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1 Nota Introdutória 
 

O Plano de Actividades é o instrumento fundamental para definir estratégias de actuação, 

hierarquizar opções, programar acções e afectar e mobilizar recursos. 

 

O presente Plano de Actividades tem por base as orientações para a Área da Saúde emanadas pelo 

Programa do Governo Constitucional, as Grandes Opções do Plano para 2010 /2013 (Lei N.º 3-

A/2010, de 28 de Abril), bem como os grandes objectivos estratégicos para a Região traçados pelo 

Conselho Directivo para o mesmo período. 

 

A definição de novos caminhos estratégicos constitui um desafio onde a ARS Algarve, IP deverá ter 

um papel activo no âmbito do processo de identificação das necessidades em saúde da região bem 

como de definição de prioridades de actuação tendentes a obter a melhor relação entre resultados 

alcançados e investimento realizado. 

 

Como processo participado que pretende ser, conta com os contributos dos responsáveis pelas 

unidades funcionais da ARS Algarve I.P., quer através de contactos e reuniões de preparação e 

discussão, quer pela elaboração de relatórios, mapas e pareceres e opiniões. 

 

O documento pretende ainda reflectir o trabalho de articulação e parceria que existe entre centros 

de saúde e hospitais, outros sectores e outras entidades públicas regionais e locais e organizações 

não-governamentais, tendo como princípio que a saúde é um recurso ao desenvolvimento. 

 

Decorridos quatro anos sobre o início de um projecto de profundas reformas no sector da Saúde, 

com particular incidência no domínio dos Cuidados de Saúde Primários e da Rede de Cuidados 

Continuados, podemos considerar que, em 2009, se encerrou a primeira etapa do processo daquela 

reforma, que consistiu na construção do edifício legislativo que a suporta e no lançamento no 

terreno das várias componentes.Em 2010 iniciou-se uma nova etapa: a consolidação e 

desenvolvimento das estruturas já constituídas e a estruturação dos ACeS, mantida em 2011. 
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Deste modo, o plano de acção para 2011 traduz um trajecto de continuidade na concretização da 

estratégia anteriormente definida, que visa a consolidação e o aprofundamento das transformações 

em curso. 

A prossecução dos objectivos do QUAR - a melhoria da acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de 

saúde, a prestação integral e integrada de cuidados de saúde de proximidade de qualidade e a 

garantia de sustentabilidade do SNS - continuarão a ser os vectores estratégicos de actuação da ARS 

Algarve IP. 

 

A publicação da Portaria 272/2009, de 18 de Março, que veio instituir os Agrupamentos de Centros 

de Saúde (ACES) na Região do Algarve, constituiu um passo fundamental para o avanço da reforma 

dos cuidados de Saúde Primários. A estruturação dos ACES - com a implementação das novas 

Unidades Funcionais, a definição das respectivas carteiras de serviços, a definição e a 

regulamentação do seu funcionamento - constitui um novo desafio para os próximos anos. 

 

A escassez de recursos humanos, as medidas de contenção de custos que se traduzem em limitações 

administrativas à contratação de pessoal, conjugadas com o atraso no arranque dos serviços 

partilhados ao nível do Ministério da Saúde, constituem sérios constrangimentos cuja minimização 

exigirá da gestão uma atitude de rigor acrescido na afectação dos recursos disponíveis, mas que não 

deixarão de afectar a celeridade do processo de consolidação das novas estruturas.  

 

O sector da saúde é um sector de trabalho intensivo, não substituível pelas novas tecnologias, dado 

as justas exigências dos cidadãos por uma prestação de cuidados e atendimento personalizados e de 

qualidade. 

 

Assim, a superação das carências de recursos humanos, com a que ARS se debate actualmente, é um 

pressuposto decisivo para a prossecução dos objectivos que se definem.  
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2 Caracterização da ARS, Algarve, I.P. 
 

2.1 Atribuições da ARS Algarve, I.P. 

 

No quadro das atribuições e competências definidas no DL 222/2007, constituem, em geral, 

atribuições das ARS, IP: 

 

• Assegurar, na respectiva área geográfica, a prossecução das atribuições do Ministério da 

Saúde;  

• Coordenar, orientar e avaliar a execução da política de saúde na respectiva região de 

saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, com vista à optimização dos 

recursos disponíveis; 

• Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a respectiva 

execução a nível regional; 

• Desenvolver e fomentar actividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a 

protecção e promoção da saúde das populações; 

• Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde de 

modo a garantir o cumprimento da rede de referenciação; 

• Desenvolver e consolidar a rede de cuidados continuados integrados e supervisionar o 

seu funcionamento de acordo com as orientações definidas; 

• Participar na definição das medidas de coordenação internacional de planeamento, 

tendo como objectivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde; 

• Assegurar os estudos laboratoriais de doentes necessários à transplantação de órgãos, 

tecidos e células, a manutenção do Centro de Dadores de Células de Medula Óssea, 

Estaminais ou do Cordão (CEDACE), a manutenção de uma aplicação informática para a 

gestão da lista de espera para a transplantação e a selecção do par dador receptor; 

• Planear, coordenar e monitorizar a gestão de recursos humanos no âmbito da respectiva 

área de intervenção, mediante um sistema de informação actualizado e do 

desenvolvimento de estudos de caracterização e desempenhos profissionais nas 

diferentes carreiras do sector da saúde; 

• Desenvolver estudos de gestão previsional de recursos humanos de âmbito regional; 
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• Promover a qualificação e valorização profissional dos recursos humanos, propondo 

planos e organizando acções de formação; 

• Emitir pareceres sobre planos directores de unidades de saúde, bem como sobre a 

criação, modificação e fusão de serviços; 

• Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde; 

• Emitir pareceres sobre a aquisição e expropriação de terrenos e edifícios para a 

instalação de serviços de saúde, bem como sobre projectos das instalações de 

prestadores de cuidados de saúde no âmbito da região; 

• Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde, sem prejuízo da 

competência sancionatória da Entidade Reguladora da Saúde; 

• Elaborar a carta de instalações e equipamentos das respectivas regiões de saúde; 

• Garantir um sistema de informação actualizado relativo à execução física e material de 

investimentos públicos em instalações e equipamentos das respectivas regiões de saúde; 

• Planear os recursos materiais, incluindo a execução dos necessários projectos de 

investimento das instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde e supervisionar a 

sua afectação; 

• Afectar recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde 

financiados pelo Serviço Nacional de Saúde, através da negociação, celebração e 

acompanhamento de contratos-programa; 

• Afectar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de 

contratos no âmbito dos cuidados continuados integrados; 

• Afectar recursos financeiros a entidades privadas com ou sem fins lucrativos para 

prestação de cuidados de saúde através da celebração, acompanhamento e revisão de 

acordos, protocolos e convenções; 

• Afectar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de 

contratos no âmbito das parcerias público-privadas; 

• Atribuir apoios financeiros no âmbito dos programas previstos no Decreto-Lei n.º 

186/2006, de 12 de Setembro. 

 

A prestação de cuidados de saúde, na área dos cuidados de saúde primários e a execução dos 

programas de saúde pública são prosseguidos através dos ACES, enquanto serviços do SNS 

integrados na ARS.  
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2.2 A Estrutura Orgânica 

 

A organização interna da ARS Algarve, I.P., de acordo com os seus Estatutos, publicados na Portaria 

n.º 653/2007, de 30 de Maio, é constituída por 4 departamentos, com diversas unidades, por 3 

gabinetes técnicos e pelo Laboratório Regional de Saúde, integrado no Departamento de Saúde 

Pública: 

 

• Departamento de Saúde Pública (DSP) 

- Unidade de Vigilância Epidemiológica (UVE) 

- Laboratório Regional de Saúde Pública (LRSP) 

• Departamento de Estudos e Planeamento (DEP) 

- Unidade de Gestão de Recursos Humanos (URGH) 

- Unidade de Sistemas de Informação e Comunicação (USIC) 

• Departamento de Contratualização (DC) 

• Departamento de Gestão e Administração Geral 

-Unidade de Gestão Financeira (UGF) 

- Unidade de Administração Geral (UAG) 

• Gabinete Jurídico 

• Gabinete de Instalações e Equipamentos 

• Gabinete do Cidadão, Relações Públicas e Comunicação. 

 

Os Serviços Farmacêuticos estão integrados no Departamento de Estudos e Planeamento. 

As atribuições e competências das diversas Unidades Orgânicas são definidas nos Estatutos 

aprovados pela Portaria acima mencionada. 

Existe ainda uma Regional de Coordenação dos Cuidados Continuados Integrados (ERCCI), 

dependente, em termos hierárquicos do Presidente do Conselho Directivo, e que desenvolve a sua 

actividade em estreita articulação funcional com a Unidade de Missão para os Cuidados Continuados 

Integrados.  
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Agrupamento de 
Centros de Saúde 

(ACES) 

ACES Algarve I - 
Central 

ACES Algarve II - 
Barlavento 

ACES Algarve III - 
Sotavento 

Conselho 
Directivo 

Departamento de 
Saúde Pública 

Departamento de 
Estudos e 

Planeamento 

Departamento de 
Contratualização 

Departamento de 
Gestão e 

Administração Geral 

Gabinete Jurídico 

Gabinete de 
Instalações e 

Equipamentos 

Gabinete de Cidadão, 
Relações Públicas e 

Comunicação 

Unidade de 
Vigilância 

Epidemiológica 

Laboratório 
Regional de Saúde 

Pública 

Unidade de 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Unidade de 
Sistemas de 

Informação e 
Comunicação 

Unidade de 
Administração Geral 

Unidade de Gestão 
Financeira 

Equipa de Apoio USF 
/ ACES 

Equipa de Cuidados 
Continuados 

Conselho Consultivo 
e Fiscal Único 

Para ao apoio à reestruturação dos Centros de Saúde em Agrupamentos (ACeS) e constituição das 

Unidades de Saúde Familiar (USF), foi constituída uma estrutura de projecto, denominada Equipa de 

Apoio à Gestão e Reestruturação dos Centros de Saúde (ERA). 

Os Agrupamentos de Centros de Saúde são serviços desconcentrados da ARS e são dirigidos por um 

Director Executivo. Os princípios a que obedece a sua estrutura orgânica foram definidos pelo 

Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro. 

Pela Portaria n.º 272/2009, de 18 de Março, foram constituídos os três ACES que integram a ARS 

Algarve, IP: Barlavento; Central e Sotavento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organograma ARS Algarve, IP  

Unidades Funcionais: USF’s /UCSP/USP/UCC/URAP/UAG 
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A sua estrutura orgânica dos ACES foi definida pelo Decreto-Lei 28/2008, de 22/08, e integra as 

seguintes Unidades Funcionais: 

• Unidade de Apoio à Gestão 

• Unidade de Saúde Pública 

• Unidade de Recursos Partilhados 

• Unidade de Cuidados na Comunidade (pelo menos uma por ACES) 

• Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde Personalizados e Unidades de Saúde Familiar 

 

A Região do Algarve corresponde a 5,4% do território nacional (4.989,9 km2), possuindo (segundo as 

estimativas do INE em 31/12/2009) cerca de 4,3% da população de Portugal Continental (434.023 

habitantes). O Algarve é constituído por 16 Concelhos e 84 freguesias. 

 

O Algarve conta com uma rede pública de cuidados primários constituída por 3 Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACeS): ACeS Barlavento, ACeS Central e ACeS Sotavento, integrados pelos 16 

Centros de Saúde (CS), 68 Extensões de Saúde e 9 Unidades de Saúde Familiar (USF), que oferecem 

assistência integral e integrada ao longo do ciclo de vida através da prestação de cuidados de 

medicina geral e familiar e de enfermagem quer em ambulatório quer no domicílio, serviços de 

saúde pública em múltiplas áreas (autoridade de saúde, saúde ambiental, vacinação, etc.). 

 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) 

Figura 2: Área de Influência 
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OS ACeS apoiam e participam em projectos comunitários, em programas de promoção da saúde em 

meio escolar e dispõem ainda de serviços, como: preparação para o parto e pós-parto, incluindo 

apoio à amamentação; classes de movimento; apoio social; aconselhamento alimentar e nutricional 

e consultas de especialidades por indicação do médico de família; consultas específicas “de apoio 

intenso à cessação tabágica”. 

 

A ARS Algarve IP integra ainda os seguintes serviços: 

 

 Centro de Aconselhamento e Detecção precoce da infecção pelo VIH-SIDA (CAD) – é um centro 

de aconselhamento e diagnóstico que permite o acesso voluntário, confidencial e gratuito ao 

teste do VIH, possibilitando a detecção precoce da infecção VIH, funciona na cidade de Faro e 

num CAD Móvel. 

 Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) – integrado organicamente no Centro de Saúde de 

Faro, vocacionado essencialmente para a análise epidemiológica e controle da disseminação da 

Tuberculose na comunidade, disponibiliza cuidados clínicos em todos os CS e diagnóstico 

imagiológico itinerante através de uma unidade móvel. 

 

A rede pública de cuidados hospitalares conta com dois Hospitais do Sector Empresarial do Estado, o 

Hospital de Faro, EPE e o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE (que integrou o Hospital do 

Barlavento Algarvio e o Hospital de Lagos), dispondo ambos de 789 camas. Ambas as unidades 

hospitalares, dispõem de consulta, internamento, hospital de dia, hemodiálise e maternidade, para 

além de serviços de reabilitação e apoio ao diagnóstico. Estão integrados nas redes nacionais de 

referenciação hospitalar, dispondo de Serviços de Urgência para adultos, crianças e recém-nascidos, 

Unidades de acidente vascular cerebral (AVC), integradas nas Vias Verdes Nacionais do AVC e enfarte 

agudo do miocárdio (EAM). 

 

No âmbito da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, a região dispõe até ao 

momento de 392 camas de internamento destinadas a cuidados continuados a pessoas idosas e 

dependentes, sendo 10 camas de cuidados paliativos, 80 camas de convalescença, 104 camas para 

internamentos de média duração e reabilitação e 198 camas para internamentos de longa duração e 

manutenção. 
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Em 2006 entrou em funcionamento, em regime de parceria público/privado, uma nova unidade de 

saúde – Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul (CMFRSul) – com uma lotação de 

internamento de 54 camas em São Brás de Alportel, vocacionada para o tratamento e recuperação 

das consequências motoras de acidentes, de doenças vasculares cerebrais e cardíacas e outras, 

podendo ainda prestar serviços a doentes externos. 

 

A Região dispõe ainda de outras instituições responsáveis pela implementação de políticas sectoriais 

e/ou programas verticais de saúde, que desenvolvem a sua actividade em estreita articulação com a 

ARS Algarve, I.P., designadamente: 

 Delegação Regional do Algarve do Instituto da Droga e da Toxicodependência – 

disponibiliza serviços: de consulta através de dois Centros de Atendimento a 

Toxicodependentes (CAT) – Olhão e Portimão, de internamento na Unidade de Desabituação 

(Olhão). Desenvolve ainda actividades de prevenção em parceria com instituições da 

sociedade civil ou com outros serviços públicos através da sua Unidade de Prevenção. 

Dispensa terapêutica de substituição, através da sua Unidade de Dispensa de Terapêutica de 

Substituição, e em colaboração com os Centros de Saúde. 

 

 Delegação Regional do Algarve do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) – 

através da articulação ARS Algarve IP/INEM, a região beneficia da rede de ambulâncias de 

socorro INEM, das 3 viaturas de Emergência e Reanimação (VMER), sediadas em Portimão, 

Albufeira e Faro, 4 ambulâncias SIV, sedeadas em Lagos, Quarteira, Castro Marim e Tavira, 

uma Central de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e um Helicóptero do INEM sedeado 

no heliporto de Loulé. 

3 Visão Estratégica da ARS Algarve, I.P. 
 

3.1 A Missão 

 

A Administração Regional de Saúde do Algarve I.P. é uma pessoa colectiva de direito público, 

integrada na administração indirecta do Estado, dotada de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial que prossegue as suas atribuições sob superintendência e 

tutela da Senhora Ministra da Saúde. 
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A Missão das ARS é definida no Decreto-Lei n.º 222/2007, que procede à sua criação. Enquanto 

organismos desconcentrados do Ministério da Saúde, com um âmbito de intervenção regional, as 

ARS constituem-se como estruturas de apoio à formulação das políticas nacionais e, 

simultaneamente, como um instrumento para a sua implementação, de uma forma coordenada, 

planeando a rede de serviços e afectando recursos às diversas unidades do SNS, através de 

mecanismos de contratualização, e tutelando a sua actividade, no quadro dos poderes delegados 

pelo governo. 

 

 

 

3.2 Visão, Valores e Vectores Estratégicos 

 

Apesar escassez dos recursos, especialmente de recursos humanos, a nossa visão para o Algarve é o 

de região saudável e segura como referência, que se prossegue através de um processo de melhoria 

contínua na acessibilidade aos cuidados de saúde pelos cidadãos e na qualidade dos cuidados 

prestados. 

 

 

Na prossecução da sua missão a ARS Algarve rege-se na sua actuação por valores de equidade no 

tratamento dos cidadãos, procurando sempre proporcionar-lhe mais e melhores serviços, 

fomentando a formação dos seus profissionais e a investigação, tendo em vista a inovação nos 

processos e nas práticas enquanto instrumentos para atingir a excelência nos resultados e a 

sustentabilidade do sistema. 
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Prosseguir a reforma do SNS é uma directriz claramente assumida pelo Governo, respondendo às 

novas necessidades e expectativas dos portugueses, procurando atingir bons resultados, de forma 

eficiente e mais equitativa. Obter ganhos em saúde é o verdadeiro caminho, também, para a 

sustentabilidade do sistema de saúde, moderno e qualificado. 

A sustentabilidade financeira do SNS continuará a ser promovida, valorizando a importância da 

saúde, a par da promoção da eficiência e eficácia da prestação de cuidados de saúde, suportado no 

modelo de acesso universal e tendencialmente gratuito a todos os serviços de saúde. 

 

 

A estratégia é apostar fortemente nas seguintes linhas de acção prioritária. 

 REFORMA DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Com a criação de mais Unidades de Saúde Familiar e Unidades de Cuidados na Comunidade, 

descentralização da gestão para os Agrupamentos de Centros de Saúde e governação clínica. 

 REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

Alargamento do número de lugares na Rede de Cuidados Continuados. Os cuidados continuados 

em Saúde Mental passarão a estar abrangidos pela Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados. 

 CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALARES 

Requalificação das estruturas através da intervenção especifica em concelhos onde a situação é 

mais deficitária. 

 RECURSOS HUMANOS 

O reforço da capacidade formativa regional e captação de internos será orientada para áreas de 

escassez de recursos e a fixação de médicos internos que ocupem vagas preferenciais será 

estimulada. 

 POLÍTICA DO MEDICAMENTO 
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A prescrição electrónica, ao proporcionar de forma fácil e imediata informação sobre os 

medicamentos disponíveis no mercado com uma determinada composição, e respectivos 

preços, constitui um poderoso auxiliar para a racionalização dos custos do SNS. 

 REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE 

Continuação da intervenção na área das Tecnologias da Informação e Comunicação em Saúde, 

centrando os sistemas de informação nas necessidades dos cidadãos. 

 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A generalização de serviços de base electrónica, ao dispor dos cidadãos e das instituições do SNS: 

e-agenda (marcação de consultas no Centro de Saúde), e-sigic (que permite a visualização da 

posição do utente na lista de inscritos para cirurgia e o conhecimento da data provável da 

intervenção cirúrgica), prescrição desmaterializada de receituário e meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica, boletim de vacinas desmaterializado, entre outros. 

 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 

Aposta contínua numa boa gestão dos recursos materiais e financeiros, de forma a possibilitar 

uma melhor eficiência nos cuidados de saúde prestados 

 PLANO NACIONAL DE SAÚDE 

A ARS Algarve, IP, através do seu Departamento de Saúde Pública, tem participado na 

elaboração do novo Plano Nacional de Saúde 2011-2016 e desenvolverá os trabalhos 

preparatórios para a elaboração do Plano Regional de Saúde 2011 - 2016, em consonância com 

o novo Plano Nacional de Saúde 2011- 2016. Em 2010 elaborou o Perfil de Saúde do Algarve, 

prevendo a respectiva divulgação no primeiro trimestre de 2011. 

 

Em 2011 manter-se-ão as principais prioridades do País e da Região, em torno dos Programas das 

Doenças Cardiovasculares, Doenças Oncológicas, Diabetes, Obesidade, Nutrição e Actividade Física, 

Infecção VIH/SIDA e Saúde Mental. Durante o ano 2011, o Rastreio do Cancro do Colo do Útero na 

Região irá generalizar-se na Região. 

3.3 Objectivos Estratégicos 

 

No quadro das orientações constantes do programa do XVIII Governo Constitucional para o sector da 

Saúde, na legislatura 2009/2013, definiram-se como objectivos estratégicos os seguintes: 
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Objectivo 1 - Consolidar a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, promovendo a estruturação 

dos ACES e o desenvolvimento da Rede de Cuidados Continuados Integrados, tendo em vista o 

reforço da capacidade de resposta às necessidades da população. 

A conclusão da estruturação dos ACeS em unidades com forte autonomia e elevada capacidade de 

gestão é uma prioridade de primeira linha, na medida em que é decisiva para a continuidade do 

processo de desenvolvimento e consolidação das Unidades Funcionais prestadoras de cuidados de 

saúde. O Conselho Directivo e os serviços de âmbito regional têm um papel fundamental neste 

processo, mas não têm capacidade nem proximidade suficientes para aprofundar e consolidar as 

reformas em curso. 

O desenvolvimento da rede de Cuidados Continuados Integrados tem sido e continua a ser um factor 

decisivo para a melhoria da qualidade dos cuidados e para potenciar a capacidade instalada da rede 

de serviços prestadores de cuidados, numa região com uma população envelhecida. 

 

Objectivo 2 - Dinamizar e reforçar as acções de prevenção da doença e promoção da saúde, através 

do desenvolvimento dos programas de promoção da saúde inscritos no PNS e alargar o âmbito dos 

rastreios oncológicos. 

A (in)formação dos cidadão e a sua capacitação e literacia em saúde, são determinantes da para a 

saúde das populações. Assim, a continuidade dos programas em curso na região são uma prioridade, 

designadamente: Promoção da Saúde Oral; Promoção da Saúde em Meio Escolar; Prevenção e 

Controlo da Infecção HIV/SIDA; Obesidade, Nutrição e Actividade Física, Prevenção e Controlo da 

Diabetes Mellitus; Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares.  

A continuidade dos programas de rastreio do Cancro da Mama e da Retinopatia Diabética e o 

alargamento do rastreio do Cancro do Colo do Útero são programas estratégicos para a melhoria dos 

ganhos em saúde da população 

 

Objectivo 3 – Reorganizar os serviços e modernizar os processos, com recurso às novas tecnologias, 

tendo em vista a melhoria da acessibilidade aos cuidados de saúde, a qualidade da prestação e a 

sustentabilidade do SNS. 

A estruturação dos ACeS, com a descentralização de competências, implica uma reafectação de 

recursos humanos nas áreas de suporte e a informatização dos processos administrativos, de forma a 

disponibilizar mais e melhor informação de suporte à gestão e ao processo de tomada de decisão. 

Por outro lado, a melhoria da prestação de cuidados e racionalização da utilização dos recursos 

disponíveis, só é possível se os profissionais dispuserem de informação sobre o perfil de saúde dos 
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seus utentes e informação clínica integrada e se estiverem disponíveis estatísticas de actividade das 

diversas unidades relativas á utilização dos recursos, designadamente as relativas à prescrição. 

Assim, a melhoria da informatização de todas as unidades nas áreas clínica e de suporte 

administrativo, continua a ser uma área de intervenção estratégica. 

 

Objectivo 4 - Desenvolver uma estratégia de comunicação interna e externa, tendo em vista a 

apropriação pelos profissionais dos princípios e objectivos das reformas, promovendo uma 

participação activa dos cidadãos na definição das estratégias de prestação de cuidados de saúde.  

O envolvimento dos profissionais na governação dos serviços, reforçando o seu compromisso com os 

objectivos definidos pela gestão, implica uma melhoria da comunicação interna, entre as diversas 

estruturas - a qual se pretende mais abrangente, mais rápida e mais fácil – é uma prioridade da 

gestão, e uma condição necessária para a consolidação das novas estruturas. 

 

Deste modo, a implementação da intranet e a disponibilização de um Portal para comunicação 

interna tem sido uma acção prioritária. 

 

Por outro lado, pretende-se, ainda, promover uma participação dos cidadãos, através da constituição 

e funcionamento dos Conselhos da Comunidade, estreitando relações e estabelecendo parcerias com 

organizações de cidadãos e doentes, proporcionando aos cidadãos a oportunidade de se 

pronunciarem de forma sistemática sobre os seus serviços de saúde através da realização de 

inquéritos de satisfação. 

 

Objectivo 5 - Reforçar a cooperação interinstitucional e inter-regional 

O reforço da cooperação transfronteiriça, com o Serviço Andaluz de Saúde e com a Conselharia de 

Saúde da Junta Andaluzia, materializada na realização de projectos conjuntos, no âmbito do POCTEP, 

a consolidação da participação da ARS Algarve IP na Rede de Regiões Europeias para a Melhoria da 

Saúde dos Cidadãos – ENRICH e o estabelecimento de relações de cooperação com outras Regiões 

Europeias são uma prioridade para 2011, nesta vertente. 

 

Ao nível da cooperação interna interinstitucional, para além da continuidade da cooperação com os 

Serviços Regionais de Educação, da Segurança Social e da Universidade do Algarve,pretende-se 

aprofundar a cooperação com os Municípios, criando condições para adesão de mais municípios do 
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Algarve à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, bem como com as IPSS e Associações da Região, 

com actividades na Saúde.  

 

3.4 QUAR 2011 (Quadro de Avaliação e Responsabilização) 

 

Os objectivos estratégicos da ARS Algarve, IP traduzem-se no seguinte Quadro de Avaliação e 

responsabilização (QUAR) da instituição para 2011 constituído por um total de 17 Objectivos 

Operacionais, que se dividem em 28 Indicadores, conforme se apresenta a seguir: 
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N.º PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

6                    120   

13                    208   

Médicos 282                 3.384   

Enfermeiros 454                 5.448   

104                 1.248   

Tecnicos de Diagnóstico e Terapeutica 109                 1.308   

16                    144   

347                 2.776   

0                       -     

1                        5   

285                 1.425   

1617               16.066   

PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO

Orçamento de funcionamento 153.351.551

Despesas c/Pessoal 48.534.749

Aquisições de Bens e Serviços 104.786.302

Outras despesas correntes 30.500

PIDDAC 1.011.066

Outros valores 6.137.150

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 160.499.767

Objectivo 1

Objectivo 2

Objectivo 3

Objectivo 4

Indicador 5

Indicadores 6 e 7
Indicador 8

Objectivo 5

Objectivo 6

Objectivo 7

Indicador 12

Indicadores 13 e 14

Objectivo 8

Indicador 15

Indicador 16 

Objectivo 9

Objectivo 10

Objectivo 11

Objectivo 12

Objectivo 13

Objectivo 14

Objectivo 15

Objectivo 16

Objectivo 17

NOTA EXPLICATIVA

DESIGNAÇÃO

Qualidade

12

20

Recursos Humanos

Dirigentes - Direcção Superior

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa

Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)

Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)

Indicadores _ Fonte de Verificação

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO

16

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Relatório de Actividades

Relatório de Actividades

Relatório de Actividades

12

12

12

5

5

5

9

8Assistente Técnico  - (inclui técnicos de informática)

Encarregado geral operacional

Encarregado operacional

Assitente operacional

Total

Relatório de Actividades/Balanço Social

Relatório de Actividades

Relatório de Actividades

Relatório de Actividades

Relatório de Actividades

Relatório de Actividades

Inquérito aos Utentes

SI do rastreio

Relatório de Actividades
SI do rastreio

Sistema de Informação do programa

SI SIARS

Sinus e SIARS

SI da rede CCI

SI conferência de facturas/SIARS

Relatório de Actividades

Relatório de Actividades

Relatório de Actividades
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4 Objectivos Operacionais 
 

Foram definidos os seguintes objectivos operacionais para o ano de 2011. 

Objectivos Operacionais 
Objectivo Operacional nº1: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 1 - Nº de Regulamentos dos ACES aprovados 

e publicados
n.a. n.a. 3 3 50%

Ind 2 - Nº de Novas  Unidades de Cuidados na 

Comunidade a instalar
n.a. 7 2 2 50%

INDICADORES

OP1 (OE 1):  Consolidar e estruturar os Agrupamentos de Centros de Saúde

 

Objectivo Operacional nº3: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 4 - Percentagem de Unidades Funcionais 

constituídas com objectivos contratualizados n.a. 40% 65% 5% 70% 100%

INDICADORES

OP3 (OE 1):  Promover a contratualização interna com as Unidades Funcionais dos ACES

 

Continuar a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, nomeadamente com a constituição de novas 

Unidades de Saúde Familiar (USF) e Unidades de Cuidados naComunidade (UCC), Unidades 

Funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde com “carteiras” de objectivos contratualizados. 

Assim, continuar-se-á a investir na reorganização que vai permitir prestar cuidados de saúde mais 

próximos e respostas mais adaptadas às necessidades da comunidade. 

 

Objectivo Operacional nº2: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 3 - Nº de novas camas de internamento a 

contratualizar 71 60 80 5% 85 100%

INDICADORES

OP2 (OE 1): Promover o aumento da capacidade de resposta da Rede de Cuidados Continuados 

 

Aumentar o número de lugares a disponibilizar na rede de cuidados continuados da região Algarve. 
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Objectivo Operacional nº4: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 5 - Variação da taxa de adesão ao rastreio do 

cancro da mama da 2ª para a 3ª volta (%) n.a. 2% 2% 0,5% 3% 25%

Ind 6 - Percentagem de concelhos da Região 

Algarve com programa de rastreio do cancro do 

colo do útero implementado, até 31 de 

Dezembro de 2011

n.a. 18,75% 31,25% 2% 35% 25%

Ind 7 - Percentagem de unidades prestadoras de 

cuidados de saúde (USF´s e UCSP´s) com do 

programa de rastreio do cancro do colo do útero 

implementado , até 31 de Dezembro de 2011

n.a. 11,43% 25,71% 2% 30% 25%

Ind 8 - Taxa de adesão ao rastreio da retinopatia 

diabética (%) n.a. n.a. 70% 3% 75% 25%

INDICADORES

OP4 (OE 2): Melhorar a cobertura regional nos rastreios do cancro da mama, cancro do colo do 

útero  e da retinopatia diabética

 

Pretende-se uma melhoria contínua nas condições de acesso aos cuidados de saúde na região, bem 

como, a implementação de programas que visam a promoção da saúde, a prevenção da doença e a 

resposta a problemas específicos. 

No que diz respeito ao Rastreio do Cancro da Mama, a aposta é no aumento progressivo da 

percentagem de mulheres rastreadas. Quanto ao da Retinopatia Diabética, o objectivo é melhorar a 

adesão de diabéticos rastreados na área de influência do Hospital de Faro (HF) e conseguir, através 

de uma permanente negociação, que o HF melhore a sua capacidade de resposta nesta área. 

No sentido de dar continuidade ao trabalho iniciado em anos anteriores, pretende-se alargar o 

Rastreio do Cancro do Colo do Útero aos restantes Centros de Saúde da Região do Algarve. 

 

Objectivo Operacional nº10: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 19 - % Projectos aprovados nos prazos 

definidos
n.a. n.a. 100% 100% 70%

Ind 20 - % Projectos visitados n.a. n.a. 75% 85% 30%

INDICADORES

OP10 (OE 2): Alocar recursos financeiros a projectos financiados pela ARS de forma eficiente
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Aposta contínua numa boa gestão dos recursos materiais e financeiros, de forma a possibilitar uma 

melhor eficiência nos cuidados de saúde prestados 

 

Objectivo Operacional nº17: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 28 - "Perfil de Saúde" da população do 

Algarve, elaborado até 31 de Dezembro de 2011
n.a. n.a. 1 100%

INDICADORES

OP17 (OE 2): Caracterizar o estado de saúde da população do Algarve e seus determinantes

 

Serão elaborados diagnósticos de saúde da população, por ACES, de modo a adequar as políticas e 

intervenções às necessidades reais da população. 

Tendo por base o esforço de contenção orçamental que tem caracterizado a elaboração dos últimos 

Orçamentos de Estado, o Ministério da Saúde e, por consequência, a ARS Algarve IP, tem alguns 

objectivos definidos ao nível da perspectiva financeira. Esses objectivos têm uma preocupação em 

comum: melhorar a utilização dos activos e a estrutura de custos. 

 

Objectivo Operacional nº5: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 9 - Taxa de utilização em cuidados de Saúde 

Oral ( Nº de 1,ºs cheques dentistas utilizados/Nº 

1.ºs cheques dentistas emitidos) n.a. n.a. 60% 3% 100%

OP5 (OE 3):  Aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde na Região Algarve

INDICADORES
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Objectivo Operacional nº6: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 10 - Variação % do custo ao SNS de MCDT por 

utilizador, nas unidades prestadoras de cuidados 

de saúde (USF´s e UCSP´s) com processo de 

contratualização.

n.a. n.a. -2% -3% 50%

INDICADORES

OP6 (OE 3): Melhorar o nível de eficiência na prestação de cuidados 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESOINDICADORES

OP6 (OE 3): Melhorar o nível de eficiência na prestação de cuidados 

Ind 11 - Variação % do custo ao SNS de 

medicamentos por utilizador, nas unidades 

prestadoras de cuidados de saúde (USF´s e 

UCSP´s) com processo de contratualização.

n.a. n.a. -4% -5% 50%

 

Objectivo Operacional nº7: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 12 - Variação % do nº de visitas domiciliárias 

médicas
n.a. 20% 5% 40%

Ind 13 - Percentagem de pessoas com visitação 

domiciliária nas primeiras 24 horas após 

admissão na ECCI domiciliários

n.a. n.a. 75% 3% 80% 30%

Ind 14 - Percentagem de pessoas com 

intervenção interdisciplinar em visitação 

domiciliária nas primeiras 48 horas após 

admissão na ECCI domiciliários

n.a. n.a. 75% 3% 80% 30%

INDICADORES

OP7 (OE 3):  Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas

 

Objectivo Operacional nº16: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 27 - % de colabores da Ars Algarve que 

obtiveram formação na respectiva àrea 

profissional em 2011

n.a. n.a. 30% 3% 40% 100%

INDICADORES

OP16 (OE 3): Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve
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Objectivo Operacional nº8: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 15 - Percentagem de prescrição electrónica 

no total de receitas médicas conferidas. n.a. n.a. 70% 2% 80% 50%

Ind 16 - Percentagem de postos de trabalho 

médico com PCE disponível n.a. 90% 95% 3% 95% 50%

OP8 (OE 4):  Disponibilizar o processo clínico electrónico em todas as unidades de saúde

INDICADORES

 

No que se refere ao sistema de gestão da informação clínica, prevê-se generalizar a Prescrição 

Electrónica e a requisição electrónica de MCDT, em todas as unidades de saúde da região, de forma 

reduzir custos através da criação de normas de orientação clínica, manual de procedimentos e uma 

aplicação correcta do SIARS. 

 

Objectivo Operacional nº11: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 21 - Nº de reuniões da CES da ARS Algarve n.a. n.a. 8 100%

INDICADORES

OP11 (OE 4): Garantir o funcionamento regular da Comissão de Ética para a Saúde  

 

Objectivo Operacional nº14: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 24 - Nº de problemas clínicos com 

orientações terapêuticas estabelecidas 
n.a. n.a. 2 30%

Ind 25 - Nº de acções de formação sobre 

prescrição de grupos farmaco-terapêuticos, com 

impacto no volume de prescrições nos CSP 
n.a. n.a. 2 70%

OP14 (OE 4): Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos médicos de família

INDICADORES

 

A racionalização dos custos com a prescrição de medicamentos será igualmente uma das prioridades 

para 2011, que se pretende atingir através da criação de manuais de boas práticas ao nível da 

prescrição, dando prioridade às áreas mais frequentes e de uma prescrição racional a nível dos 

Cuidados Primários. 
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Objectivo Operacional nº15: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 26 - Índice de satisfação global das unidades 

de saúde dos ACES da Região
n.a. n.a. 50% 3% 55% 100%

INDICADORES

OP15(OE 4): Avaliar a satisfação dos utentes dos ACES

 

A medição da satisfação dos utentes é essencial para a avaliação da qualidade dos serviços de saúde, 

sendo também uma oportunidade de participação do utente na construção de um serviço de saúde à 

sua medida, baseado na percepção e valorização dos serviços prestados.  

 

Objectivo Operacional nº9: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 17 - Nº de participações em reuniões 

internacionais
n.a. 4 4 50%

Ind 18 - Nº de participações em projectos de 

cooperação no âmbito de Redes Europeias de 

Saúde

n.a. n.a. 2 50%

INDICADORES

OP9 (OE 5): Reforçar a participação da ARS nas redes europeias de saúde

 

Pretende-se que outros parceiros participem activamente na melhoria de processos no apoio ao 

cidadão. 

 

Objectivo Operacional nº12: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 22 - % respostas atempadas  a pedidos de 

colaboração
n.a. n.a. 80% 100% 100%

INDICADORES

OP12 (OE 5): Assegurar a resposta adequada a solicitações externas no âmbito da cooperação 

internacional, em articulação com os serviços centrais do Ministério da Saúde
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Objectivo Operacional nº13: 

2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO

Ind 23 - Formalizar protocolo de articulação com 

os Serviços Centrais do MS no âmbito do PNS até 

15 de Março

n.a. n.a.
1 protocolo 

assinado
100%

OP13(OE 5): Assegurar a articulação da ARS com os  serviços  do Ministério da Saúde no âmbito  

da prossecução dos objectivos e metas do  PNS 2011-2016 

INDICADORES

 

5 Recursos Humanos 
 

A região do Algarve é uma das regiões do país onde mais se faz sentir a carência de recursos 

humanos no sector da saúde. Os rácios referentes ao n.º de profissionais de saúde/1000 habitantes, 

quando comparados com a média nacional, constituem um indicador claro daquele deficit: 

Tabela 1: N.º Profissionais por 1000 habitantes, 2009 

Grupo Profissional Continente Algarve

Médicos 3,8 3,0

Enfermeiros 5,2 4,5  

 

Em consequência da falta de médicos, no final de 2010, cerca de 133.104 utentes do SNS, 

correspondendo a 26% dos utentes inscritos nos Centros de Saúde da região, não tinham médico de 

família atribuído, sendo esta situação particularmente grave no Barlavento onde aquela 

percentagem atingia os 37%, representando 65.331 utentes (cerca de 50% do total dos utentes sem 

médico da região).   

Esta carência de recursos humanos, que não é um fenómeno meramente conjuntural e tem 

antecedentes históricos, é agravada pelo forte acréscimo da população não residente no período do 

verão: devido ao impacto do turismo nos meses de verão a população presente triplica, 

relativamente à população residente. 

A política de redução de pessoal na Administração Pública, favorecendo as saídas – aposentação 

(normal e antecipada) e mobilidade especial - conjugada com o congelamento das admissões - 

provocou uma acentuada diminuição do pessoal vinculado à administração pública e acentuou a 

escassez de pessoal permanente nos Centros de Saúde.  
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A redução de pessoal, conjugada com o acréscimo da população residente (e também da população 

presente) e com o alargamento da carteira de serviços prestados à população – desenvolvimento de 

programas de promoção da saúde e de prevenção da doença, implementação dos rastreios, cuidados 

continuados domiciliários e criação da rede de urgência básica (SUB’s), com três destas unidades a 

funcionarem nos Centros de Saúde (Albufeira, Loulé e Vila Real de St.º António) – tem vindo a 

provocar uma pressão crescente sobre os recursos humanos desta Administração Regional de Saúde, 

especialmente nos Centros de Saúde, ainda que os Serviços Regionais também tenham sido 

afectados. 

A criação da Rede de Cuidados Continuados Domiciliários, iniciada em 2006, absorve, actualmente, 

nas 29 equipas constituídas, 110 profissionais. 

As três Unidades de Urgência Básica, a funcionar 24 horas/dia, implicam um quadro de 132 

profissionais (44 cada unidade), de acordo com o definido na Portaria n.º 272/2009, de 18 de Março, 

que cria os Agrupamentos de Centros de Saúde da Região do Algarve. 

No que respeita ao pessoal médico especialista em Medicina Geral e Familiar as carências 

acentuaram-se, não tendo sido possível compensar as saídas, pela conhecida quebra de oferta do 

mercado de trabalho, nesta especialidade. 

O pessoal de apoio á prestação de cuidados e à administração dos serviços tem vindo, também, a 

registar uma redução acentuada, que não foi possível compensar pelo recurso aos regimes de 

mobilidade e contratação previstos na lei, verificando-se, actualmente, uma situação de ruptura nos 

ACES. 

O quadro seguinte mostra a evolução dos recursos humanos, nos principais grupos de pessoal nos 

Centros de Saúde/ACES, no período 2005/2010. 

Tabela 2: Evolução dos Recursos Humanos dos ACES –Efectivos dos principais grupos profissionais 
com Contrato de Trabalho em Funções Públicas – (Termo Certo e Indeterminado) 2005/20010 

Grupo Profissional 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Var 05/10 

Var % 
05/10 

Médicos MGF* 259 256 248 241 239 277 18 6,9% 

Enfermeiros** 350 347 355 393 399 394 44 12,6% 

Técnicos Superiores*** 40 48 44 35 32 44 4 10,0% 
Tec.Diag. Terapeutica 84 80 83 93 95 94 10 11,9% 
Assistentes Técnicos 374 354 292 302 292 273 -101 -27,0% 
Assistentes Operacionais 357 347 299 289 265 245 -112 -31,4% 

Total 1.464 1.432 1.321 1.353 1.322 1.327 -137 -9,4% 

*Não inclui médicos de saúde pública. Inclui 19 médicos contratados a termo certo que não detêm a especialidades de MGF 
** - Inclui em 2009 - 4 Enfermeiros em regime de cedência por tempo limitado 
*** - Inclui Técnicos Superiores do Regime Geral e Técnicos Superiores de Saúde 
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Os dados acima apresentados confirmam a redução significativa de recursos humanos, no período 

em análise, verificando-se uma quebra de 9,4 %, em absoluto contra-ciclo com as necessidades 

decorrentes da reforma dos Cuidados de Saúde Primários, que visa melhorar a acessibilidade e a taxa 

de cobertura da população e, ainda, a disponibilização de mais serviços e com maior proximidade.  

O reforço de pessoal nos grupos profissionais de enfermagem e técnicos de diagnóstico e terapêutica 

- com um acréscimo de 64 profissionais, constitui uma melhoria apenas aparente. Com efeito, este 

reforço de pessoal foi integralmente absorvido pela criação da rede de Cuidados Continuados 

Domiciliários (que, como atrás se referiu, é integrada por 110 profissionais) e, mesmo assim, foi (e 

continua a ser) insuficiente para assegurar o funcionamento deste serviço. 

Assim, torna-se evidente a necessidade de reforço dos recursos humanos nos ACES, na generalidade 

dos grupos profissionais, especialmente de pessoal médico, mas também nos grupos profissionais de 

apoio à prestação de cuidados e à gestão dos ACES – Assistentes Técnicos, Assistentes Operacionais e 

Técnicos Superiores. 

Na tabela seguinte apresenta-se a estrutura de recursos humanos existentes a 32/12/2010 
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6 Recursos Financeiros 
 

(falta os dados) 

 

 

 

 

 

7 Planos de Actividades das Unidades Orgânicas 
 

7.1 Serviços de Suporte e Coordenação 

 

7.1.1 Departamento de Saúde Pública 

 

 

O Departamento de Saúde Pública (a seguir designado abreviadamente por DSP)tem como 

atribuições centrais o Planeamento em Saúde da região, a caracterização e monitorização do estado 

de saúde da população identificando as necessidades em saúde da população e a Vigilância 

Epidemiológica. Compete, ainda, a este departamento a coordenação da execução regional dos 

Programas Verticais, bem como a avaliação do impacto das intervenções em saúde, na região. 

 

Ao DSP, compete, na vertente de planeamento de saúde: 

a) Caracterizar e monitorizar o estado de saúde da população e identificar as suas 

necessidades em saúde; 

b) Elaborar a proposta de Plano Regional de Saúde da população e acompanhar a sua 

execução; 

c) Monitorizar a execução de programas e projectos específicos de vigilância de saúde, 

designadamente os constantes do Plano Nacional de Saúde;  
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d) Avaliar o impacto na saúde da população da prestação dos cuidados, de forma a garantir a 

adequação às necessidades e a sua efectividade; 

e) Apoiar o desempenho das funções de autoridade de saúde, bem como divulgar orientações 

relativas às suas competências; 

f) Promover a investigação em saúde. 

 

Na vertente da Vigilância Epidemiológica, realizar a vigilância epidemiológica dos fenómenos de 

saúde e dos seus determinantes. 

O DSP integra, ainda, o Laboratório Regional de Saúde Pública (LRSP), enquanto unidade de apoio às 

diversas acções realizadas no âmbito dos programas de vigilância epidemiológica e à prestação de 

cuidados de saúde da população. 

 

Em termos de estrutura organizacional o DSP, é dirigido por um Director que exerce, 

simultaneamente, por imperativo legal, as funções de Delegado de Saúde da Região. Para além do 

Laboratório Regional de Saúde Pública, compreende uma Unidade de Vigilância Epidemiológica, 

sendo esta Unidade, ainda, dirigida pelo Director de Departamento por não ter sido, ainda, nomeado 

o Coordenador desta Unidade. O Laboratório tem um Director Técnico que assegura a coordenação 

das suas actividades em estreita articulação com o Director do Departamento. 

Em termos funcional o Departamento está estruturado em diversas áreas, sendo cada uma dela 

coordenada por técnico designado pelo Director do Departamento, nomeadamente as seguintes: 

 Ambiente 

 Nutrição 

 Saúde Escolar 

 CAD – HIV/SIDA 

 Núcleo de rastreios 

 

 

Actividades e Objectivos do DSP para 2011:  

 Implementação do Observatório Regional de Saúde  

o Caracterizar e monitorizar o estado de Saúde da Região e seus factores 

determinantes e identificar  necessidades em saúde 

o Elaborar o perfil regional de saúde 
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o Colaborar na elaboração de perfil por aces 

o Participar na elaboração do novo PNS 2011-2016 

o Colaborar com o INSA no estudo piloto do novo Inquérito Nacional de Saúde com 

Exame Físico 

 Monitorizar a execução de Programas Prioritários e Programas Especificos Regionais de 

Prevenção e Promoção da Saúde 

 Executar Programas específicos de Saúde Pública 

 Incrementar o apoio do Laboratório Regional de Saúde Pública às actividades de Saúde 

Pública 

 Promover a consolidação e a implementação de Programas de Rastreio de base populacional 

(Rastreio Cancro da Mama, Cólo do Útero, Colon e Recto) 

 Coordenar e apoiar as actividades das Autoridades de Saúde 

No que respeita ao Laboratório Regional de Saúde Pública, os objectivos para 2010 são os seguintes: 

 Aumentar em 10% as análises de microbiologia e química de águas; 

 Aumentar o n.º de análises clínicas efectuadas nos ACES Central (UCSP de Loulé, UCSP de 

Quarteira, UCSP de S. Brás de Alportel) e Sotavento (USF Balsa e UCSP de Tavira), ao 

abrigo dos programas de saúde (gravidez, obesidade e diabetes); 

 Iniciar a realização de análises clínicas nos Estabelecimentos Prisionais de Faro e Olhão; 

  Promover o aumento do número de dadores de sangue no Algarve em 5% e iniciar as 

colheitas de Sangue pelo LRSP contribuindo para atingir a auto-suficiência de sangue no 

Algarve; 

 Iniciar a realização de análises de doenças emergentes (malária, vírus do Nilo e dengue) 

por biologia molecular através do protocolo com o INSA; 

 Qualificar o Laboratório para a obtenção da Certificação Internacional de Qualidade pelo 

sistema ISO 9001 ao Serviço de Sangue; 

 Realizar acções de formação a médicos e enfermeiros dos ACES em 3 áreas: 

Hipocoagulação, análises pointofcare e patologia clínica. 
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Tabela 3: Recursos Humanos a afectar 

Grupo profissional 2011 

Dirigentes 3 

Médicos 3 

Enfermeiros 5 

Técnicos Superiores 15 

Técn. Diagnóstico e Terapeutica 12 

Informática 0 

Assistente Técnico 5 

Assistente Operacional 1 

Total 44 

 

7.1.2 Departamento de Estudos e Planeamento 

 

O Departamento de Estudos e Planeamento, dirigido por um Director está estruturado em duas 

Unidades Orgânicas – Recursos Humanos e Unidade de Informação e Comunicação. 

As áreas de cooperação institucional e com o exterior, licenciamentos, estudos e estatística, farmácia 

e formação profissional encontram-se sob a dependência directa da Direcção do Departamento, 

ainda que a Farmácia e o Gabinete de Formação sejam coordenados por um técnico do sector. 

Nestes domínios, os objectivos para 2011 e as actividades a desenvolver são as seguintes: 

 

A. Reforçar a Cooperação Transfronteiriça 

 Executar os projectos aprovados e em curso, em parceria com o Serviço Andaluz de Saúde, e 

cumprir os respectivos objectivos de modo a reforçar a Cooperação Transfronteiriça com a 

Região de Andaluzia. 

 Elaborar os Relatórios Técnicos e Financeiros dos dois Projectos que terminam em 2011. 

 Contribuir para consolidar a Cooperação Europeia através da participação activa da ARS 

Algarve IP na Rede ENRICH, nomeadamente nas reuniões periódicas e trabalhos conjuntos. 

 

B. Acordos, Protocolos e Projectos de Cooperação Institucional 
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 Reforçar estratégias de concertação e parceria com outros Ministérios, nomeadamente M. 

do Emprego e Segurança Social e M. Educação e com várias entidades da Sociedade Civil, 

nomeadamente Autarquias, os grupos de cidadania, monitorizando e desenvolvendo 

acordos, protocolos e projectos conjuntosno âmbito da Saúde. 

 Promover a participação em pelo menos um Concurso para financiamento de projectos / 

IPSS na Região, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 186/2006. 

 

C. Migrantes 

 Aumentar em 10% o número de utentes estrangeiros residentes com inscrição no RNU 

regularizada (eficácia). 

 Desenvolver e apoiar estratégias de saúde para a redução de desigualdades, nomeadamente 

na área dos migrantes. 

 Garantir resposta em 2 dias úteis após a recepção a pelo menos 75% dos pedidos de 

informação internacionais. 

 

D. Licenciamentos e Convenções 

 Manter permanentemente actualizado um ficheiro / base de dados de Unidades Privadas de 

Serviços de Saúde (UPSS) inscritas na Região Algarve. 

 Manter permanentemente actualizado o ficheiro / base de dados de UPSS de Medicina 

Dentária, inscritas na Região Algarve, em articulação com o Departamento de 

Contratualização / Coordenação do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. 

 Promover e agilizar o processo de Licenciamento das UPSS, de acordo com a nova legislação 

→ Decreto-lei n.º 189/2009. 

 Participar no processo de actualização documental das entidades convencionadas, com 

qualidade reconhecida pelos intervenientes e com atitude construtiva com os técnicos da 

ACSS. 

 Preparar / agilizar a equipa, com elaboração de protocolo, para os necessários 

procedimentos de vistorias e fiscalizações implícitos no processo de licenciamento, em 

coordenação com a ERS e, eventualmente a IGAS. 

 

E. Produção Estatística e Acções de Apoio à Gestão e à Racionalização da Utilização dos Recursos 

 Garantir informação estatística periódica, negociada previamente, para o Conselho Directivo, 

para os gestores dos ACES, dos Departamentos da ARS e dos Programas de Saúde. 
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 Garantir o envio da informação estatística aos organismos centrais do Ministério da Saúde e 

INE, dentro dos prazos estipulados. 

 Dar resposta aos pedidos de informações / dados solicitados esporadicamente para tomada 

de decisões e para apoio ao trabalho de outras divisões e departamentos da ARS e ACES. 

 Realizar, em colaboração com os Conselhos Clínicos dos ACES e com o Gabinete do 

Medicamento estudos e sessões técnicas tendentes a: 

 Diminuir entre 2 a 5 % o custo de MCDT por consulta em Cuidados de Saúde 

Primários (eficiência). 

 Diminuir entre 2 a 5 % o custo de medicamentos por consulta nos Cuidados de 

Saúde Primários (eficiência). 

 Aumentar a percentagem de medicamentos genéricos no mercado total de 

medicamentos  → 7% em 2004; 16,6% em 2008; 18,9% em 2009. 

 Promover, em articulação com os Conselhos Clínicos dos ACeS e o Gabinete do 

Medicamento, a instituição de protocolos terapêuticos e elaborar orientações terapêuticas 

para mais dois grupos fármaco terapêuticos com impacto no volume de prescrições para 

divulgação junto dos ACeS. 

 Promover uma maior integração dos Cuidados de Saúde Primários com as Unidades 

Hospitalares da região, tendo em vista: 

 Melhorar o processo de referenciação para Consultas Externas nos hospitais da Região 

através da aplicação das Redes de Referenciação e da correcta implementação do 

Programa CTH/Alert P1. 

 Aumentar a percentagem de primeiras consultas no total de consultas externas em 

ambos os hospitais da região → 26,3% em 2004; 27,5% em 2008, 31,8% em 2009 

(eficácia) 

 Diminuir a mediana do tempo de espera para a 1ª consulta hospitalar em pelo menos 

75% das especialidades médicas e cirúrgicas na Região (eficiência). 

 

F. Garantir a participação da ARS Algarve IP em todo o processo de organização do Prémio de Boas 

Práticas em Saúde 2010e promover a participação de equipas e profissionais da Região.  

 

G. Promover a realização de um Inquérito de satisfação aos utentes na Região. 
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H. Internato Médico 

 

 Colaborar com a Unidade Geral de Recursos Humanos (UGRH) em todas as fases de 

preparação e apoio ao Internato Médico, com a ACSS, a CRIM e com todos os 

estabelecimentos de colocação para formação médica; 

 Participar nas reuniões nacionais, regionais e locais de preparação e apoio ao Internato 

Médico e manter actualizadas informações e bases de dados sobre o IM. 

 Dar cumprimento ao Regulamento do Internato Médico (RIM) no âmbito das competências 

da ARS Algarve IP; 

 Dar ao Conselho Directivo a colaboração e os pareceres solicitados sobre esta área de 

trabalho, para apoio às decisões. 

 

Tabela 4: Recursos Humanos a afectar ao Departamento 

Grupo profissional 2011 

Dirigentes 3 

Médicos 0 

Enfermeiros 1 

Técnicos Superiores 17 

Técn. Diagnóstico e Terapêutica 2 

Informática 6 

Assistente Técnico 6 

Assistente Operacional 2 

Total 47 

 

7.1.2.1 Gabinete de Formação 

O Gabinete de Formação, como atrás se referiu, depende directamente do Director de 

Departamento e é coordenado,técnica e operacionalmente, por uma Profissional de Saúde. 

São atribuições do Gabinete: promover, organizar, apoiar e avaliar actividades formativas e 

informativas de acordo com a missão e princípios da ARS Algarve, bem como dar resposta às 

necessidades de formação manifestadas pelos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve (A 
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CES), pelos diversos departamentos da ARS Algarve e por outros colaboradores, em função do Plano 

Nacional de Saúde.  

 

Objectivos Gerais: 

 Contribuir para a construção de um quadro de orientação específica de Formação Continua 

Profissional para os profissionais de saúde da região. 

 Identificar as necessidades em matéria de competências exigidas aos profissionais de saúde, 

à implementação do Plano Nacional de Saúde e á implementação das estratégias de saúde 

dirigidas pela ARS Algarve IP; 

 Identificar as necessidades em “Formação Continua” de acordo com as unidades de 

competência caracterizadas; 

 Apoiar o desenvolvimento de competências necessárias ao funcionamento qualificado dos 

profissionais em contexto de trabalho; 

 Monitorizar os processos de avaliação das unidades de competência trabalhados. 

 Identificar actores internos que contribuam para a concretização do plano de formação; 

 Identificar as organizações/estruturas regionais que contribuam para o desenvolvimento dos 

processos de aquisição de competência (Universidade do Algarve, estruturas de formação 

dos hospitais…etc.). 

 Elaborar o Plano de Formação para os profissionais da ARS Algarve IP, com base nas 

necessidades Identificadas; 

 Realizar pelo menos 85% das actividades de formação programadas; 

 Dar Resposta a 100% dos pedidos esporádicos de realização de actividades de formação 

extra plano 
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O plano de formação para 2011 

 

Data Início Data Fim

14-Mar 25-Mar Formação Básica / Intermédia em Excel
Assistentes Técnicos e 

Técnicos Superiores
16 16 12

Gabinete Formação ARS 

Algarve IP

04-Abr 15-Abr Formação Básica / Intermédia em Excel
Assistentes Técnicos e 

Técnicos Superiores
16 16 12 ACES Barlavento

a agendar a agendar Curso de Inglês para Profissionais de Saúde

Assistentes Técnicos e 

Técnicos Superiores e 

outros Técnicos

20 20 60 Universidade do Algarve

04-Abr 05-Abr

Prevenção e controlo da Infecção Associada 

aos Cuidados de Saúde para membros 

Dinamizadores - Elos CCI

Médicos, enfermeiros 16 16 14

Laboratório Regional de 

Saúde Pública Drª Laura 

Ayres

a agendar a agendar Ginástica Abdominal Hipopressiva Fisioterapeutas 16 16 14
Gabinete Formação ARS 

Algarve IP

a agendar a agendar
Intervenção Precoce na Infância - Legislação 

Actual e SGS II

Médicos,enfermeiros,técni

cos superiores de serviço 

social,terapeutas 

ocupacionais,terapeutas 

da fala,fisioterapeutas e 

educadoras IPI

8 8 16 16 Universidade do Algarve

22-Mar 25-Mar Programa Nacional de Vacinação Enfermeiros 20 20 28
Gabinete Formação ARS 

Algarve IP

*05-05-2011 *06-05-2011
Comunicação em Saúde em Situações 

Especiais de Crise

Médicos e outros 

profissionais em saúde
20 20 14

Laboratório Regional de 

Saúde Pública Drª Laura 

Ayres

a agendar a agendar
Comissão de Ética - Analise de Projectos e 

Investigação Clinica

Médicos, enfermeiros e 

outros Técnicos 

Superiores de Saúde

20 20 14
Gabinete Formação ARS 

Algarve IP

*

Ext TotalCategoria Profissional

Curso Nº Acção Nº
Período de Realização

Designação do Curso

Sujeito a confirmação

Int

Formandos

Nº Horas

Plano de Formação 2011 - Financiado pela ARS Algarve I.P.

Local de realização da acção
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Data Início Data Fim

3 1 a agendar Medicina Centrada na Pessoa Médicos 16 16 3
Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

3 2 a agendar Medicina Centrada na Pessoa Médicos 16 16 3
Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

4 1 22-Fev 23-Fev

Prevenção e controlo da Infecção Associada 

aos Cuidados de Saude para membros 

Dinamizadores-elos da CCI

Médicos e Enfermeiros 16 16 14
laboratório de Saúde Pública 

Drª Laura Ayres

9 1 a agendar
Racionalização e Actualização da Prescrição 

Medicamentosa
Medicos 20 20 14

Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

11 1 10-Out 11-Out Plano Individual de Apoio à Familia (PIAF)

Médicos, enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas, 

T. S. serviço social

16 16 14
Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

12 1 20-Jun 23-Jun Curso de Suporte Avançado de Vida Medicos e enfermeiros 16 16 24 Estádio do Algarve

14 1 05-Jul 08-Jul
Curso de Trauma para Serviços de Urgência 

Básica
Medicos e enfermeiros 16 16 24

Laboratório de Saúde Pública 

Drª Laura Ayres

15 1 *08-09-2011 *09-09-2011
Psico oncologia - Comunicação com o 

Doente Oncológico
Medicos e enfermeiros 16 16 14

Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

16 1 04-Abr 05-Abr Paliativos e Dor Cronica

Médicos, enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas, 

T. S. serviço social

16 16 14
Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

16 2 *29-09-2011 30-Set Paliativos e Dor Cronica

Médicos, enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas, 

T. S. serviço social

8 8 16 14
Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

17 1 05-Mai 06-Mai Plano Individual de Intervenção na RCCI

Médicos, enfermeiros, 

psicólogos, técnicos 

superiores serviço social, 

fisoterapeutas, terapeutas 

ocupacionais

16 16 14
Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

18 1 *13-09-2011 *13-09-2011
Formação para Auxiliares de Acção Medica da 

Rede CCI - Comunicação
Técnicos Operacionais 8 8 16 14

Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

19 1 * Junho
Dinâmicas de Saude Mental Comunitária nos 

ACES

Médicos, enfermeiros e 

fisioterapeutas
16 16 7

Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

19 2 *Outubro
Dinâmicas de Saude Mental Comunitária nos 

ACES

Médicos, enfermeiros e 

fisioterapeutas
16 16 7

Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

20 1 a agendar Planeamento e Gestão de Altas 

Médicos, enfermeiros, 

psicólogos e 

fisioterapeutas 

8 8 16 7
Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP 

22 1 02-Mai 03-Mai
Abordagem da Obesidade em Cuidados de 

Saude Primarios

Médicos de medicina 

geral/familiar e pediatria, 

enfermeiros, nutricionistas, 

dietistas, psicólogos, 

fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais e 

educadoras IPI

12 4 16 14
Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

25 1 a agendar

Prosuma - Programa de Sustatentabilidade e 

Maturidade de Equipas Prestadoras de 

Cuidados de Saúde Primários

Médicos, enfermeiros e 

secretários clínicos
16 16 30

Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

27 1 a agendar
Liderança e Coordenação de Equipas 

Prestadoras de Cuidados 
Médicos e enfermeiros 16 16 30

Gabinete Formação ARS 

Algarve,IP

28 1 a agendar
Unidades de Recursos Assistenciais 

Partilhados

Médico, terapeuta 

ocupacional e 

fisioterapeuta

3 3 140

09-Mai 18-Mai
Intervenção Integrada em Violência Doméstica 

da Região do Algarve

Médicos e enfermeiros das 

SUB`s e Técnicos 

Superior de Serviço Social 

dos ACES (ARS algarve 

I.P.); Médicos, enfermeiros  

e Técnicos do Hospital de 

Faro EPE; Professores 

das CPJ`s; 

Coordenadores da 

Educação para Saúde

14 11 25
Direcção Regional de 

Educação do Algarve

a agendar
Intervenção Integrada em Violência Doméstica 

da Região do Algarve

Médicos e enfermeiros das 

SUB`s e Técnicos 

Superior de Serviço Social 

dos ACES (ARS algarve 

I.P.); Médicos, enfermeiros  

e Técnicos do Hospital de 

Faro EPE; Professores 

das CPJ`s; 

Coordenadores da 

Educação para Saúde

14 11 25
Direcção Regional de 

Educação do Algarve

* Sujeito a confirmação

Nº Horas
Local de realização da 

acção

Plano de Formação 2011 - Financiado pelo POPH e pela ARS Algarve

Período de Realização

Int

Curso Nº Acção Nº Designação do Curso

Categoria Profissional

Formandos

TotalExt
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7.1.2.2 Unidade de Gestão de Recursos Humanos (UGRH) 

 

Nos termos solicitados, e tendo por base os objectivos desta unidade orgânica que estão definidos 

no n.º 2 do Art.º 5º da Portaria n.º 653/2007 de 30-Maio, no desenvolvimento das suas 

competências orgânicas e funcionais, definiu os seguintes objectivos para 2011: 

 

1. Promover a aplicação das medidas de politica de organização e de recursos humanos 

definidas pelo Ministério da Saúde e pela Administração Pública, nomeadamente, desenvolvendo 

mecanismos para o fornecimento de dados e preenchimento de bases de dados dentro dos prazos 

estipulados, a saber: 

 Balanços sociais da Administração Regional de Saúde/Serviços Centrais e ACES; 

 SIOE; 

 Greves; 

 Registo na Entidade Reguladora da Saúde; 

 Dados estatísticos para o INE 

 

2. Melhorar a qualidade da informação que permita o conhecimento mais aprofundado e em 

tempo útil, dos recursos humanos do SNS da Região, principalmente no que diz respeito aos cuidados 

de saúde primários, através da actualização diária das listas nominativas, de acordo com os mapas de 

pessoal, bem como elaboração de estudos comparativos entre diferentes períodos críticos de 

análise, da evolução dos recursos humanos; 

 

3. Providenciar e garantir a abertura de procedimentos concursais para constituição de relações 

jurídicas de emprego por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 12-A/2008 de 27-Fev, bem 

como proceder aos respectivos procedimentos em matéria de constituição das relações jurídicas de 

emprego, abarcando as diferentes situações: 

 Médicos que terminam a Especialidade; 

 Mobilidades Internas, (Intercarreiras, na Categoria e Cedências de Interesse Público); 

 Carreiras do regime geral e especial 
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4. No âmbito da formação do Internato Médico, proceder ao levantamento e análise das 

necessidades da Região, com vista à melhor gestão e distribuição das vagas e manter uma base de 

dados actualizada nesta matéria 

7.1.2.3 Unidade de Sistemas de Informação e Comunicação (USIC) 

 

A Unidade de Sistemas de Informação e Comunicação é dirigida por um Coordenador e tem um 

âmbito de intervenção regional, dado que os ACES não dispõem de recursos técnicos qualificados 

neste domínio. No quadro de pessoal dos ACES está previsto apenas um técnico de informática, por 

ACE, o qual depende em termos hierárquicos do Coordenador da UAG, mas desenvolve a sua 

actividade em estreita articulação com a USIC. 

 

Esta unidade dispõe, actualmente de 3 especialistas e dois técnicos de informática e de um técnico 

superior, com experiência em gestão e implementação de projectos de formação neste domínio. A 

actual dimensão da estrutura é insuficiente para assegurar a gestão e a implementação dos vários 

projectos em curso e, ainda, dar uma resposta atempada aos problemas quotidianos da gestão 

corrente da rede e do parque informático e às necessidades de apoio aos utilizadores das diversas 

aplicações. 

 

Neste quadro, e tendo em conta as atribuições e competências da Unidades são objectivos gerais 

para 2011: 

 

Objectivos previstos 

1. Garantir a manutenção e operacionalidade dos sistemas de informação da ARS. 

2. Dar apoio às actividades de carácter informático e responder em tempo útil da melhor forma 

possível, à resolução de problemas de forma a garantir a continuidade dos serviços 

instalados. 

3. Disponibilizar o processo clínico electrónico em todos os Centros de Saúde. 

4. Zelar pelo correcto funcionamento e actualização do site institucional. 

5. Implementar um sistema de informação de apoio ao transporte de Doentes. 

6. Melhorar a qualidade de dados do SIARS. 

7. Migração da RIS 
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1. Garantir a manutenção e operacionalidade dos sistemas de informação da ARS. 

Actividades: 

 Gestão de perfis de utilizadores. 

 Levantamento de necessidades e acompanhamento da implementação das mesmas. 

 Execução e verificação de cópias de segurança 

 Manutenção dos servidores (www/E-mail/BD/AD) 

 Manutenção do firewall e da rede de dados da ARS Algarve 

 Actualização e Instalação de sistemas e de aplicações 

 Levantamento de necessidades e acompanhamento da implementação das mesmas 

 Elaboração e análise de propostas de aquisição de TICs 

 

2. Dar apoio às actividades de carácter informático e responder em tempo útil da melhor 

forma possível, à resolução de problemas de forma a garantir a continuidade dos serviços 

instalados. 

Actividades: 

 Instalação, configuração e actualização de pacotes de aplicações de Office e de 

outras aplicações genéricas requeridas pelos perfis de utilização na ARS Algarve; 

 Reparação de hardware 

 Instalação, configuração e actualização de aplicações específicas "core business" 

(SAM/SAPE, Vitacare, Alert-care, MedicineOne) 

 Prestação de apoio na utilização dos sistemas e aplicações. 

 Apoio no manuseamento do Equipamento Informático e audiovisual. 

 Formação On-Site, paralelamente à resolução de problemas. 

 Elaboração de ajudas para os utilizadores. 

 

3. Disponibilizar o processos clinico electrónicos em todos os Centros de Saúde 

Actividades: 

 Levantamento de necessidades e acompanhamento da implementação das 

aplicações específicas "core business" (SAM/SAPE, Vitacare, Alert-care, 

MedicineOne) 

 Instalação, configuração e actualização de aplicações específicas "core business" nos 

postos de trabalho 
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 Apoio e formação aos utilizadores das aplicações específicas “Core Business”. 

 

4. Zelar pelo correcto funcionamento e actualização do site institucional. 

Actividades: 

 Manter perfis de utilizadores  

 Apoio e formação aos utilizadores do novo portal 

 Implementação de novas funcionalidades e actualização do novo layout do site da 

ARS 

 

5. Implementar um sistema de informação de transporte de doentes 

Actividades: 

 Levantamento de necessidades para a implementação da aplicação SGTD 

 Elaboração do caderno de encargos 

 Instalação dos novos servidores para aplicação SGTD 

 Acompanhamento e apoio da implementação do SGTD 

 

6. Melhorar a qualidade de dados do SIARS  

Actividades: 

 Acompanhamento e apoio da implementação do SIARS 

 Verificação dos carregamentos das aplicações clinicas 

 

7. Migração da RIS 

Actividades: 

 Restruturação dos bastidores e da infra-estrutura de rede  

 Acompanhamento e apoio na migração 

 Verificação do correcto funcionamento 

 Restruturação dos IP’s e servidores de apoio aos serviços operacionais 

 Disponibilizar sistemas de controlo de recursos, operações e serviços de rede, 

através de uma gestão centralizada, de modo a garantir máxima eficiência da gestão 

(P/ex: servidor de ficheiros, impressão, aplicações e respectivas licenças, etc); 
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7.1.3 Departamento de Contratualização 

 

A Portaria n.º 653/2007 de 30 de Maio, que aprova os estatutos da Administração Regional de Saúde 

do Algarve, IP, estabelece no artigo 6.º do respectivo Anexo as atribuições e competências do 

Departamento de Contratualização, designadamente: 

 

a) Participar na definição dos critérios para a contratualização dos serviços de saúde; 

b) Na vertente dos Contratos-Programa com as instituições e serviços prestadores de 

cuidados de saúde, propor a afectação de recursos financeiros, através da negociação, 

celebração, revisão e acompanhamento da execução dos Contratos-Programa; 

c) Propor a realização de auditorias; 

d) No âmbito dos acordos, protocolos, convenções e outros contratos, propor a afectação 

de recursos financeiros a entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, bem como no 

âmbito das parcerias público privadas e dos cuidados continuados integrados, através da 

celebração, acompanhamento e revisão dos respectivos acordos, protocolos, convenções 

e contratos. 

Em 2011, o Departamento de Contratualização desenvolverá a sua actividade nos seguintes 

Programas/Contratos: 

 

 Acordos Modificativos 2011 aos Contratos-Programa 2007/2009 com os Hospitais Gerais 

do SNS (Hospital de Faro, EPE e Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE), 

designadamente o processo de negociação, celebração e acompanhamento do Acordo 

Modificativo para 2010 aos respectivos Contratos-Programa; 

 Contratos-Programa 2011-2012 com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES Do 

Barlavento, ACES Central e ACES do Sotavento), nomeadamente, o processo de negociação, 

celebração e acompanhamento deste processo de contratualização, desde que os mesmos 

reúnam as condições necessárias para desenvolverem os respectivos processos de 

contratualização; 

 Cartas de Compromisso das Unidades de Saúde Familiares 2011, através da negociação, 

celebração e acompanhamento dos respectivos compromissos assistenciaispara 2011, bem 

como do relatório final de avaliação da execução das cartas de compromisso do ano 2010; 
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 Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, através da Unidade Regional de 

Inscritos para Cirurgia que é parte integrante do Departamento de Contratualização, e que 

exerce as funções que lhe estão atribuídas na Portaria n.º 45/2008 de 25 de Novembro; 

 Contrato de Gestão do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, no âmbito das 

parcerias público-privadas, através do acompanhamento da execução do Contrato de 

Gestão; 

 Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, através do acompanhamento da execução 

do Programa na Região de Saúde do Algarve; 

 Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética, através da gestão, 

operacionalização, acompanhamento e avaliação dos Protocolos estabelecidos com os 

Hospitais do SNS da Região de Saúde do Algarve. 

 

Seguidamente, apresentar-se-á uma descrição detalhada das actividades a realizar pelo 

Departamento de Contratualização nos processos de contratualização acima mencionados, bem 

como os objectivos a atingir. 

 

Objectivos e Actividades a Desenvolver 

 

1. Contratos-Programa dos Hospitais SNS 

No âmbito dos Contrato-Programa 2007/2009 com os Hospitais do SNS, no ano 2010, o 

Departamento de Contratualização tem como objectivo assegurar o desenvolvimento do processo de 

contratualização nos termos definidos pela tutela, sendo que para o efeito deverá realizar as 

seguintes actividades: 

 

1.1. Negociação do Acordo Modificativo 2010 

Principais tarefas: recolha de informação histórica relevante e análise do Plano de Desempenho 

2011 proposto pelos Hospitais; preparação dos relatórios de negociação; negociação dos objectivos 

assistenciais e financeiros com cada Hospital; preparação do acordo modificativo (e respectivas 

adendas) a assinar pelo Conselho Directivo da ARS do Algarve; I.P. e pelo Conselho de Administração 

dos Hospitais. 

 

Objectivos: 
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 Concluir o processo de negociação, com a assinatura do acordo modificativo (e 

respectivas adendas), até final de Março de 2011. 

 

1.2. Acompanhamento da execução dos Acordos Modificativos 

Principais tarefas:recolha e análise da informação estatística de acompanhamento da actividade 

assistencial dos Hospitais, através do SICA; elaboração de relatórios trimestrais de acompanhamento; 

preparação das reuniões de acompanhamento a realizar entre a ARS e os Hospitais. 

Objectivos: 

 Relatórios de acompanhamento trimestrais, a entregar ao Conselho Directivo da ARS 

até final do mês seguinte a que respeita; 

 Relatório de avaliação final do ano de 2010 e respectiva proposta de atribuição de 

incentivos institucionais, a entregar ao CD até final do 1.º semestre do ano seguinte a 

que respeitam. 

 

2. Contratos-Programa com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) 

A contratualização com os ACES que integram a ARS do Algarve, I.P., requer da parte do 

Departamento de Contratualização a realização das seguintes actividades: 

 

2.1. Contratualização com os ACES 

Principais tarefas: preparação do processo de contratualização, nos termos definidos em documento 

orientador aprovado pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde; preparação da minuta do 

Contrato-Programa a celebrar entre Conselho Directivo da ARS do Algarve, I.P. e os Directores 

Executivos dos ACES. 

 

Objectivos: 

 Preparar o processo de contratualização nos termos previstos pela Tutela e de 

acordo com o calendário definido pelo Conselho Directivo da ARS do Algarve, I.P. 

 Preparar as minutas dos Contratos-Programa dos ACES contratualizados até final do 

mês seguinte à conclusão das reuniões de contratualização 

 

2.2. Acompanhamento da execução dos Contratos-Programa dos ACES 
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Principais tarefas:recolha da informação estatística de acompanhamento da actividade assistencial 

dos ACES através do SIARS e do SICA; elaboração de relatórios de actividade com base na informação 

recolhida; preparação de reuniões de acompanhamento da contratualização com os ACES.  

Objectivos: 

 Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais, nos termos a definir pelo 

Conselho Directivo da ARS do Algarve, I.P. 

 

3. Cartas de Compromisso com as Unidades de Saúde Familiares 

A contratualização com as Unidades de Saúde Familiares requer da parte do Departamento de 

Contratualização a realização das seguintes actividades: 

 

3.1. Contratualização com as USF 

Principais tarefas:recolha de informação histórica relevante para a negociação das metas anuais a 

cumprir pelas USF; participação no processo de negociação através de apoio aos órgãos dos ACES; 

preparação das cartas de compromisso a assinar pelos Directores Executivos dos ACES e pelos 

Coordenadores das USF. 

Objectivos: 

 Participar nas reuniões de contratualização com as USF de acordo com o calendário 

proposto pelas Direcções Executivas dos ACES e dar apoio técnico aos órgãos dos 

ACES. 

 Preparar as Cartas de Compromisso das USF contratualizadas até final do mês de 

Abril. 

 

3.2. Acompanhamento da execução dos compromissos assistenciais das USF 

Principais tarefas: recolha da informação estatística de acompanhamento da actividade assistencial 

das USF através do SIARS; elaboração de relatórios de acompanhamento com base na informação 

recolhida; apoio aos ACES na preparação de reuniões de acompanhamento com as USF.  

 

Objectivos: 

 Relatórios de acompanhamento trimestrais, a enviar ao Conselho Directivo da ARS 

do Algarve e aos Directores Executivos dos ACES até final do mês seguinte a que 

respeitam; 
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 Relatório de avaliação final do ano de 2010 e respectiva proposta de atribuição de 

incentivos, a concluir nos prazos estabelecidos pela ACSS, I.P. 

 

4. Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) 

A Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia, que integra o Departamento de 

Contratualização, cujas atribuições e competências estão definidas na Portaria n.º 45/2008 de 15 de 

Janeiro, propõe-se desenvolver as seguintes actividades: 

 

4.1. Gestão das convenções 

Principais tarefas: validação das propostas de pedidos de convenção ao SIGIC com a Região de Saúde 

do Algarve; emissão de parecer ao CD da ARS do Algarve, I.P sobre a aceitação das mesmas; gestão 

das actuais convenções e validação das alterações propostas (médicos e procedimentos).  

 

 

 

Objectivos:  

 Avaliação das propostas de convenção até 25 dias após recepção, com elaboração de 

recomendações ou proposta de convenção. 

 Gestão das actuais convenções: até 10 dias após o pedido do convencionado. 

 

4.2. Validação da facturação dos hospitais convencionados  

Principais tarefas: acompanhamento da produção cirúrgica realizada pelos hospitais 

convencionados; recepção e validação da facturação; gestão dos processos de rectificação de erros; 

informação ao CD da ARS do Algarve, I.P. para efeitos de pagamento. 

 

Objectivos: 

 Elaboração da informação interna ao CD da ARS do Algarve, I.P. com o relatório de 

facturação validada para pagamento, até dia 5 do mês seguinte a que respeita. 

 

4.3. Gestão das desconformidades 

Principais tarefas: análise das desconformidades registadas por entidade hospitalar (SNS e 

convencionados); validação das contestações e decisão sobre eventuais penalizações a aplicar. 
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Objectivos: 

 Validação mensal das desconformidades. 

 

4.4. Relatórios de acompanhamento trimestral e anual 

Principais tarefas: elaboração de relatórios de acompanhamento da execução do Programa SIGIC na 

Região de Saúde do Algarve. 

 

Objectivos: 

 Relatórios de acompanhamento trimestrais a entregar até final do mês seguinte a 

que respeita a informação; 

 Relatório de acompanhamento anual a entregar até final do primeiro semestre do 

ano seguinte a que respeita a informação. 

 

5. Contrato de Gestão do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul (Parceria Público-

privada) 

No âmbito das funções de acompanhamento da execução do Contrato de Gestão do Centro de 

Medicina Física e de Reabilitação do Sul, o Departamento de Contratualização assegurará, em 2011 

as principais actividades a desenvolver pelo Departamento de Contratualização são as seguintes: 

 Conferência, validação e pagamento das facturas-adiantamento mensais; 

 Conferência e aceitação das facturas-acerto mensais; 

 Apuramento do valor da parcela a cargo do SNS relativo a 2010, no âmbito do respectivo 

pagamento de reconciliação; 

 Elaboração de relatórios de avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro; 

 Acompanhamento da execução da Produção Prevista para o ano 2010; 

 Monitorização dos parâmetros de desempenho de serviço e de resultado; 

 Preparação do procedimento de determinação da produção prevista para o ano 2012, 

 Desenvolvimento de acções de auditoria/fiscalização. 

 

Os objectivos específicos a atingir em cada uma das principais actividades acima mencionadas, bem 

como o respectivo cronograma, serão apresentados ao Conselho Directivo da ARS do Algarve, para 

aprovação, em documento próprio. 
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6. Programa Nacional para a Promoção de Saúde Oral (PNPSO) 

No âmbito deste Programa, que inclui as Crianças e Jovens Escolarizados, as Grávidas seguidas no 

SNS e as Pessoas Idosas beneficiárias do complemento solidário de idosos, os utentes portadoresdo 

vírus HIV/SIDA, o Departamento de Contratualização realizará, em 2011, as seguintes actividades: 

 

6.1. Contratos de Adesão com os Prestadores aderentes 

Principais tarefas: validar os pedidos de adesão dos prestadores (clínicas e médicos 

dentistas/estomatologistas) registados no Sistema de Informação da Saúde Oral (SISO); proceder 

junto dos prestadores à rectificação dos problemas detectados. 

 

Objectivos: 

 Validar os pedidos de adesão dos prestadores no prazo máximo de 5 dias a contar da 

data de entrada do mesmo. 

 

 

6.2. Validação dos cheques-dentista 

Principais tarefas: recepção e validação, no SISO, dos pedidos de pagamento dos cheques-dentista; 

informação ao CD da ARS do Algarve, I.P. sobre os pedidos de pagamento validados e respectivos 

valores a pagar pela ARS; devolução aos prestadores dos cheques-dentista não validados. 

 

Objectivos:  

 Recepção e validação diária dos pedidos de pagamento efectuados no SISO;  

 Elaboração semanal de informação interna ao CD da ARS do Algarve, I.P para efeitos 

de pagamento. 

 

6.3. Acompanhamento da Execução do Programa 

Principais tarefas:acompanhamento da execução do PNPSO nas várias vertentes; apoio aos ACES e 

aos prestadores na execução dos respectivos procedimentos; elaboração de relatórios de 

acompanhamento. 

 

Objectivos: 

 Relatório de acompanhamento da execução do PNPSO 2011, a entregar até final do 

mês de Setembro. 



Plano de Actividades 2011 

52 
 

ARS, Algarve, I.P. 
 
 
 

Ministério da Saúde 

PA2011: Vs 5 

 Relatório final de execução do PNPSP em 2010, a entregar até final do mês de Abril. 

 

7. Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética 

 

De acordo com os Protocolos para o Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética estabelecidos 

entre a ARS do Algarve e os Hospitais Gerais do SNS da Região de Saúde do Algarve, compete ao 

Departamento de Contratualização realizar as seguintes actividades: 

 

7.1. Convocatória de utentes para o rastreio 

Principais tarefas: seleccionar e convocar os utentes diabéticos inscritos no SINUS através da 

aplicação informática Gestão de Retinopatia; gerir os pedidos de alteração de datas solicitados pelos 

utentes. 

 

 

 

Objectivos: 

 Efectuar as convocatórias dos utentes com uma antecedência mínima de 

duas semanas. 

 

7.2. Validação da facturação 

Principais tarefas: recepção e validação, na aplicação informática, da informação enviada pelos 

Hospitais sobre os utentes efectivamente rastreados, enviados para tratamento e com tratamentos 

concluídos; preparar informação ao CD, ACSS e Hospitais para efeitos de pagamento. 

 

Objectivos: 

 Elaboração da informação interna ao CD, para efeitos de pagamento, até ao 

dia 10 do mês seguinte a que respeita a informação. 

 

7.3. Acompanhamento da Execução do Programa 

Principais tarefas: gestão e acompanhamento da execução do Programa; apoio aos Hospitais na 

execução dos procedimentos; propor a introdução de melhorias na aplicação informática; elaboração 

de relatórios de acompanhamento;  
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Objectivos: 

 Relatório de acompanhamento semestral a entregar ao CD da ARS do 

Algarve, I.P até final do mês do Agosto; 

 Relatório final anual de execução do Programa em 2010, a entregar ao CD da 

ARS do Algarve, I.P até final de Abril de 2011. 

 

Tabela 5: Recursos Humanos a afectar ao Departamento 

Grupo profissional 2011 

Dirigentes 1 

Técnicos Superiores 3 

Assistente Técnico 2 

Total 6 

 

 

 

 

7.1.4 Departamento de Gestão e Administração Geral 

 

O Departamento de Gestão e Administração Geral compreende as áreas de administração financeira, 

gestão do aprovisionamento e compras, administração de pessoal, patrimonial e expediente e 

administração geral. 

 

Com a constituição dos ACES este Departamento assume um papel essencial no apoio à estruturação 

das Unidades de Apoio à Gestão (UAG), dos ACES, para as quais deverá descentralizar algumas das 

suas atribuições actuais, prestando o necessário apoio técnico à implementação dos processos 

administrativos e á formação do pessoal daquelas unidades.  

Assim, este Departamento passará a funcionar em estreita articulação com as UAG’s dos ACES, 

assumindo um papel de suporte técnico e de coordenação ao nível da definição e normalização dos 

procedimentos administrativos, nos diversos domínios, de forma a assegurar a sua compatibilidade e 

coerência. 

Dirigido por um Director, integra duas unidades orgânicas: Unidade de Gestão Financeira e Unidade 

de Administração Geral, cujas atribuições e competências são a seguir mencionadas. 



Plano de Actividades 2011 

54 
 

ARS, Algarve, I.P. 
 
 
 

Ministério da Saúde 

PA2011: Vs 5 

 

Tabela 6: Recursos Humanos a afectar ao Departamento 

Grupo profissional 2011 

Dirigentes 3 

Técnicos Superiores 7 

Assistente Técnico 30 

Assistente Operacional 17 

Total 57 

 

 

7.1.4.1 Unidade de Administração Geral 

 

Ao DGAG compete, no âmbito dos serviços de administração geral: 

 

a) Executar os actos relativos à administração de pessoal, nomeadamente provimento, 

exercício e cessação de funções, bem como o processamento das respectivas remunerações 

e abonos; 

b) Organizar o cadastro do pessoal da ARSALGARVE, I. P., e assegurar a sua actualização; 

c) Assegurar a aplicação do sistema de avaliação do desempenho; 

d) Registar o controlo da pontualidade e assiduidade do pessoal; 

e) Preparar e desenvolver os processos para admissão, movimentação e saída de pessoal; 

f) Organizar e manter actualizado o cadastro e inventário dos bens da ARSALGARVE, I. P., e 

providenciar pela sua manutenção e segurança; 

g) Gerir os bens patrimoniais afectos à ARSALGARVE, I. P.; 

h) Organizar e executar os processos de aprovisionamento e efectuar a gestão de stocks; 

i) Organizar e gerir os arquivos documentais da ARSALGARVE, I. P.; 

j) Proceder à difusão de normas, orientações técnicas e outros instrumentos de apoio técnico à 

actividade dos estabelecimentos de saúde; 

k) Instruir processos na área de convenções internacionais e na área da deslocação para 

assistência médica no estrangeiro. 

 

Objectivos Gerais para 2011: 
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1. – No domínio da Administração de Pessoal 

 Manter as bases de dados de pessoal e processamento de remunerações permanentemente 

actualizadas; 

 Assegurar o processamento remunerações mensais, nos prazos estabelecidos e o 

processamento das horas extraordinárias no prazo de 30 dias após a sua recepção da 

informação dos ACES referente ao trabalho extraordinário realizado e validado;  

 Manter o cadastro do pessoal devidamente actualizado e organizar os respectivos processos 

administrativos; 

 Consolidar, mensalmente, a assiduidade do pessoal e controlar a qualidade da informação; 

 Desenvolver os processos de contratação, movimentação e saída de pessoal; 

 Apoiar as UAG’s dos ACES na definição de procedimentos e implementação de processos de 

controlo e administração de pessoal, prestando esclarecimentos sobre procedimentos legais 

e produzindo normas e notas técnicas, naqueles domínios. 

 Parametrização do Sistema de Gestão de Assiduidade e implementação na ARS e pelo menos 

num Centro de Saúde, tendo em vista à sua implementação generalizada nos diversos 

serviços da ARS e ACES em 2011; 

 Implementar o Portal do Empregado em pelo menos 1 dos ACES; 
 

2.  Aprovisionamento e Compras 

 Garantir aos diversos serviços informação actualizada sobre o estado dos pedidos / 

requisições de aquisição; 

 Desenvolvimento mais célere de procedimentos de aquisição de serviços e empreitadas de 

obras públicas, capacitando os profissionais do Gabinete de Instalações e Equipamentos para 

o registo e lançamento dos mesmos através da plataforma electrónica; 

 Elaborar, em articulação com os ACES e os restantes serviços da sede da ARS o plano de 

aprovisionamento até ao final de Novembro. 

 Lançar os procedimentos de aquisição usuais para o ano de 2011 de forma a possibilitar que 

as adjudicações se concretizam até ao final do ano ou até à data de término dos contratos 

anteriores; 

 Disponibilizar às UAG’s dos ACES o acesso ao sistema de informação para a preparação e 

lançamento dos procedimentos de aquisição de bens e serviços e formar os seus 
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profissionais, de forma que estes serviços estejam capacitados para desenvolver os 

procedimentos de aquisição de bens serviços, por ajuste directo, que seja lançar ao mercado. 

 Assegurar a gestão dos stocks dos armazéns gerais da ARS, de acordo os níveis definidos, e 

desencadear os pedidos de encomenda em tempo adequado, de forma a evitar rupturas no 

abastecimento aos ACES. 

 Assegurar uma  gestão eficaz da distribuição de materiais e bens de consumo aos ACES  

 

3. Gestão de Bens Patrimoniais e Expediente Geral 

 Assegurar a manutenção de um Inventário permanente dos veículos e manutenção do 

sistema IPVE Online da ANCP e controle de acidentes. 

 Dar cumprimento aos objectivos definidos no plano de regularização dos imóveis remetido à 

Direcção Geral do Tesouro e Finanças; 

 Preparar e divulgar orientações e notas técnicas normativas para apoio aos ACES na gestão 

do Inventário, designadamente  em matérias de controlo de movimentações e abates; 

 Preparar, em colaboração com as UAG’s dos ACES, um plano de trabalho tendo em vista a 

actualização dos inventários bens patrimoniais afectos às diversas Unidades dos ACES; 

 Assegurar a expedição e distribuição diária da correspondência e a gestão do Arquivo Geral; 

 Apresentar ao CD, até ao final do ano, uma proposta para a implementação de um projecto 

de informatização do Arquivo e gestão documental. 

 

7.1.4.2 Unidade de Gestão Financeira 

 

De acordo com o definido na estrutura da ARS, DGAG, compete, no âmbito da gestão e 

administraçãofinanceira: 

 

a) Elaborar o orçamento de funcionamento da ARSALGARVE, I. P., e controlar a execução 

orçamental; 

b) Promover a constituição de fundos de maneio, bem como assegurar o controlo da sua 

gestão; 

c) Executar a contabilidade e elaborar os relatórios de prestação de contas; 

d) Conferir os elementos relativos à facturação das prestações indirectas, farmácias, 

convenções e transportes; 

e) Arrecadar as receitas, realizar as das despesas e controlar a tesouraria; 
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f) Acompanhar a execução orçamental e a situação económico-financeira das unidades 

prestadoras de cuidados de saúde integradas no Serviço Nacional de Saúde. 

 

Objectivos Gerais para 2011 

 

 Executar e controlar o orçamento de 2010, procedendo à sua análise periódica e 

preparando as alterações orçamentais que se revelem necessárias para decisão superior, 

de forma a garantir o ajustamento das dotações às necessidades de funcionamento dos 

serviços; 

 Definir, em colaboração com a ACSS, a nova estrutura dos Centros de Custos, de forma 

que os ACES possam dispor de informação financeira adequada à gestão dos seus 

orçamentos e proceder à correspondente adaptação da estrutura do Plano de Contas;  

 Preparar e disponibilizar a cada um dos ACES informação sobre a respectiva execução 

orçamental nos últimos 2 anos, tendo em vista a constituição de uma base histórica para 

a preparação dos respectivos orçamentos e apoiar as UAG’s dos ACES nesse processo; 

 Conceber e elaborar um quadro de controlo de execução orçamental, por natureza e 

centros de custos, a fornecer ao Conselho Directivo, com periodicidade mensal; 

 Organizar e elaborar a Conta de Gerência dentro dos prazos; 

 Preparar a proposta de Orçamento para 2011, em colaboração com os restantes 

serviços; 

 Efectuar o planeamento, estudos económico-financeiros e controlo orçamental. 

 Executar a contabilidade e elaborar os relatórios de prestação de contas; 

 Arrecadar as receitas e efectuar, mensalmente, um controlo das receitas arrecadadas 

pela ARS e ACES; 

 Efectuar o pagamento das despesas, garantindo o cumprimento dos prazos de 

pagamento e controlar a tesouraria; 

 Conferir os elementos relativos à facturação das prestações indirectas, MCDT, 

convenções e transportes; 

 Instruir processos na área de convenções internacionais e na área da deslocação para 

assistência médica no estrangeiro. 
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7.1.5 Gabinete Jurídico 

 

Ao Gabinete Jurídico, abreviadamente designado por GJ, compete: 

a) Emitir pareceres e prestar informações sobre as questões de natureza jurídica, suscitadas no 

âmbito da actividade da ARSALGARVE, I. P., bem como acompanhar os respectivos processos 

administrativos; 

b) Participar na análise e preparação de projectos de diplomas legais relacionados com a actividade 

da ARSALGARVE, I. P., procedendo aos necessários estudos jurídicos, bem como na elaboração 

de circulares, regulamentos, minutas de contratos ou outros documentos de natureza normativa 

no âmbito da ARSALGARVE, I. P. ; 

c) Proceder à instrução de processos de averiguações, de inquérito e disciplinares; 

d) Prestar apoio técnico às diferentes unidades orgânicas da ARSALGARVE, I. P.. 

 

Tabela 7: Recursos Humanos a afectar ao Gabinete 

Grupos profissionais 2011 

Dirigentes* 1 

Técnicos superiores 3 

Assistentes técnicos 1 

Total 5 

 

 

Objectivos do GJ para 2011: 

 Apoiar os ACeS na elaboração dos respectivos regulamentos internos; 

 Assegurar a emissão de pareceres e relatórios técnicos nos prazos estabelecidos; 

 Proceder a instrução dos processos em que seja chamado a intervir dentro dos prazos 

legalmente estabelecidos ou superiormente determinados.  

 Promover uma acção de esclarecimento para os responsáveis e profissionais dos diversos 

serviços sobre o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Publicas – Lei 

n.º 58/2008, de 9 de Setembro; 

 Fazer a triagem dos processos por tratar, promover o seu encaminhamento e recuperar 

integralmente os atrasos verificados. 
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7.1.6 Gabinete de Instalações e Equipamentos 

 

O Plano de actividades do GIE para 2011 resume-se em 3 grandes áreas, as quais fazem parte 

integrante do quadro de competências da lei orgânica da ARS Algarve.  

 

1 - Reabilitações, Beneficiações, Adaptações, Melhoramentos, Alterações, Revisões, Ampliações, 

Manutenções, Conservações, Reparações, Licenciamentos, Vistorias e Outros para as Unidades de 

Saúde da Região (Instalações e Equipamentos), através da elaboração de Pareceres e Relatórios 

Técnicos ou Outros Documentos Técnicos, Abertura de Procedimentos (Ajustes Directos Regime 

Simplificado), Acompanhamento e Conclusão dos Respectivos Trabalhos, no Âmbito de Empreitadas, 

Fornecimentos ou Prestação de Serviços. 

 

2 - Elaborar um “Programa de Reparação e de Manutenção das Instalações dos Centros de Saúde” 

e apresentar uma proposta de organização e articulação do GIE/UAG’s dos ACES, tendo em vista 

assegurar o cumprimento do programa e organizar um serviço de manutenção corrente das 

instalações e equipamentos dos Centros de Saúde, em regime de outsourcing, tendo vista assegurar 

as condições normais de funcionamento dos serviços. 

 

3 - Desenvolvimento de Programas Funcionais, Processos de Contratação Pública (Fase Pré-

Procedimental, Pré-Contratual e Fase Contratual) para a Elaboração de Projectos, Revisão de 

Projectos, Fiscalizações, Equipamentos, Serviços Técnicos e Empreitadas, com vista à Instalação, 

Construção, Reconstrução, Beneficiação, Ampliação, Alteração, Melhoramento, Adaptação, 

Conservação e Reabilitação de Unidades de Cuidados de Saúde Primários (Centros de Saúde, 

Extensões de Saúde, Unidades de Saúde Familiar, Unidades de Cuidados Personalizados, Unidades de 

Cuidados de Saúde na Comunidade, etc.) e Unidades de Cuidados Continuados, nos Centros de Saúde 

da A.R.S. Algarve, I.P. e Outros Serviços de Saúde ou Administrativos da Sede: 

- Fase Pré-Procedimental: Elaboração de Convites, Cadernos de Encargos e Projectos de 

Execução: Peças Escritas e Desenhadas, incluindo Especificações Técnicas, Mapas de Trabalhos e 

Quantidades, Planos de Segurança e Saúde do Projecto e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, etc.; 

- Fase Pré-Contratual: Elaboração de Abertura de Procedimentos, Esclarecimentos e Erros e 

Omissões, Abertura de Propostas, Análise de Propostas e Relatório Preliminar, Audiência Prévia, 

Relatório Final, Adjudicação, Documentos de Habilitação e Caução, Minuta de Contrato e Contrato; 
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- Fase Contratual: Acompanhamento e Controle da Fase de Execução dos Contratos de Aquisição 

de Bens e Gestão, Coordenação, Planeamento, Controlo de Tempos e Custos, Acompanhamento 

e/ou Fiscalização da Execução Física de Empreitadas na Sede e nos Centros de Saúde da A.R.S. 

Algarve, I.P.: 

 

Descrição das actividades principais, referidas no ponto 3. 

Prestação de Serviços em 2011: 

 Elaboração do Projecto de execução do ACeS e USP Tavira; 

 Elaboração do Projecto de execução de Construção da Extensão de Saúde de S. Marcos da 

Serra - Silves; 

 Abertura de procedimento para a Elaboração do Projecto de execução USF/UCC/Sede do 

ACeS Central  – Loulé; 

 Abertura de procedimento para Elaboração do Projecto de execução para Edifício modular 

para o SUB de Vila Real de Santo António; 

 Abertura de procedimento para Elaboração do Projecto de execução de Adaptação e 

ampliação da Extensão de Saúde de Montegordo, a Pólo da Unidade de Saúde familiar 

Guadiana; 

 Fornecimento e montagem de portas exteriores em Caixilharia de Aluminio e vidro duplo, 

para os Centros de saúde do ACES Barlavento; 

 

Empreitadas em 2011: 

 Adaptação dos módulos 3 e 4 do CS de Loulé, para a U.C.C. Gentes de Loulé; 

 Conclusão da Construção do Centro de Saúde de Portimão; 

 Beneficiação térmica do Edifício do C.S. de Lagos e Obras de Conservação e Manutenção 

incluindo o Bar; 

 Empreitada de execução de infra-estruturas para Cadeiras Estomatológicas nos CS de Faro, 

Loulé e Lagos; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção no CS de Vila Real de Santo António, e 

Criação e da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados UCSP; 

 Empreitada de Construção de edifício modular para UCSP no Concelho de Vila do Bispo, 

incluindo infra-estruturas; 
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 Empreitada de Construção de armazém de sujos e lixos hospitalares no Centro de Saúde de 

Faro; 

 Empreitada de Obras de Conservação e beneficiação do Centro de Saúde Castro Marim; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção no CS de Loulé; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção no CS de Silves; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção no CS de Albufeira; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção no CS de Olhão, incluindo o Bar; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção no CS de Aljezur; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção no CS de Vila do Bispo; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Extensão de Saúde da Guia – 

Albufeira; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Extensão de Saúde da Mexilhoeira 

Grande - Portimão; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Extensão de Saúde d e Santo Estevão 

- Tavira; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Extensão de Saúde de S. Bartolomeu 

de Messines; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Extensão de Saúde de Salir; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Extensão de Saúde de Odeleite – 

Castro Marim; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Extensão de Saúde de Cacela – VRSA; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Extensão de Saúde de Odiáxere - 

Lagos; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Extensão de Saúde de Odeceixe - 

Aljezur; 

 Empreitada de Obras de Conservação e Manutenção na Sede da ARS Algarve; 
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Tabela 8: Recursos Humanos a afectar ao Gabinete 

Grupo profissional 2011 

Coordenador do Gabinete 1 

Técnicos superiores 3 (a) 

Assistentes técnicos (b) 

(a) – Existem três técnicos superiores, nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica (Térmica) e electrotecnia. No entanto 

há necessidade da afectação de mais um técnico superior. 

(b) - O funcionário que dá apoio ao GIE encontra-se em regime de baixa médica prolongada, pelo que é necessário a 

afectação de um Assistente técnico ao GIE. 

 

 

7.1.7 Gabinete do Cidadão, Relações Públicas e Comunicação 

 

O Gabinete do Cidadão, Relações Públicas e Comunicação é uma unidade de staff do Conselho 

Directivo para a comunicação, nas suas vertentes externa e interna, e de apoio ao cidadão no seu 

relacionamento com os serviços de saúde da região. 

Esta unidade é dirigida por um Coordenador que integra o observatório regional. 

São atribuições e competências estatutárias do Gabinete: 

a) Assegurar a gestão das reclamações e ou sugestões de utentes dirigidas à ARS Algarve IP 

b) Realizar avaliações regulares do processo de tratamento das reclamações e sugestões e 

do desempenho dos “Gabinetes de Utente” das unidades de saúde, apresentando 

propostas correctivas; 

c) Produzir indicadores que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados ao utente 

final pelos serviços de saúde, designadamente, o grau de satisfação e a participação dos 

cidadãos; 

d) Promover mecanismos de comunicação com os cidadãos de modo a assegurar 

informação relevante, actualizada e acessível sobre a organização dos serviços e a oferta 

de cuidados de saúde; 

e) Assegurar a promoção da imagem institucional da ARS Algarve IP: 

f) Elaborar relatórios de execução e acompanhamento da intervenção da ARS Algarve IP, 

na componente da comunicação e informação 

 

Objectivos para 2011: 
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SIM - Cidadão  

(Gestão das Reclamações/Elogios e Sugestões) 

 Melhorar o nível de satisfação dos utentes. 

 Acompanhar os indicadores de satisfação e nível de participação dos utentes. 

 Melhorar o tempo de resposta ao cidadão reclamante. 

 Concretizar medidas que visem maior responsabilização dos profissionais visados nas 

exposições. 

 Melhorar/agilizar o tratamento e análise estatística dos indicadores do sistema SIM – 

Cidadão – relatórios semestrais para o Conselho Directivo. 

 Contribuir para a optimização do acesso dos cidadãos à informação relevante sobre os 

serviços e oferta dos cuidados de saúde. 

 

Relações Públicas e Comunicação: 

 Contribuir para uma imagem de qualidade dos serviços. 

 Melhorar os processos comunicacionais entre as várias instituições de saúde da região. 

 Actualizar, diária e permanente, os conteúdos da página institucional; 

 Promover, apoiar e divulgaros eventos ligados à promoção da saúde; 

 

Biblioteca / Centro de Documentação 

 Registar a informação entrada - catalogação, atribuição de quota e indexação de informação 

técnica - no prazo máximo de 48 horas; 

 Melhorar a informação/divulgação interna; 

 Garantir o arquivo arrumado; 

 Garantir o arquivo actualizado. 

 

Serviços de Reprografia 

 A modernização equipamento permitindo mais rapidez e qualidade nos serviços fornecidos – 

apoia aos diversos órgãos, unidades e serviços da ARS Algarve IP,bem como a profissionais e 

investigadores na reprodução de documentos e de textos com interesse para as respectivas 

actividades. 
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Tabela 9: Recursos Humanos a afectar ao Gabinete 

Grupo profissional 2011 

Dirigentes 1 

Técnicos Superiores 4 

Assistente Técnico 4 

Assistente Operacional 2 

Total 11 

 

 

7.3 Equipa Regional de Cuidados Continuados Integrados 

 

Competências da ECRCCI 

No âmbito das competências atribuídas pelo art. 10.º do Decreto-Lei n.º101/2006, de 1 de Junho, a 

ECRCCI articula com a coordenação a nível nacional e local e assegura o planeamento, a gestão, o 

controlo e a avaliação da Rede, designadamente: 

a) Elaborar proposta de planeamento das respostas necessárias e propor a nível central os planos 

de acção anuais para o desenvolvimento da Rede e a sua adequação periódica às necessidades; 

b) Orientar e consolidar os planos orçamentados de acção anuais e respectivos relatórios de 

execução e submetê-los à coordenação nacional; 

c) Promover formação específica e permanente dos diversos profissionais envolvidos na prestação 

de cuidados continuados integrados; 

d) Promover a celebração de contratos para implementação e funcionamento das unidades e 

equipas que se propõem integrar a Rede, 

e) Acompanhar, avaliar e realizar o controlo de resultados da execução dos contratos para a 

prestação de cuidados continuados, verificando a conformidade nas actividades prosseguidas com as 

autorizadas no alvará de licenciamento e em acordos de cooperação; 

f) Promover a avaliação da qualidade do funcionamento, dos processos e dos resultados e equipas e 

propor as medidas correctivas consideradas convenientes para o bom funcionamento das mesmas; 

g) Garantir a articulação a articulação com e entre os grupos coordenadores locais; 

h) Alimentar o sistema de informação que suporta a gestão da Rede; 

i) Promover a divulgação da informação adequada à população sobre a natureza, número e 

localização das unidades e equipas da Rede. 
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Objectivos 2011 

Objectivos da RNCCI no Algarve em 2011, aprovados em Plano de Implementação e Orçamento: 

• Unidade de Longa Duração e Manutenção de Loulé, gerida pela Santa Casa da Misericórdia 

de Loulé, com uma capacidade de 21 lugares, e financiada pelo Programa Modelar I, a iniciar 

funcionamento no 2.º trimestre de 2011; 

• Unidade de Longa Duração e Manutenção de Olhão, gerida pela Associação Cultural e de 

Apoio Social de Olhão, com uma capacidade de 33 lugares, e financiada pelo Programa Modelar I, a 

iniciar funcionamento no 3.º trimestre de 2011; 

• Unidade de Longa Duração e Manutenção de Algoz, gerida pelo Lar Quinta de S. Sebastião, 

Lda., com uma capacidade ampliada de mais 15 lugares; 

• Unidade de Convalescença de Faro, gerida pelo Hospital de Faro, EPE, com uma capacidade 

de 30 lugares, e financiada pela RNCCI, a iniciar funcionamento no 3.º trimestre de 2011; 

• Unidade de Cuidados Paliativos de Faro, gerida pelo Hospital de Faro, EPE, com uma 

capacidade de 15 lugares, e financiada pela RNCCI, a iniciar funcionamento no 3.º trimestre de 2011. 

 

Em suma: 

Total de acréscimo de capacidade instalada em 
Unidade de Longa Duração e Manutenção 

69 

Total de acréscimo de capacidade instalada em 
Unidade de Convalescença 

30 

Total de acréscimo de capacidade instalada em 
Unidade de Cuidados Paliativos 

15 

TOTAL 114 

 

7.2 Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 

 

Os Agrupamentos de Centros de Saúde, abreviadamente designados por ACES, criados pelo Decreto-

Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, são “serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, 

constituídos por várias unidades funcionais que agrupam um ou mais centros de saúde”. 

 

Missão e atribuições: 

 Os ACES têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de 

determinada área geográfica. 
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 Para cumprir a sua missão, os ACES desenvolvem actividades de promoção da saúde e 

prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a 

continuidade dos cuidados. 

 Os ACES desenvolvem também actividades de vigilância epidemiológica, investigação em 

saúde, controlo e avaliação dos resultados e participam na formação de diversos grupos 

profissionais nas suas diferentes fases, pré -graduada, pós -graduada e contínua. 

 

Na Região de Saúde do Algarve, estão constituídos três Agrupamentos de Centros de Saúde 

abrangendo todos os Centros de Saúde da região: 

7.2.1 ACES do Algarve I – Central 

 

O Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve Central engloba os Centros de Saúde: 

 

 

Indicadores Assistenciais em 2010 

 
  

ACES Central  Algarve 

 

Percentagem de consultas com presença do utente 75,5 72,9 

Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1000 inscritos) 3,9 3,6 

Taxa de utilização de consultas 61,2 61,6 

 
Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar 19,4 18,1 

 
Nº médio de consultas de vigilância de saúde infantil dos 0 aos 11 meses 3,3 3,3 

 
Nº médio de consultas de vigilância de saúde infantil no 2º ano de vida 1,4 1,2 

 
Percentagem de primeiras consultas de gravidez no 1ºtrimestre 83,7 84,5 

 
Percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada 34,1 35,9 

 

 

Sede do ACES Central (Faro) 

Centro de Saúde de Albufeira 

Centro de Saúde de Faro 

Centro de Saúde de Loulé 

Centro de Saúde de Olhão  

Centro de Saúde de São Brás de 
Alportel 
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Tabela 10: Contrato Programa 2011- ACeS Central 
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7.2.2 ACES do Algarve II – Barlavento 

 

O Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento engloba os Centros de Saúde: 

 

 

 

 

Indicadores Assistenciais em 2010 

 
  

ACES Barlavento Algarve 

 

Percentagem de consultas com presença do utente 66,2 72,9 

Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1000 inscritos) 2,5 3,6 

Taxa de utilização de consultas 58,5 61,6 

 
Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar 15,6 18,1 

 
Nº médio de consultas de vigilância de saúde infantil dos 0 aos 11 meses 3,0 3,3 

 
Nº médio de consultas de vigilância de saúde infantil no 2º ano de vida 1,1 1,2 

 
Percentagem de primeiras consultas de gravidez no 1ºtrimestre 86,5 84,5 

 
Percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada 34,7 35,9 

 

 

 

 

 

 

 

Sede do ACES Barlavento (Portimão) 

Centro de Saúde de Aljezur 

Centro de Saúde de Lagoa 

Centro de Saúde de Lagos 

Centro de Saúde de Monchique 

Centro de Saúde de Portimão 

Centro de Saúde de Silves 

Centro de Saúde de Vila do 
Bispo 
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Tabela 11: Contrato Programa 2011- ACES Barlavento 
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7.2.3 ACES do Algarve III - Sotavento 

O Agrupamento dos Centros de Saúde do Sotavento engloba os Centros de Saúde: 

 

 

 

 

 

Indicadores Assistenciais em 2010 

 
  

ACES Sotavento Algarve 

 

Percentagem de consultas com presença do utente 79,3 72,9 

Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1000 inscritos) 5,9 3,6 

Taxa de utilização de consultas 72,5 61,6 

 
Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar 19,0 18,1 

 
Nº médio de consultas de vigilância de saúde infantil dos 0 aos 11 meses 4,1 3,3 

 
Nº médio de consultas de vigilância de  saúde infantil no 2º ano de vida 1,3 1,2 

 
Percentagem de primeiras consultas de gravidez no 1ºtrimestre 81,4 84,5 

 
Percentagem de grávidas com revisão de puérpério efectuada 50,1 35,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede do ACES Sotavento (Tavira) 

Centro de Saúde de Alcoutim 

Centro de Saúde de Castro Marim 

Centro de Saúde de Tavira 

Centro de Saúde de Vila Real St.º 
António  
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Tabela 12: Contrato Programa 2011- ACES Sotavento 

 

 

 

 

  

Indicadores do Contrato Programa 2011 
Quantificação do 

Objectivo 

                Objectivos Nacionais de CSP - Eixo Nacional 

Taxa de Utilização global de consultas médicas 70% 

Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar  25% 

Percentagem de recém-nascidos, de termo com baixo peso 0,5% 

Percentagem de primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias 70% 

Percentagem de utentes com PN Vacinação actualizado aos 13 anos 97% 

Percentagem de inscritos entre os 50 e 74 anos com rastreio de cancro 
colo-rectal efectuado 

15% 

Incidência de amputações major em diabéticos na população residente 
<65 anos (10.000 residentes) 

1,3% 

Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente <65 
anos (10.000 residentes) 

 9%00  

Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e 
antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório (Dose Diária 
Definida/1.000 habitantes)  

95‰ 

Número de episódios agudos que deram origem a codificação de 
episódio (ICPC2)/n.º total de episódios 

  

Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos    

Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, 
no total de embalagens de medicamentos  

30% 

Custo médio (€) de medicamentos facturados (PVP) por utilizar (SNS)  180 € 

Custo médio (€) de MCDT's facturados por utilizar (SNS)  50 € 

                Objectivos Nacionais de CSP - Eixo Regional 

Percentagem de grávidas com primeiras consultas (1ºtrim.) 85% 

Número médio de consultas médicas por grávida vigiada 6% 

Percentagem de utentes com PNV actualizado aos 6 anos 97% 

Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de 
antibióticos 

13% 

                Objectivos Nacionais de CSP - Eixo Local 

Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame de pés registado 
no ano 

40% 

% de Agrupamentos/Escolas com Projectos conjuntos Saúde/Escola 
formalizados e implementados 

95% 
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