AG DO SUCH APROVA
PLANO ESTRATÉGICO PARA 2014-2016
PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014
E REELEGE PROVEDOR DO ASSOCIADO E DO CLIENTE

O SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais realizou na passada 6ª feira, dia 13 de
Dezembro, em Lisboa, a sua Assembleia Geral, em que foi aprovado por unanimidade dos
Associados presentes o Plano Estratégico para o período de 2014 – 2016, o Plano Ação e
Orçamento para 2014 e reeleito o seu Provedor do Associado e do Cliente.
O Plano Estratégico para 2014 – 2016 agora aprovado apresenta, tendo por base o objetivo
último de gerar poupança aos Associados, satisfazendo as suas necessidades, os seguintes
principais objetivos estratégicos:
 Garantir o equilíbrio económico e a sustentabilidade financeira da Associação;
 Reforçar os capitais próprios;
 Reduzir o endividamento total da Associação;
 Reposicionar o SUCH no contexto do Sistema Nacional de Saúde;
 Centrar a atividade na prestação de serviços partilhados/comuns;
 Lançar em mercado áreas de serviço dedicados, garantindo a rentabilização da atual
posição do SUCH;
 Diversificar a atividade em áreas com elevado grau de inovação;
 Internacionalizar a atividade;
 Mudar o paradigma da prestação de serviços;
 Melhorar a eficiência do SUCH;
 Incrementar a gestão por objetivos e reconhecimento por mérito;
 Fomentar a incorporação de conhecimento, pela via da formação e certificação de
técnicos operadores;
 Garantir o alinhamento estratégico da Instituição.

Relativamente ao Plano de Ação e Orçamento para 2014, também aprovado por unanimidade
dos Associados presentes nesta Assembleia, refira-se que, sendo marcado pelo arranque do
Plano Estratégico 2014-2016, tem como linhas fortes do seu desenvolvimento, um reforço de
relação com os Associados, substantivado numa melhoria da qualidade nas prestações e no
arranque de novas propostas de serviços.
Ainda no âmbito desta Assembleia Geral foi reeleito como Provedor do Associado e do Cliente
do SUCH, por unanimidade dos Associados presentes, o Professor Doutor José Joaquim
Nogueira da Rocha para um mandato de mais 3 anos.
O SUCH mantém como seu principal compromisso para 2014 contribuir significativamente para a
melhoria da eficiência, racionalização da despesa e geração de poupanças, potenciando uma
relação de parceria e de maior proximidade com os seus Associados, traduzido numa resposta
adequada e célere às respetivas necessidades.

Lisboa, 13 de Dezembro de 2013

