Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do SUCH, estimado Professor Correia de
Campos,
Exmos Srs. Membros da Mesa da Assembleia Geral do SUCH,
Senhor Provedor do Associado e Cliente do SUCH, Professor Nogueira da Rocha,
Exmos Srs. representantes dos Associados e membros desta Assembleia Geral, verdadeiros
“donos do SUCH”.

O SUCH é Vosso. Nós somos Vossos.

Depositou o Governo confiança em nós, depositaram os Associados, através de V. Exas., uma
enorme confiança em nós.
Agradecemos a confiança que interpretamos com a responsabilidade de quem conhece, sente e
respeita a importância de uma instituição com 47 anos de existência ao serviço do SNS.
No passado recente, que culminou com o mandato que agora cessou:
- Efetuámos um regresso à missão original do SUCH;
- Respeitámos, e julgamos ter integralmente acatado, todas as recomendações das instâncias
de controlo, com especial relevância para o Tribunal de Contas;
- Reforçámos a relação de proximidade com os Associados que sempre caracterizou o SUCH.
E cremos ter afastado, de forma vincada, os fantasmas da inutilidade da nossa prestação, da
despesa excedentária e dos benefícios de parceiros privados, tendo conseguido equilíbrios na
exploração económica e satisfação nas nossas prestações.
Neste mandato que se inicia pretendemos:
- Consolidar o equilíbrio de exploração e a satisfação das nossas prestações;
- Reforçar a relação de proximidade com os nossos Associados;
- Reforçar a Qualidade das prestações e reforçar as certificações e acreditações do SUCH em
todas as áreas;
- Interpretar as necessidades atuais e futuras dos Associados e preparar uma resposta eficaz,
eficiente e económica nas prestações que efetuamos;

- Internacionalizar a nossa actividade no limite dos Estatutos do SUCH e da nossa capacidade.
Materializaremos este desiderato com a apresentação e discussão de um Plano Estratégico a 3
anos na próxima Assembleia Geral do SUCH.
É enorme a vontade de corresponder à confiança que em nós hoje depositaram, mas é essencial
que não nos deixem sozinhos. Precisaremos de forma reforçada e continuada da Vossa
companhia e cumplicidade.
Precisamos hoje, mais do que nunca, que insistam na natureza da relação de prestação interna,
in-house ou direta que nos caracteriza há 47 anos, e que tantas alterações nos obrigou a fazer
para a manter presente. Não podemos deixar cair este trabalho de todos e, assim, peço o Vosso
esforço de insistência e de confiança nesta possibilidade.
A legislação portuguesa e europeia prevêem este tipo de relações internas, o SUCH efectuou
todas as correcções na organização e nos seus Estatutos para a manter. Cabe-nos agora insistir
na mesma e consolidá-la.
Entendemos o SUCH como uma extensão especializada dos Associados e, assim, o SUCH é a
Vossa casa, e em Vossa casa o SUCH sente-se em casa.
Conhecemos o contexto em que o SUCH se move - a Saúde.
Conhecemos o contexto que o país, a Europa e o Mundo atravessam.
Mas aceitamos ser persistentes e ambiciosos neste desafio.

Renovo agradecimentos aos elementos hoje eleitos, pessoal e institucionalmente, e não posso
deixar de agradecer aos Membros que agora cessam funções, o trabalho e dedicação que
puseram ao serviço do SUCH.
Perdoem-me que cite apenas o Eng.º Nelson Baltazar a quem o SUCH não esquecerá como um
exemplo de moderação e ponderação de actuação.

Muito obrigado e até breve,
Paulo Sousa
Presidente do SUCH
Lisboa, 26 de Julho de 2013

