enriquecedor co-criar e acompanhar de 
perto as reflexões dos participantes, em que encontramos dirigentes extremamente 
empenhados e verdadeiramente focados no seu papel de líderes. O nosso muito 
obrigado pelos contributos e pelo impacto na instituição.”

Catarina Morgado

Testemunhos
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