
ASSUNTO: ATEHP - Eleições para o biénio 2023-2024 
 
Estimado(a) Associado(a) 

 

Encontramo-nos no final de mais um mandato. 

Devido à pandemia da COVID-19, que continuou sobretudo na primeira parte do mandato, bem 
como devido à mudança de governo da Região Autónoma dos Açores e do Conselho de 
Administração do Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, não foi ainda possível à 
Direção da ATEHP retomar os trabalhos com vista à realização do IV Congresso Internacional 
ATEHP “Instalações e Equipamentos em Saúde, Prevenção e Controlo da Infeção”, que temos 
previsto levar a efeito em Ponta Delgada - Açores. 

Impedidos da realização de eventos presenciais, continuámos a aproveitar a oportunidade para 
abraçarmos novas tecnologias e novos temas, proporcionarmos formação via digital, integrada 
no Ciclo de Webinars ATEHP - inovação, reconhecidos na sua qualidade e pertinência científico-
profissional, nomeadamente: 

- 6º Webinar ATEHP “Validação de ambientes limpos” - 22 de fevereiro de 2022 
- 7º Webinar ATEHP “Pós COVID-19 versus Legionella” - 15 de março de 2022 
- 8º Webinar ATEHP “Novas tecnologias e soluções para as infraestruturas de iluminação na área 
hospitalar” - 16 de maio de 2022 

Foi elaborado pela ATEHP um artigo sobre “A Metrologia na Saúde” para a revista “Pontos de 
Vista” na edição de junho de 2022. 

Participámos ainda nos seguintes eventos, com intervenção própria e/ou colaboração na 
organização: 

- 11ª Conferência de valor APAH 2022, sob o título “Hospital Verde e Sustentabilidade”, que 
decorreu de 20 a 22 de outubro, na Figueira da Foz, com organização APAH.  

- Conferência “O PRR e a Transição Digital na Saúde”.  

No âmbito da discussão pública do PRR, um vasto conjunto de cidadãos, incluindo profissionais 
de saúde e organizações, estabeleceram a Plataforma “Reforçar o SNS” (do qual a Associação de 
Técnicos de Engenharia Hospitalar Portugueses faz parte), com o Instituto Português da 
Qualidade e a sua da Comissão Técnica 199 - Sistemas de Informação para a Saúde, que decorreu 
em 26 de novembro de 2021.   

- 9ª Conferência de Valor APAH “Construir o Futuro da Saúde”, que decorreu de 25 a 28 de 
maio de 2021. 

Participação na organização do Sessão “Mitos que alimentam o ataque ao SNS. A verdade e a 

solução”, que decorreu no Anfiteatro INFARMED, Parque de Saúde de Lisboa a 14 de julho de 
2022. 

Com a possibilidade da retomada de contactos pessoais a ATEHP regressou à realização de 
eventos de caráter presencial com a realização, no dia 8 de março, próximo, do Fórum 
“Desperdício em Saúde - controlo e combate”, no Centro de Congressos do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra. 

Continuámos com a reorganização do nosso site, agora publicado num novo modelo gráfico, 
bastante mais apelativo e contendo múltiplas e vantajosas opções para quem nos visita e, 
sobretudo, para os nossos associados.  

Neste período demos também continuidade ao órgão de comunicação da ATEHP - Revista 
Tecnohospital - com a preocupação não só sobre a permanente melhoria da sua qualidade 



gráfica e técnico-científica como, também, da excelência dos artigos e dossiers publicados e, não 
menos importante, da personalidade humana e técnica dos seus entrevistados. 

Chegados assim ao final de mais um ciclo vital da nossa associação, importa assegurar a continuação 
de um trajeto longo de praticamente quatro décadas. Assim, com o envio aos associados do presente 
email vimos dar início ao Processo Eleitoral para o biénio 2023-2024, apelando à participação de 
todos, seja com apresentação de listas concorrentes, seja, apenas, participando no ato eleitoral 
previsto, cuja convocatória seguirá em tempo oportuno.  

Conforme definido em Reunião de Direção, as listas concorrentes deverão obedecer às disposições 
estatutárias e ser enviadas por email (sec@atehp.pt), até ao próximo dia 27 de março, 
impreterivelmente. 

O Secretariado estará ao dispor para o esclarecimento de quaisquer dúvidas adicionais. 
 
Certos do vosso empenho e no intuito de, todos juntos, tornarmos a ATEHP cada vez maior e 
mais forte, remetemos as mais fraternais saudações associativas 

 

Pel’A Direção da ATEHP 

 

Eng. António de Oliveira Ribeiro 
(Presidente da Direção) 
 


