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Centro Hospitalar do Médio Ave celebra
acreditação com secretário de Estado da Saúde 

O   
secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo, 
acompanhado pelo 

Conselho Diretivo da ARS 
Norte e por outras enti-
dades locais, efetuou, on-
tem, uma visita ao Centro 
Hospitalar do Médio Ave 
(CHMA) com o objetivo 
de participar na cerimónia 
de celebração da acredita-
ção do CHMA pelo Cas-
pe Healthcare Knowled-
ge Systems (CHKS). 

O CHMA (Centro Hos-
pitalar do Médio Ave) ob-
teve aquele reconheci-
mento internacional de 
qualidade por uma en-
tidade independente, o  
CHKS, um dos organis-
mos internacionais de 
maior prestígio na área 
da Qualidade em Saúde, 
que acompanha e ava-
lia muitas entidades em 
Portugal e no Estrangeiro. 
Segundo a gestão hospi-
tal, a acreditação decor-

visita

CHMA com acreditação internacional pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems

D
R

re do processo de imple-
mentação de um conjunto 
abrangente de requisitos 
de qualidade e segurança, 
transversalmente a toda a 
instituição e a todos os ní-
veis de gestão e prestação 
de cuidados, que implicou 

«uma avaliação rigorosa e 
exaustiva» por auditores 
externos independentes 
a mais de 9000 pontos, 
em todos os Serviços do 
Centro Hospitalar.

Assim, a visita do se-
cretário de Estado Fer-

nando Araújo pretendeu 
evidenciar o trabalho que 
está a ser desenvolvido no 
CHMA, com o objetivo 
de proporcionar mais e 
melhores cuidados, maior 
segurança e conforto aos 
utentes do Serviço Público 

de Saúde. O processo de 
acreditação, que abrange 
as duas Unidades Hospita-
lares do CHMA (Famalicão 
e Santo Tirso), «confirma o 
empenho dos profissionais 
do CHMA em proporcio-
nar aos utentes uma res-
posta cada vez mais qua-
lificada, de acordo com 
as melhores práticas na-
cionais e internacionais», 
valorizou o governante. 

Todo aquele processo 
foi concluído em maio do 
ano em curso e é válido 
até 2020. Durante a visi-
ta, Fernando Araújo, foi 
também tomando conhe-
cimento de vários projetos 
de investimento recente-
mente realizados ou em 
curso nas duas unidades 
hospitalares do CHMA, 
nomeadamente, dos dois 
projetos que viram recen-
temente aprovados os fi-
nanciamentos respetivos.  
Um integrado no Progra-
ma de Incentivo à Integra-

ção de Cuidados e à Valo-
rização do Percurso dos 
Utentes no SNS, promo-
vido pelo Ministério da 
Saúde, no valor de cerca 
de 1 milhão de euros. E o 
outro, de valor semelhan-
te, aprovado no âmbito do 
Portugal 2020. Estes pro-
jetos, que são orientados 
sobretudo para a moder-
nização da infraestrutu-
ra tecnológica do CHMA, 
encontram-se em fase de 
implementação, que de-
corre até meados do pró-
ximo ano. 

Os responsáveis acres-
centam, ainda, que, ao lon-
go dos últimos dois anos, 
foram igualmente realiza-
dos investimentos de re-
novação de infraestrutu-
ras técnicas, de melhoria 
das condições de segu-
rança e de aquisição de 
equipamentos médico-ci-
rúrgicos para as duas uni-
dades de valor superior a 
500.000 euros.


