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Adalberto Campos Fernandes
vai trabalhar para a Santa Casa
O ex-ministro da Saúde vai ser consultor estratégico para a área da Saúde.
O contrato de um ano vale 45 mil euros. instituição justifica contratação por
ser um "especialista reconhecido" nas áreas da saúde e da longevidade.
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O ex-ministro da Saúde vai ganhar 45 mil euros por um ano de contrato.



Oex-ministro
da Saúde,

Adalberto Campos Fer-

nandes, vai trabalhar na
Santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa (SCML) no próximo ano

como consultor estratégico na área

da Saúde. O contrato, assinado no
dia 28 de dezembro após consulta

prévia e publicado no dia 11 de ja-
neiro no portal Base, visa a aquisi-

ção de serviços de "consultoria es-

tratégica na área da Saúde, nomea-
damente para a integração de

'Lonq Term Care'".
O contrato tem a duração de

um ano e a instituição vai pagar 45
mil euros, mais IVA O convite já
tinha sido noticiado no pelo jornal
Económico no dia 14 de dezembro,

mas, segundo o documento publi-
cado no portal Base, "a decisão de

adjudicação foi tomada por despa-
cho do Provedor, Edmundo Mar-
tinho, de 17 de dezembro, bem

como, na mesma data, aprovada a

minuta do contrato".

O Negócios tentou obter uma

reação do ex-mimstro mas sem su-

cesso até ao fecho desta edição.
Já a SCML justificou esta

contratação da seguinte forma:
"numa altura em que a Santa Casa

tem em curso vários projectos es-

tratégicos nas áreas da saúde e da

longevidade, a contratação de
Adalberto Campos Fernandes,

enquanto especialista reconheci-
do nestas temáticas, enquadra-se
no âmbito do processo de revisão

que está a decorrer para um novo
modelo de gestão, visando a im-
plementação de um paradigma de

resposta social, que seja mais in-

tegrado e adequado ao nível dos

estabelecimentos residenciais
para pessoas idosas."

Adalberto Campos Fernandes

saiu do Governo em outubro na

véspera da apresentação da pro-
posta de Orçamento do Estado

para 2019. Em declarações aos jor-
nalistas, à saída do Palácio de Be-

lém, em Lisboa, após assistir à pos-
se da sua sucessora, Marta Temi-
do, e de outros novos ministros,
Adalberto Campos Fernandes afir-
mou que saiu a seu pedido para dar

lugar a "outro jogador".
"Achei que há momentos em

que é preciso, tal como numa ma-
ratona, numa corrida por estafetas,
melhor dizendo, é preciso um ou-

trojogador, com mais energia, com
mais capacidade", admitindo que
a saúde "é um sector muito difícil

que tem de ser salvo". "O que havia

a dizer foi dito, articulado e combi-
nado com o senhor primeiro-mi-
nistro", afirmou ainda, acrescen-
tando que sai "satisfeito" com o seu

trabalho, mas ao mesmo tempo
"insatisfeito, porque podia ter fei-
to muito mais, com certeza".

Nascido em Lisboa a 25 de Se-

tembro de 1958, Adalberto Cam-

pos Fernandes é licenciado em
Medicina pela Faculdade de Me-
dicina de Lisboa, da Universidade
de Lisboa. É especialista e mestre

em Saúde Pública
Entre os vários cargos que ocu-

pou antes de assumir a pasta da

Saúde destaque para a presidência
da maior unidade hospitalar do

país - o Hospital de Santa Maria,

hoje Centro Hospitalar Lisboa
Norte. Adalberto Campos Fernan-
des passou ainda pelo hospital de

Cascais (PPP) e presidiu à comis-

são executiva do SAMS , o serviço
de assistência médico-social dos

bancários. Professor convidado da

Escola Nacional de Saúde Pública
da Universidade, Adalberto Cam-

pos Fernandes foi ainda o coorde-
nador do Programa do PS para a

Saúde de António Costa e é mem-
bro da comissão política nacional

do PS, eleita em junho de 2018. ¦

éé
Numa altura em que
a Santa Casa tem em
curso vários projetos
estratégicos na área
da saúde e
da longevidade,
a contratação
de Adalberto Campos
Fernandes, enquanto
especialista
reconhecido nestas
temáticas, enquadra-
se no âmbito do
processo de revisão
que está a decorrer
para um novo modelo
de gestão.
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