Sobre o Professor Vasco Reis
Nasceu em Coimbra em 16 de fevereiro
de 1942, licenciou-se em Direito em
outubro de 1964. Fez parte do I Curso de
Administração Hospitalar que se realizou
na Escola Nacional de Saúde Pública e de
Medicina Tropical, ingressando em 1978
como assistente, nesta intuição de
ensino.
Em janeiro de 1986 após concurso de provas públicas passa a integrar os quadros com a
categoria de Professor Auxiliar, em 2004 obtém o título de Agregado no Grupo de Disciplinas de
Gestão de Organizações de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública e em 2006 foi nomeado
Professor Catedrático do Grupo de Disciplinas de Gestão de Organizações de Saúde. Exerceu
atividade docente na Escola Nacional de Saúde da Universidade Nova de Lisboa nas áreas de
administração hospitalar, das políticas de saúde e da gestão de organizações de saúde. Nesta
instituição, desempenhou diferentes cargos e funções académicas tendo sido sucessivamente
“Gestor do Curso de Especialização em Administração Hospitalar (1980/1998), Diretor CEAH
(1998/2005) Diretor do Curso de Mestrado em Gestão da Saúde (2005/2007). Para além das
funções académicas também exerceu funções de gestão na ENSP, como seja: Membro do
Conselho Diretivo, Subdiretor da Escola e no seu último mandato no ativo, foi Diretor em regime
de exercício.
Paralelamente com a atividade docente, realizou um percurso profissional desempenhando
diferentes cargos no âmbito do Ministério da Saúde, quer em hospitais (sobretudo nos Hospitais
Civis de Lisboa a que esteve ligado durante mais de 20 anos, dez dos quais como Administrador
Geral) quer noutros serviços do Ministério (Direção Geral da Saúde, Departamento de Estudos
e Planeamento da Saúde, II Quadro Comunitário de Apoio - Gestor do Subprograma da Saúde.
Representou o Ministério da Saúde no Comité Diretor de Saúde Pública do Conselho da Europa
entre 1990 e 2000.
Apresentou inúmeras conferências e comunicações de natureza técnica e científica e publicou
dezenas de artigos em revistas da especialidade, publicou um livro editado pela Escola Nacional
de Saúde Pública. Aposentou-se em fevereiro de 2007 como Professor Catedrático.

