
 

 MENSAGEM DA PRESIDENTE 
 

Esta Newsletter destaca a participação de economistas da saúde 

portugueses em três eventos científicos: a 2ª EuHEA Conference, a 5ª 

EuHEA PhD Student-Supervisor and Early Career Researcher Conference 

e o 7º Workshop de Economia e Política de Saúde da APES.  

A presença nestes eventos demonstra a vitalidade da economia da saúde 

em Portugal como uma área de investigação já estabelecida. Conseguimos 

reunir economistas da saúde portugueses em fases diferentes da carreira 

e que vivem em países diferentes. É para mim, enquanto Presidente da 

APES, ver que a Associação funciona como pólo aglutinador de todos. Esta 

partilha efectiva de conhecimentos e experiências contribui para criar 

redes de trabalho (networks) onde conhecemos as caras e ouvimos os 

risos. Informalmente ensinamos, aprendemos e somos exemplos para 

outros.  

Vamos ter mais sobre mentoring, leadership and career development na 

16ª CNES em 2019! Mantenham-se atentos. 

Na última Newsletter de 2018 uma palavra de apreço para a Francisca 

Vargas Lopes e para o Bruno Martins por conseguirem manter este 

espaço activo. Muito obrigado! 

 

 

 

 

CONVITE 

No relançamento da Newsletter APES pretendemos contar com o apoio de todos 

os associados! Sugira-nos rubricas para serem incluídas na sua Newsletter ou 

indique-nos se tem disponibilidade para escrever na próxima edição, por 

exemplo sobre um trabalho que tenha acabado de publicar ou sobre um projecto 

em que esteja envolvido. 
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são bem-vindas! 
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A 7ª edição do Workshop Economia e Política da Saúde decorreu entre os dias 

28 e 30 de setembro de 2018, no Palace Hotel & Spa Termas de São Tiago, em 

Penamacor. 
 

O Workshop contou com 40 participantes, entre os quais 8 participantes que 

apresentaram os seus trabalhos e 8 comentadores. De acordo com o formato 

habitual do Workshop assistiram-se às apresentações detalhadas dos trabalhos, 

aos comentários de valor adicionado para melhoria dos mesmos, e ainda a 

discussão que envolveu os participantes em sala.  

O primeiro dia de Workshop iniciou-se com a apresentação de Francisca Vargas 

Lopes da sua tese de Mestrado, na qual estudou a performance dos Serviços de 

Urgência dos Hospitais Ingleses, nomeadamente a associação entre maior 

duração dos episódios de urgência/maior intervalo entre chegada e avaliação 

pelo médico e a elevada ocupação de camas dos respetivos Hospitais no mesmo 

dia. Seguiu-se a Maria Ana Matias, que apresentou as suas conclusões acerca da 

não-adesão à terapêutica psicotrópica em contexto dos cuidados de saúde 

primários, utilizando dados de prescrição cedidos pela Administração Regional 

de Saúde Lisboa e Vale do Tejo. O trabalho abordou ainda o papel de 

determinantes socioeconómicos na não-adesão. Depois de uma pausa para café o 

dia terminou com a apresentação de Margarida Sampaio da sua tese de 

mestrado, que avaliou os Centros de Nascimento em Portugal quanto ao acesso e 

eficiência, discutindo as variações geográficas que ocorrem no nosso país. O 

Workshop prosseguiu com o convívio dos participantes ao final da tarde, bem 

como um jantar nas instalações do Hotel e um passeio pela bonita vila de 

Penamacor pela maioria do grupo. 

No segundo dia do Workshop a manhã foi ocupada por três apresentações, 

iniciando-se com a apresentação de Marisa Miraldo sobre de amamentação, 

mercado de trabalho e políticas pró-natalidade, um tema muito atual que 

estimulou a discussão entre os participantes do Workshop. Seguiu-se a 
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apresentação de Diogo Serra da sua tese de Mestrado, também acerca de um 

tema da atualidade - o acesso a cuidados de saúde com a migração a nível 

europeu. Com base em dados do Survey of Health, Ageing and Retirement in 

Europe (SHARE) este trabalho concluiu que o acesso é mais dificultado àqueles 

que têm menores níveis de rendimento e escolaridade. De seguida, Klara 

Dimitrovova apresentou a avaliação da reforma dos cuidados de saúde 

primários, nomeadamente quanto ao impacto das Unidades de Saúde Familiar 

na taxa de mortalidade e de internamentos por causas sensíveis a cuidados de 

ambulatório. 

A tarde iniciou-se com a apresentação de Francesca Fiorentino, que procurou 

avaliar as despesas e apoios financeiros no Sistema Nacional de Saúde, tendo 

concluído que é na medicação que se encontra a maior parte dos gastos em 

saúde das famílias. Por fim, Ana Moura apresentou o seu trabalho acerca da 

comercialização de  medicamentos não sujeitos a receita médica fora das 

farmácias e consequentes efeitos concorrenciais entre pontos de venda 

localizados na cidade de Lisboa. O principal resultado aponta para uma redução 

de preços por parte das farmácias que experienciaram a entrada de um 

supermercado nas suas redondezas. 

O dia terminou com um jantar no Hotel Fonte Santa, em Monfortinho, que mais 

uma vez promoveu o convívio animado entre os participantes, contribuindo para 

a criação de pontes entre os investigadores de Economia de Saúde em várias 

fases das suas carreiras, uma mais-valia única proporcionada ao longo dos anos 

pelas várias edições do Workshop. 

A APES agradece o apoio indispensável dado por todos os patrocinadores da 7ª 

edição do Workshop Economia e Política da Saúde.  

Bruno Fernandes, Doutorando em economia da Universidade do Minho 
E  

Francisca Lopes, Doutoranda na Erasmus University, Holanda 
 

 

EUHEA PHD STUDENT-SUPERVISOR AND EARLY CAREER 

RESEARCHER CONFERENCE – 5ª EDIÇÃO 

Entre os dias 5 e 7 do passado mês de Setembro, decorreu a 5ª edição da 

Conferência para estudantes-orientadores e investigadores em início de carreira 

da Associação Europeia de Economia da Saúde (EuHEA). Este ano, o evento foi 

organizado pelo Departamento de Economia da Universidade de Catânia, na 

Sicília, Itália. 

Esta conferência tem como público-alvo alunos de doutoramento e 

investigadores em início de carreira, sendo uma excelente oportunidade para 

estes receberem comentários detalhados ao seu trabalho por parte de um 

economista sénior.   

Em relação à presença portuguesa na conferência, foram apresentados trabalhos 

da autoria de Ana Moura, doutoranda em economia da Universidade de Tilburg, 

na Holanda, e de Iryna Sabat, doutoranda na Nova School of Business and 
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Economics da Universidade Nova de Lisboa. Sara Ribeirinho Machado, 

presentemente na London School of Economics and Political Science, também 

marcou presença, como comentadora.  

Tanto os trabalhos apresentados, como os comentários recebidos pelos autores 

foram de elevada qualidade. A conferência contou ainda com uma sessão 

plenária por Luigi Siciliani, professor na Universidade de York. A sessão plenária 

debruçou-se sobre a temática das desigualdades socioeconómicas em relação 

aos tempos de espera no sector da saúde. Mais concretamente, Luigi Siciliani 

apresentou de forma resumida as principais contribuições para este ramo da 

literatura, colocando especial enfoque na evolução dos métodos utilizados para 

analisar esta temática. 

Há ainda a salientar o trabalho que tem vindo a ser realizado pelo Early Career 

Committee, cuja representante portuguesa é a Sara Ribeirinho Machado. Pela 

primeira vez na história desta conferência, foi divulgada informação em relação 

aos participantes que se encontram no mercado de trabalho e aos seus 

interesses de investigação. Igualmente, foi divulgada informação acerca de 

oportunidades de trabalho promovidas por profissionais sénior presentes na 

conferência. Assim, a conferência funcionou como uma plataforma facilitadora 

para ambas as partes estabelecerem contacto. Esta iniciativa pretende auxiliar o 

processo de procura de trabalho em Academia, por parte de recém-doutorados e 

jovens investigadores. 

Finalmente, o programa social da Conferência não foi descurado por parte da 

organização, incluindo uma visita guiada ao Mosteiro Beneditino. O jantar da 

Conferência teve lugar no Palácio Manganelli, um icónico edifício datado de 

1400, e figurou iguarias típicas da cozinha siciliana. 

No próximo ano, esta Conferência ocorrerá entre 4 e 6 de Setembro de 2019 na 

cidade do Porto, nas instalações da Católica Business School, contando com 

organização da APES. 

Ana Moura 

Doutoranda em economia da Universidade de Tilburg, Holanda 

 

EUHEA CONFERENCE 2018 – 2ª EDIÇÃO  

A edição de 2018 da conferência bianual da Associação Europeia de Economia da 

Saúde (EuHEA) teve lugar em Maastricht, Holanda, de 11 a 14 de Julho 2018, sob 

o tema "Moldar o futuro: o papel da economia da saúde". Para lançar o debate 

sobre o impacto da economia da saúde nas políticas de saúde, Wim Groot, da 

Universidade de Maastricht, estimulou todos os presentes a dar a sua opinião 

através de um sistema de cartões e de intervenções da plateia sobre questões 

relacionais com os desafios e com a intervenção dos economistas da saúde no 

debate público e no desenho de políticas de saúde. 

Na conferência estiveram presentes 800 participantes de mais de 50 países, 

contando, uma vez mais, com uma forte presença portuguesa. Durante os três 

dias de Conferência foram feitas 543 apresentações orais e expostos 155 posters, 
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das quais cerca de 20 foram referentes a trabalhos feitos nas Universidades 

Portuguesas ou por Portugueses sediados no estrangeiro. A bonita cidade de 

Maastricht promoveu um agradável encontro destes investigadores, onde não 

faltou o sol e a música (do violinista holandês André Rieu!) num país que tem 

atraído cada vez mais os investigadores portugueses. 

Numa sessão plenária muito concorrida, Andrew Jones, da Universidade de York, 

apresentou, aqueles que são, na sua opinião, os artigos publicados que deveriam 

figurar no cânone da economia da saúde dos últimos 50 anos. Desta conceituada 

lista faz parte o trabalho de Teresa Bago d'Uva (Universidade Erasmus, 

Roterdão). 

Entretanto nos corredores, a informação relativa ao Prémio Pedro Pita Barros, 

promovido pela APES, gerou grande exaltação entre os jovens investigadores. 

Estes foram também convidados a participar na 5º edição da Conferência para 

estudantes-orientadores e investigadores em início de carreira da EuHEA que 

teve lugar em Setembro na Catânia, Itália. 

Para finalizar os trabalhos foram dadas as boas vindas à nova presidência da 

Associação - Lise Rochaix (Paris School of Economics), que iniciou o seu discurso 

saudando o trabalho meritório dos seus antecessores, nomeadamente Pedro Pita 

Barros (Nova School of Business and Economics), Presidente fundador (2013-

2016), que nesta Conferência passou o testemunho do seu cargo de Past-

President 2016-2018 ao Professor Andrew Jones, da Universidade de York. 

Joana Pestana, 

Doutouranda na Nova School of Business and Economics 

Universidade Nova de Lisboa 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

Jornadas de Economía de la Salud | AES 

 

A 39ª edição das Jornadas de Economía de la Salud da AES (Asociación de Economía 

de la Salud) terá lugar na Universidade Castilla la Mancha, em Albacete, entre os dias 

12 e 14 de Junho de 2019, com o tema “La transparencia es saludable. La 

importancia de la rendición de cuentas en Sanidad”. 
 

Resumos podem ser enviados até dia 18 de Janeiro de 2019. 

Para mais informações aceda aqui. 

 

iHEA Congress 2019 
 

O próximo congresso bianual da Associação de Economia da Saúde Internacional 

(International Health Economics Association - iHEA) decorrerá entre os dias 13 e 17 

de Julho, em Basel, na Suíca, com o tema “New Heights in Health Economics”. O 

congresso contara com Janet Currie e Raj Chetty como conferencistas convidados 

para as sessões plenárias. 
 

Resumos podem ser enviados até dia 10 de Dezembro de 2018. 

Para mais informações aceda aqui. 

http://www.aes.es/jornadas/en/
https://www.healtheconomics.org/general/custom.asp?page=2019Basel
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2019 PhD Student-Supervisor and ERC Conference | EuHEA 

A 6th EuHEA PhD Student-Supervisor and Early Carreer Researcher Conference será 

organizada pela APES e decorrerá de 4 a 6 de Setembro de 2019, em Portugal, na 

cidade do Porto, nas instalações da Católica Business School 

 

Bolsas e Prémios 

Prémio Pedro Pita Barros 

 

O prémio Pedro Pita Barros, promovido pela APES, com o patrocínio da 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) será atribuído ao melhor artigo 

científico na área da Economia da Saúde publicado numa revista científica 

com peer review nos dois anos precedentes ao ano de atribuição deste 

prémio monetário de €3.500. A primeira edição do Prémio Pedro Pita 

Barros contou com um total de 8 candidaturas, que serão avaliadas por 

um júri de dez elementos, presidido por Céu Mateus, da Universidade de 

Lancaster.  O resultado será anunciado em Dezembro de 2018. O 

regulamento pode ser consultado em www.apes.pt. 

 
Júri Prémio Pedro Pita Barros: 

Céu Mateus, Presidente da APES 

Paulo Cleto Duarte, ANF, Portugal 

Florence Jusot, Université Paris-Dauphine, France 

Mandy Ryan, University of Aberdeen, UK 

Manuel Gomes, UCL, UK 

Marisa Miraldo, Imperial College, UK 

Pau Olivella, Autonoma University of Barcelona, Spain 

Ricardo Gonçalves, Católica Porto Business School, Portugal 

Teresa Bago d’Uva, Erasmus University, The Netherlands 

Thomas McGuire, Harvard Medical School, USA 

 

SOBRE A APES 

A Associação Portuguesa de Economia da Saúde (APES) é uma associação 

científica sem fins lucrativos que tem contribuído para interligar a 

academia e a sociedade nos domínios da economia e gestão da saúde, 

política de saúde e saúde pública.  
 

Tem como objetivo promover o estudo, a discussão e a divulgação da 

economia da saúde. Para este efeito, a APES, desenvolve e organiza 

conferências, workshops e seminários; colabora em estudos e projetos de 

análise económica aplicada à saúde; publica uma newsletter e promove 

outras publicações na área da economia da saúde; mantém relações com 

outras associações de economia da saúde. A APES é membro da European 

Health Economics Asssociation (EuHEA). Visite-nos em www.apes.pt 

http://www.apes.pt/
http://www.apes.pt/

