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1 Nota Introdutória 
 

A nova Lei Orgânica das ARS1, aprovada no âmbito das orientações definidas pelo PREMAC e pelos 

objetivos do Programa do Governo, em conformidade com as atribuições que lhes cabem neste novo 

enquadramento, tendo em vista a sua prossecução com ganhos de racionalidade e qualidade, 

designadamente, através do aproveitamento das sinergias existentes entre algumas das suas 

primitivas e novas atribuições que se encontravam cometidas ao Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, I. P., que, pela mesma via, terão condições de as prosseguir com idênticos 

ganhos. 

Assim, as Administrações Regionais de Saúde reestruturam o seu modelo de funcionamento, 

permitindo simplificar e eliminar, no contexto do Ministério e da reorganização nele operada, 

estruturas e hierarquias cujas competências podem ser exercidas dum modo mais eficiente. 

Para a efetiva concretização das suas atribuições, a ARS Algarve,I.P. aguarda ainda a publicação da 

portaria que aprova a sua estrutura orgânica. Só então se dará início ao processo legal de 

reestruturação do serviço, assim, os objetivos e atividades constantes do presente Plano só podem 

ser encarados num plano teórico e previsional. 

O presente plano pretende definir as principais linhas de ação das atividades da Administração 

Regional de Saúde do Algarve, IP (ARS Algarve, IP) para o ano 2012. Trata-se de estabelecer os 

vetores de atuação da instituição, operacionalizando o Quadro de Avaliação e Responsabilização 

(QUAR), o recurso a mecanismos de contratualização generalizados com as unidades prestadoras de 

cuidados de saúde na região e a reorganização dos serviços decorrente da nova lei orgânica do 

Ministério da Saúde são outras ações que caracterizarão o desempenho de 2012. 

Dentre as prioridades do sistema de saúde nacional, decorrentes dos compromissos 

internacionalmente assumidos, incluem-se a criação de mais unidades de saúde familiar, bem como 

o reforço da articulação cuidados primários e os cuidados hospitalares mediante a integração de 

serviços. Relativamente às prioridades regionais em saúde, necessariamente alinhadas com as 

nacionais são a continuação da melhoria da qualidade e do acesso efetivo dos cidadãos aos cuidados 

                                                           
1
 Decreto-Lei nº.22/2012 de 30 Janeiro  
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de saúde, contenção de custos no âmbito da política do medicamento e da rede de serviços de 

saúde; reforçar a criação de novas unidades funcionais e assegurando a viabilidade, eficiência e 

efetividade das já existentes; promover um maior protagonismo dos cidadãos na procura de 

cuidados e no exercício do seu direito a cuidados de saúde de qualidade. 

Atualmente o contexto económico nacional exige uma alocação especialmente rigorosa dos recursos 

disponíveis, nos termos do acordo internacional firmado pelo nosso País. Neste sentido, não 

compromete a qualidade dos cuidados prestados, mas antes uma prática, muito mais criteriosa, 

porque baseada não só em critérios de evidência clínica (eficácia) mas também de “evidência de 

eficiência” (sustentabilidade). 

Salienta-se, que a execução de algumas das atividades poderá ser influenciada por fatores externos, 

passíveis de condicionar a normal prossecução destes projetos, motivo pelo qual o Plano deve ser 

visto como um instrumento de planeamento flexível que possibilite a inclusão de eventuais medidas 

corretivas que venham a revelar-se oportunas para a realização dos objetivos que foram 

estabelecidos. 

 

 

2 Caracterização da ARS, Algarve, I.P. 
 

2.1 Atribuições da ARS Algarve, I.P. 

 

As ARS, I. P., prosseguem as suas atribuições, sob superintendência e tutela do membro do Governo 

responsável pela área da saúde. 

No quadro das atribuições e competências definidas no Decreto-Lei n.º 22/2012 de 30 de Janeiro, 

constituem, em geral, atribuições da ARS Algarve, I.P.: 

a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, visando 

o seu ordenamento racional e a optimização dos recursos; 

b) Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de planeamento, tendo 

como objectivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde; 

c) Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a respectiva execução a 

nível regional; 
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d) Desenvolver e fomentar actividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a 

protecção e promoção da saúde das populações; 

e) Assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista à redução do consumo 

de substâncias psicoactivas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das 

dependências; 

f) Desenvolver, consolidar e participar na gestão da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados de acordo com as orientações definidas; 

g) Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos, financeiros e materiais, incluindo a 

execução dos necessários projectos de investimento, das instituições e serviços prestadores 

de cuidados de saúde, supervisionando a sua afectação; 

h) Elaborar, em consonância com as orientações definidas a nível nacional, a carta de 

instalações e equipamentos; 

i) Afectar, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de 

Saúde, I. P., recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde 

integrados ou financiados pelo Serviço Nacional de Saúde e a entidades de natureza privada 

com ou sem fins lucrativos, que prestem cuidados de saúde ou actuem no âmbito das áreas 

referidas nas alíneas e) e f); 

j) Celebrar, acompanhar e proceder à revisão de contratos no âmbito das parcerias público -

privadas, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de 

Saúde, I. P., e afectar os respectivos recursos financeiros; 

l) Negociar, celebrar e acompanhar, de acordo com as orientações definidas a nível nacional, 

os contratos, protocolos e convenções de âmbito regional, bem como efectuar a respectiva 

avaliação e revisão, no âmbito da prestação de cuidados de saúde bem como nas áreas 

referidas nas alíneas e) e f); 

m) Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das instituições e serviços 

prestadores de cuidados de saúde, de acordo com as políticas definidas e com as orientações 

e normativos emitidos pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos 

domínios de intervenção; 

n) Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde de 

modo a garantir o cumprimento da rede de referenciação; 

o) Afectar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de 

contratos no âmbito dos cuidados continuados integrados; 

p) Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde; 
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q) Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde e as unidades da área das 

dependências e comportamentos aditivos do sector social e privado; 

r) Emitir pareceres sobre planos directores de unidades de saúde, bem como sobre a criação, 

modificação e fusão de serviços; 

s) 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. 

Para a prossecução das suas atribuições, a ARS Algarve I. P., pode colaborar entre si e com outras 

entidades do sector público ou privado, com ou sem fins lucrativos, nos termos da legislação em 

vigor. 

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.  

 

 

2.2 A Estrutura Orgânica 

 

A ARS Algarve, I. P., dispõem de serviços desconcentrados designados por Agrupamentos de Centros 

de Saúde do Serviço Nacional de Saúde (ACES), nos termos do Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de 

Fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 102/2009, de 11 de Maio. 

A organização interna da ARS Algarve, I.P., de acordo com os seus Estatutos, previstos no projeto de 

Portaria é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Atividades 2012 

8 

 

Figura 1: Organograma ARS Algarve, IP (proposta) 
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O Algarve é uma região constituída administrativamente por um único distrito, repartido por 16 

concelhos e 84 freguesias, sendo Faro a capital. Tem uma área aproximada de 5.000 km2, 

correspondente a 5,6% do território nacional. Os resultados provisórios dos Censos 2011 indicam 

que a população residente no Algarve era de 451.005 habitantes, o que significa que na última 

década a população aumentou cerca de 14%. Através também dos Censos 2011 constata-se que a 

“população presente” é muito superior à “população residente”, fator de sobrecarga permanente 

para os serviços de saúde. 

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 por várias Unidades Funcionais (2cuidados à pessoa e 

à família - unidades de saúde familiar (USF) e unidades de cuidados de saúde personalizados 

(UCSP); cuidados seletivos a grupos com necessidades especiais e intervenções na comunidade - 

unidades de cuidados na comunidade (UCC); diagnóstico e vigilância do estado de saúde da 

população; proteção e promoção da saúde da população, de grupos, e intervenção comunitária – 

unidades de saúde pública (USP); Unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP) – equipa 

multiprofissional flexível e aberta que agrega competências complementares de apoio às restantes 

equipas/unidades funcionais. Proporciona apoio assistencial, consultadoria e promove ou participa 

em projetos de saúde próprios ou comuns a várias unidades e ao ACES) 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.). 

Figura 2: Unidades Funcionais em funcionamento atualmente na região do Algarve 

 

 

                                                           
2
Ministério da Saúde – Grupo Técnico para o Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde Primários: Documento 

de trabalho – versão de 2012-02-08 

9 USF

3 URAP

3 USP11 UCC

21 UCSP
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Rede Pública de Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares da Região do Algarve 

Figura 3: Área de Influência 

 

 

Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), através das respetivas Unidades Funcionais apoiam e 

participam em projectos comunitários, em programas de promoção da saúde em meio escolar e 

dispondo 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 rede pública de cuidados hospitalares conta com dois Hospitais do Sector Empresarial do Estado 

(EPE): o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE que é formado por duas unidades hospitalares 

– a de Portimão e Lagos, com a área de influência do ACES do Barlavento e o Hospital de Faro, EPE 

com as áreas de influência dos ACES Central e Sotavento (fig.2). 

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). 
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No âmbito da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, região do Algarve dispõe até ao 

momento de 413 camas de internamento destinadas a cuidados continuados a pessoas idosas e 

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

internamentos de média duração e reabilitação, e 219 camas para internamentos de longa duração e 

manutenção. 

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, IP, designadamente: 

 Coordenação da Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (CICAD) – 

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. 

 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. 

 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 
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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 Missão das ARS é definida no Decreto-Lei n.º 22/2012 de 30 de Janeiro, que procede à sua 

reestruturação.  

 

 

 

3.2 Visão, Valores e Vetores 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 
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processos e nas práticas enquanto instrumentos para atingir a excelência nos resultados e a 

sustentabilidade do sistema de saúde. 

 

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. 

 

 

Melhorar a qualidade e o acesso efetivo dos cidadãos aos cuidados de saúde e aos medicamentos e a 

sustentabilidade económica e financeira, através da redução da despesa. Reforçar a participação e a 

informação aos cidadãos, criando uma cultura de saúde pública em que o cidadão seja um agente 

ativo para a melhoria e manutenção da sua saúde. 

 

O programa do XIX Governo Constitucional identifica os seguintes os objetivos estratégicos nacionais 

na política de saúde: 

 MMeellhhoorraarr  aa  qquuaalliiddaaddee  ee  oo  aacceessssoo  eeffeettiivvoo  ddooss  cciiddaaddããooss  aaooss  ccuuiiddaaddooss  ddee  ssaaúúddee  ––  qquueerr  aaoo  nníívveell  

ddaa  oorrggaanniizzaaççããoo  ddooss  sseerrvviiççooss,,  qquueerr  aaoo  nníívveell  ddaa  pprreessttaaççããoo  ddooss  ccuuiiddaaddooss;  

  AAsssseegguurraarr  aa  ssuusstteennttaabbiilliiddaaddee  eeccoonnóómmiiccaa  ee  ffiinnaanncceeiirraa  ddoo  SSNNSS;;  

  RReeffoorrççaarr  oo  pprroottaaggoonniissmmoo  ddooss  cciiddaaddããooss  nnaa  uuttiilliizzaaççããoo  ((pprrooccuurraa  ddee  ccuuiiddaaddooss))  ee  nnaa  ggeessttããoo  aattiivvaa  

ddoo  ssiisstteemmaa  ––  cciiddaaddããoo  ccoommoo  pprroottaaggoonniissttaa  aattiivvoo  nnoo  eexxeerrccíícciioo  ddoo  sseeuu  ddiirreeiittoo  aa  ccuuiiddaaddooss  ddee  

ssaaúúddee  ddee  qquuaalliiddaaddee;;  
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  AApprrooffuunnddaarr  aa  ccooooppeerraaççããoo  nnoo  ddoommíínniioo  ddaa  ssaaúúddee  ccoomm  aa  CCoommuunniiddaaddee  ddooss  PPaaíísseess  ddee  LLíínngguuaa  

PPoorrttuugguueessaa..  

Neste sentido, as prioridades do sistema de saúde nacional, decorrentes dos compromissos 

internacionalmente assumidos, incluem-se a criação de mais unidades de saúde familiar, bem como 

o reforço da articulação cuidados primários-cuidados hospitalares mediante a integração de serviços. 

Dentre as prioridades do sistema de saúde nacional, as medidas a implementar visam sobretudo 

intervir nos domínios da: 

 Qualidade e acesso efetivo dos cidadãos aos cuidados de saúde, quer ao nível da 

organização, quer ao nível da prestação, através da implementação de ações que permitam 

garantir a cobertura dos cuidados primários, assegurando o acesso a um médico de família à 

generalidade dos cidadãos, com mais unidades de saúde familiar, melhor alocação dos 

profissionais de saúde com eliminação de redundâncias nas listas de utentes; 

 Regulação do sector, através da revisão das tabelas de preços pagas pelo Estado; da criação 

de condições que maximizem a investigação clínica; da regulação e desenvolvimento do 

setor da saúde pública; 

 Definição de linhas de orientação clínica, com vista a assegurar critérios de qualidade; 

 Reorganização da rede de cuidados primários de saúde (ACeS), tendo em vista a otimização 

dos recursos disponíveis e da capacidade instalada (sustentabilidade do sistema); criar 

mecanismos que permitam e induzam a autonomia de gestão dos cuidados de saúde 

primários, reforçando o papel das entidades que integram a rede; transferir gradualmente 

alguns cuidados prestados em meio hospitalar para as estruturas das redes de cuidados de 

saúde primários e cuidados continuados; rever a estratégia de gestão de recursos humanos; 

 Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde, intensificando os programas 

integrados de promoção da saúde e prevenção da doença, melhorando os mecanismos de 

contratualização nos cuidados de saúde primários, atualizando o modelo de financiamento 

hospitalar, promovendo uma maior articulação entre os setores público, privado e social, 

disponibilizando informação ao cidadão sobre o custo suportado pelo Estado em cada ato 

prestado, avaliando as oportunidades de concessão da gestão de hospitais a operadores do 

setor social e privado e a envolver as entidades do setor na avaliação e clarificação da 

arquitetura organizativa do sistema; 

 Contenção de custos no âmbito prescricional (política do medicamento) e organizacional 

(rede de serviços de saúde); melhorar o sistema de monitorização da prescrição de 
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medicamentos e meios de diagnóstico e pôr em prática uma avaliação sistemática por 

médico individual em termos de volume e valor, face às diretrizes de prescrição e as dos seus 

pares. 

 Continuar com a reorganização e racionalização da rede hospitalar por meio da 

especialização e concentração de serviços hospitalares e de emergência e gestão conjunta 

com base no Decreto-lei 30/2011 de 2 de março; 

 Melhoria da informação e do conhecimento do sistema de saúde, através da otimização das 

fontes de dados existentes, da generalização da prescrição eletrónica de medicamentos e 

também o seu alargamento à prescrição de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica, da desmaterialização dos processos administrativos das entidades prestadoras 

de cuidados, e da disponibilização de informação pública mensal sobre o desempenho das 

instituições; a utilização mais eficiente dos recursos disponíveis passa pela responsabilização 

dos resultados. 

Por despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde3 foram criados oito programas 

de saúde prioritários a desenvolver pelo País e as nas várias ARS: 

Programa Nacional para a Diabetes; 

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA; 

Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo; 

Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável; 

Programa Nacional para a Saúde Mental; 

Programa Nacional para as Doenças Oncológicas; 

Programa Nacional para as Doenças Respiratórias; 

Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Despacho nº 404/2012, de 3 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º10, de 13 de janeiro 
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3.3 Objetivos Estratégicos 

 

A sustentabilidade do SNS deve ser assegurada, em primeira linha, valorizando a importância da 

saúde e promovendo a eficiência dos serviços de saúde. Uma das linhas orientadoras da política de 

saúde será melhorar a eficiência e eficácia no sistema de saúde, induzindo um uso mais racional dos 

serviços e controlo dos gastos. Para tal contribuirão as medidas enquadradas nos Objectivos 

Estratégicos (OE) da ARS Algarve, I.P., tais como:  

 

 

 

 

A estratégia da ARS Algarve, IP decorre das prioridades em saúde do Programa do XIX Governo 

Constitucional e do PNS e do seu QUAR para 2012, tendo em consideração o contexto económico-

financeiro nacional de redução de custos associados à prestação de cuidados de saúde (memorando 

de entendimento). 

A extinção do Instituto da Droga e da Toxicodependência IP4 e a sua integração nas respetivas ARS’s 

implica um desafio organizacional e no âmbito do sistema de saúde regional. 

Assim, definem-se os seguintes objetivos estratégicos para a região do Algarve. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 nos termos do disposto na alínea c) do artigo 23º do decreto-lei nº 124/2011 de 29 de dezembro 

melhorar a eficiência 
económica-financeira

racionalizar a utilização 
do medicamento e dos 
meios complementares 

de diagnóstico

Consolidar a reforma 
dos cuidados de saúde 

primários

Aumentar o número de 
unidades de saúde 

familiar (USF) 
, garantindo a 
viabilidade das 

existentes

Ajustar os departamentos e serviços 
centrais da ARS Algarve à nova 

estrutura orgânica,garantindo meios 
necessários à prossecução das suas 

atividades

Assegurar a efetiva 
integração dos serviços 
do extinto IDT na ARS 
Algarve, garantindo a 
prossecução das suas 

atribuições no seio 
deste instituto público
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Figura 4: Objetivos Estratégicos para 2012 

 

 

 

3.4 QUAR 2012 (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 2012 constituído por um total de 19 Objectivos 

Operacionais, que se dividem em 29 Indicadores, conforme se apresenta a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE 1 : Consolidar a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, promovendo a estruturação dos 
ACES e aperfeiçoando processos e reforçando a capacidade de resposta às necessidades da 

população;

OE 2: Dinamizar e reforçar as acções de prevenção da doença e promoção de saúde inscritos no 
Plano Nacional de Saúde, através do desenvolvimento dos programas de promoção da saúde e 
controlo de doenças e alargar o âmbito dos rastreios oncológicos;

OE 3: Reorganizar os serviços e modernizar os processos, com recurso às novas tecnologias, tendo 
em vista a melhoria da acessibilidade aos cuidados de saúde na região, quer ao nível da qualidade 
da prestação, quer ao nível da organização e a sustentabilidade do SNS;

OE 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;

OE 5: Promover uma politica de redução de custos mantendo uma prestação de cuidados de 
qualidade
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Figura 5: QUAR 2012 (proposta) 
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4 Objectivos Operacionais 
 

Foram definidos os seguintes objectivos operacionais para o ano de 2012. 

Objectivos Operacionais 

OOp1 (OE 1): Consolidar e estruturar os Agrupamentos de Centros de Saúde 

OOp2 (OE 3): Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde Hospitalares na Região Algarve 

OOp3 (OE 2): Melhorar a cobertura regional nos rastreios do cancro da mama, cancro do colo do 
útero e da retinopatia diabética 

OOp4 (OE 3): Aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde na Região Algarve  

OOp5 (OE 5): Melhorar o nível de eficiência na prestação de cuidados 

OOp6 (OE 3): Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas 

OOp7 (OE 2): Promover a vacinação contra a gripe sazonal e a aplicação do Programa Nacional de 
Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças-alvo de vacinação 

OOp8 (OE 5): Optimizar recursos e diminuir custos 

OOp9 (OE 3): Reorganização e racionalização da rede hospitalar através da concentração de serviços 
de urgência 

OOp10 (OE 2): Assegurar a deteção precoce do cancro-retal na população inscrita dos ACES 

OOp11 (OE 4): Garantir o funcionamento regular da Comissão de Ética para a Saúde 

OOp12 (OE 3): Assegurar cobertura por Médico de Família aos utentes inscritos  

OOp13 (OE 5): Aumentar a utilização de medicamentos genéricos na região 

OOp14 (OE 4): Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos médicos de família 

OOp15 (OE 4): Monitorizar o nível de satisfação dos utentes dos ACES, através da aplicação de um 
inquérito-tipo 

OOp16 (OE 3): Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve 

OOp17 (OE 2): Melhorar os registos de morbilidade nos ACES 

OOp18 (OE 3): Realizar Auditoria ao Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 
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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, 2010 

Grupo Profissional  Continente Algarve 
Médicos 4,0 3,2 

Enfermeiros 5,8 5,1 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve 

Em consequência da falta de médicos, no final de 2011, cerca de 156.015 utentes do SNS, 

correspondendo a 31% dos utentes inscritos nos ACeS da região, não tinham médico de família 

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

atingia os 45%, representando 79.709 utentes (cerca de 51% 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 impato 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.  

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 2006 a 2011. 
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Tabela 2: Evolução dos Recursos Humanos dos ACES –Efectivos dos principais grupos profissionais 
com Contrato de Trabalho em Funções Públicas – (Termo Certo e Indeterminado) 2006/20011 

*Não inclui médicos de saúde pública. Inclui 19 médicos contratados a termo certo que não detêm a especialidades de MGF 
** - Inclui Técnicos Superiores do Regime Geral e Técnicos Superiores de Saúde 

Os dados acima apresentados confirmam a redução significativa de recursos humanos, no período 

em análise, verificando-se uma quebra de 7,4 %, 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 73 profissionais, constitui uma melhoria apenas aparente. Com efeito, este 

reforço de pessoal foi grande parte absorvido pela criação da rede de Cuidados Continuados 

Domiciliários 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 32/12/2011. 
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6 Recursos Financeiros 
 

Não obstante a reestruturação orgânica na ARS Algarve, I.P. a decorrer no ano de 2012, na área 

financeira dar-se-á continuidade ao trabalho até aqui realizado no âmbito da centralização da 

despesa e do desenvolvimento do processo de contabilidade analítica. Paralelamente, tendo por 

objetivo o controlo da execução orçamental e a diminuição da despesa pública. 

 

Tabela 3: Orçamento para 2012 

 

 

De acordo com a tabela 3 a distribuição do peso no orçamento reparte-se pelas várias rubricas, 

observando-se maior peso percentual na rubrica “aquisições de bens e serviços” seguido da “despesa 

com pessoal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO %

143.268.814

44.716.942 30%

94.907.186 63%

3.644.686 2%

777.930 1%

6.616.206 4%

150.662.950 100%

PIDDAC

Outros

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros)

DESIGNAÇÃO

Orçamento de Funcionamento

      Despesas com Pessoal

      Aquisições de Bens e Serviços

      Outras Despesas Correntes
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7 Plano de Formação para 2012 
 

Resumo do projeto 

 

O projecto de formação apresentado pela ARS Algarve IP para o ano de 2012 tem como Missão 

apoiar de forma estratégica e estrutural os processos de aprendizagem dos profissionais, necessários 

a uma resposta crescente de qualidade na prestação de cuidados de saúde ao cidadão na região do 

Algarve. Sentimos como nossa obrigação o investimento no Potencial Humano no que se refere ao 

ganho de competências pessoais e profissionais no âmbito da gestão e do aperfeiçoamento 

profissional, conforme estabelecido para o eixo 3 do POPH.  

Neste sentido aspiramos desenvolver estratégias integradas, flexíveis, sistemáticas, quantitativas, 

qualitativas e transdisciplinares, com o objectivo de aproximar cada vez mais as necessidades 

institucionais e pessoais/profissionais, da oferta formativa no sentido do desenvolvimento e da 

inovação na Administração Publica.  

Num enquadramento mais abrangente de aprendizagem ao longo de vida e considerando que só o 

investimento global, se poderá traduzir num desenvolvimento também global, pretendemos 

contribuir não só para a aprendizagem de competências cognitivas mas também para o 

desenvolvimento de competências ao nível do saber fazer e saber estar. 

 

Este Plano de atividades é: 

• Sustentado no horizonte do QUAR – 2010-2013 da ARS Algarve I.P., no que se refere aos 

seguintes objectivos: 

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; 

2. 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 

sustentabilidade do SNS; 

3. Desenvolver uma estratégia de comunicação interna e externa, tendo em vista a apropriação 

pelos profissionais dos princípios e objectivos da reforma, promovendo uma participação activa dos 

cidadãos na definição das estratégias de prestação de cuidados de saúde; 

 

• Apoiado nos objectivos estratégicos da formação para 2012 
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- 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 à 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 trabalhadas; 

- 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.); 

 

• É baseado num histórico dos últimos 3 anos de actividade formativa na região sob a 

responsabilidade desta ARS I.P. em que se apresentam alguns números: 

- Ano de 2009 

Nº de acções realizadas = 51 

Nº de acções financiadas pelo POPH - 14 

Nº total de formandos abrangidos = 1491 

Custo total da formação (contribuição privada e fundo social europeu) – 44 568 euros 

 

- Ano de 2010  

Nº de acções realizadas = 79 

Nº de acções financiadas pelo POPH = 21 

Nº  total de formandos abrangidos = 1270 

Custo total da formação (contribuição privada e fundo social europeu) – 104 684 euros 

 

- Ano de 2011 (até 31 de Outubro de 2011)  

Nº de acções realizadas = 29 

Nº de acções financiadas pelo POPH = 19 

Nº  total de formandos abrangidos = 469 



Plano de Atividades 2012 

29 

Previsão de custos – 34 181 euros 

 

Vimos assim, adequar a produção de formação ao processo de reforma dos cuidados de saúde 

primários, realizando formação cirurgicamente dirigida, promovendo a desmultiplicação local de 

conteúdos e usufruindo da autonomia dos ACES.  

Assim, apresentamos para o ano de 2012 um plano de actividades com 34 Cursos, 56 Acções, 

correspondendo a um total de 999 horas, de 146 dias de oferta formativa para um universo de 960 

Formandos. O plano envolve 77 formadores internos e 96 externos. A população alvo é 

predominantemente interna mas aproximadamente 10% dos formandos planeados, serão oriundo 

das estruturas de prestação de cuidados da rede de cuidados continuados integrados, inclusive de 

saúde mental. 

É nossa preocupação monitorizar os processos e percepcionar resultados de impacte da actividade 

formativa ao longo do ano. Este percurso que se retro-alimenta, permitirá a emergência de novas 

necessidades de competências que expectamos no sentido da qualidade e da inovação em níveis de 

desenvolvimento superiores. 

 

Relativamente ao orçamento global apresentado, salienta-se a necessidade que a região apresenta, 

em matéria de bolsa de formadores multidisciplinar e a necessidade de, nalguns cursos, a estratégia 

pedagógica ser de simultaneidade.  

A periferia da região e a carência de recursos humanos, obriga à deslocação de formadores de várias 

zonas do país, peritos nas diversas áreas apresentadas.  

 

Diagnóstico de necessidades 

 

O diagnóstico de necessidades formativas resultou da observação de necessidades de competências 

a dois níveis: ao nível do interesse institucional relacionado com a contexto de mudança e do 

desenho de reestruturação dos cuidados de saúde primários bem como de prestação de serviço de 

saúde emergente e urgente num enquadramento regional e nacional, e, ainda ao nível da 

observação em contexto de trabalho de necessidades de competências dos profissionais de saúde a 

desempenhar funções nas unidades funcionais dos ACES da região, quase sempre numa perspectiva 

de funcionamento multidisciplinar.  

Neste contexto genérico, baseamo-nos nos estudos de construção de referenciais de competências e 

de formação de apoio ao Plano Nacional de Saúde, publicado pela Direcção Geral de Saúde. Foram 
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igualmente realizadas entrevistas semi-estruturadas a uma amostra de conveniência do universo dos 

profissionais com responsabilidade regional, na implementação de programas nacionais de saúde. 

Este plano, resulta assim, num conjunto de cursos e acções que se centram essencialmente nas 

seguintes áreas:  

• Reestruturação e consolidação dos cuidados de saúde primários num contexto de trabalho 

em equipa, de competências de liderança, de intervenção na família e em grupos vulneráveis; 

• Reestruturação e consolidação dos cuidados de saúde primários num contexto de 

consolidação dos Serviços de Urgência Básica de acordo com a rede básica de urgência; 

• Reestruturação e consolidação dos cuidados de saúde primários num contexto de 

informatização dos serviços regionais, com o objectivo de proceder de forma efectiva à observação 

de indicadores de desempenho, essenciais à melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao 

cidadão; 

• Reestruturação dos cuidados de saúde primários num contexto da rede de cuidados 

continuados integrados e de saúde mental; 

• Plano nacional de saúde e programas verticais; 

 

Igualdade de género 

 

O plano de formação atende na íntegra à igualdade de género. 

 

Igualdade de oportunidades  

Serão observadas igualdades de oportunidades e género já que este Plano visará todos os grupos 

profissionais na área da saúde da região independentemente de condições de deficiência ou 

minoritárias, com descriminação positiva sempre que possível para os profissionais menos 

qualificados. 

A selecção de profissionais será decidida numa primeira fase pelos agentes superiores hierárquicos 

do contexto de trabalho e posteriormente observadas prioridades institucionais para a região, 

sempre considerando o desenvolvimento de competências de acordo com as necessidades 

individuais e colectivas. 

Será atendida a dimensão da população migrante e o ganho de competências dos profissionais na 

abordagem do cidadão estrangeiro. 
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Inovação 

Pretendemos com a informatização dos serviços da região, dar continuidade à criação de condições 

para projectos e-learning, com o objectivo de diminuir as distâncias e permitir respostas céleres às 

dificuldades sentidas pelos profissionais em contexto de trabalho. Propomos igualmente formação 

dinâmica no que se refere aos processos de monitorização e acompanhamento no terreno com 

objectivos dirigidos à mudança de comportamentos. 

A tendência clara para que esta estrutura de formação desenvolva actividades cada vez mais ligadas 

à formação de formadores, com a concepção de instrumentos desmultiplicadores de formação, de 

forma a servirem de referencial de proximidade.  

 

Acompanhamento e avaliação dos processos de formação e de resultados 

Apostamos numa divulgação efectiva e atempada do plano de formação de forma a permitir a 

adequação do formando à acção de acordo com objectivos institucionais, perturbando o menos 

possível as dinâmicas normais de funcionamento dos serviços.  

O acompanhamento do projecto de formação será realizado pelo Gabinete de Formação e 

departamento financeiro da ARS IP, assim como por grupos multidisciplinares de profissionais por 

agrupamento de centros de saúde, nomeadamente os Conselhos Clínicos. Competirá a estes grupos 

a observação sistematizada do desempenho dos profissionais com objectivos de retroacção dos 

processos de formação.  

Estão previstas metodologias de acompanhamento pedagógico e financeiro e de monitorização de 

resultados em contexto de trabalho.  

Existiram 3 momento de avaliação com os seguintes objectivos: 

• Instrumento de avaliação inicial, aplicado antes do processo de formação convista a 

monitorizar aprendizagens nos domínios do conhecimento e das habilidades; 

• Instrumento de avaliação de processos de formação a preencher pelos formandos no final da 

acção e que se prevê adequado aos conteúdos da acção. 

• Instrumento de avaliação 3 meses depois visando os mesmos domínios da avaliação inicial 

(Consultar o Anexo 1 neste Plano.) 
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8 Estrutura Organizacional (projeto de portaria) 
 

7.1 Atividades Previstas por Unidade Orgânica 

 

7.1.1 Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP) 

O Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP), serviço operativo de saúde pública de 

âmbito regional, tem como missão dotar o Conselho Diretivo da ARS Algarve da evidência em Saúde 

Pública e em Planeamento em Saúde necessária à tomada de decisão. 

Dentre as atribuições do DSPP, destacam-se a caraterização e monitorização do estado de saúde da 

população e identificação de necessidades em saúde, a avaliação do impacte das intervenções em 

saúde e a elaboração da proposta do Plano Regional de Saúde. 

 

De acordo com o projeto de portaria ao Departamento de saúde pública e planeamento, 

abreviadamente designado por DSPP, compete: 

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

necessidades; 

 Avaliar o impacto na saúde da população da prestação dos cuidados, de forma a garantir a 

adequação Às necessidades e a sua efetividade; 

 Elaborar a proposta do Plano Regional de Saúde da população e acompanhar a sua execução; 

 Monitorizar a execução de programas e projetos específicos de vigilância de saúde, 

designadamente os constantes do Plano Nacional de Saúde; 

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

relativas às suas competências; 

 Promover a investigação em saúde; 

 Assegurar a gestão dos laboratórios de saúde pública; 

 Realizar a vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde e dos seus determinantes; 

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

relativas às suas competências; 

 Elaborar, propor e acompanhar a aprovação dos turnos de serviço das farmácias; 

 Elaborar os planos de atividades anuais e plurianuais, tendo em consideração o Plano 

Regional de Saúde e os objetivos definidos pelo Conselho Diretivo, e avaliar a sua execução; 
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 Elaborar o relatório de atividades, em articulação com os restantes departamentos; 

 Propor os ajustamentos julgados necessários nas redes de referenciação ao nível regional; 

 Emitir parecer técnico sobre a criação, modificação, fusão ou extinção de instituições e 

serviços de saúde; 

 Desenvolver instrumentos de apoio à gestão que permitam a promoção do uso racional de 

recursos materiais e financeiros, nomeadamente nas áreas do medicamento, dos dispositivos 

médicos e dos exames complementares de diagnóstico, bem como avaliar o cumprimento 

das orientações e politicas nacionais nestes domínios; 

 Proceder à recolha, tratamento e análise dos dados estatísticos e propor as necessárias 

medidas corretivas relativas à atividade dos serviços de saúde da região; 

 Apoiar a implementação de novos modelos de gestão em saúde; 

 Emitir pareceres, propor e acompanhar as candidaturas, no Âmbito dos programas 

cofinanciados; 

 Planear os recursos materiais, nomeadamente a execução dos necessários projetos de 

investimento das instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde, abreviadamente 

designado por SNS; 

 Garantir um sistema de informação atualizado da execução física e material de investimentos 

públicos. 

 Compete ao DSPP no domínio do medicamento e dispositivos médicos garantir o 

aprovisionamento supervisionar e garantir os stoks e prestar apoio técnico Às unidades 

de saúde através dos seus serviços farmacêuticos. 

 Compete ainda ao DSPP, no âmbito de intervenção, proceder à difusão das normas e 

orientações técnicas e de outros instrumentos de apoio técnico à atividade dos 

estabelecimentos de saúde, apoiar a sua implementação monitorizar a sua execução. 

 Proceder, à instrução dos processos relativos ao licenciamento e licenciar as unidades 

privadas prestadoras de cuidados de saúde e da área dos comportamentos aditivos e das 

dependências, nos setores social e privado, definindo os respectivos requisitos técnico-

terapêuticos, e acompanhar o seu funcionamento e cumprimento, articulando com a 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., sem prejuízo da competência sancionatória 

da Entidade Reguladora da Saúde; 

 Emitir as licenças de funcionamento das unidades mencionadas no ponto anterior. 
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Nos termos da legislação em vigor, o Diretor do DSPP exerce, por inerência, o cargo de Delegado de 

Saúde Regional sendo coadjuvado, nessas funções, por um Delegado de Saúde Regional Adjunto. 

 

Actividades e Objectivos do DSPP para 2012:  

As atividades para 2012 dividem-se em objectivos “gerais” (decorrentes da sua missão estatutária) e 

em objetivos específicos (decorrentes de necessidades identificadas para o presente ano). 

Quanto aos objectivos gerais: 

-Dotar o Conselho Diretivo da evidência em saúde pública e em planeamento em saúde 

necessária à tomada de decisão; 

-Apoiar tecnicamente as autoridades de saúde de âmbito municipal e as unidades de saúde 

pública; 

-Apoiar os restantes departamentos e unidades da ARS Algarve em matérias relacionadas com a 

saúde pública e com o planeamento em saúde. 

No que diz respeito aos objetivos específicos para 2012, evidenciam-se os seguintes: 

-Consolidação da rede de serviços operativos de saúde pública de âmbito regional, constituída ao 

abrigo da reorganização dos cuidados de saúde primários (unidades de saúde pública); 

-Monitorizar a execução de programas prioritários e programas específicos regionais de 

prevenção e promoção da saúde; 

-Executar Programas específicos de Saúde Pública; 

-Fomentar o apoio do Laboratório Regional de Saúde Pública às atividades 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 

 

7.1.2 Departamento de Contratualização 

 

Ao Departamento de Contratualização, abreviadamente designado por DC, compete participar na 

definição dos critérios para a contratualização dos serviços de saúde e ainda: 

 Propor a afectação de recursos financeiros às instituições ou serviços integrados ou 

financiados pelo SNS ou entidades de natureza privada com ou sem fins lucrativos, que 

prestem cuidados de saúde, que atuem no âmbito das áreas dos cuidados continuados 
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integrados e dos programas de intervenção local nos comportamentos aditivos e nas 

dependências; 

 Preparar e acompanhar o processo de contratualização e revisão de contratos no âmbito das 

parcerias público-privadas, e propor a afectação dos respectivos recursos financeiros; 

 Preparar e acompanhar a celebração e a execução dos contratos, protocolos e convenções 

de âmbito regional, bem como efetuar a respectiva avaliação no âmbito da prestação de 

cuidados de saúde, dos cuidados continuados integrados e dos programas de intervenção 

local nos comportamentos aditivos e nas dependências; 

 Assegurar a avaliação de desempenho das instituições e serviços prestadores de cuidados de 

saúde, de acordo com as políticas definidas e com as orientações e normativos emitidos 

pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos domínios de intervenção; 

 Propor a realização de auditorias administrativas e clínicas. 

Compete ainda ao DC, no âmbito de intervenção, proceder à difusão das normas e orientações 

técnicas e de outros instrumentos de apoio técnico à atividade dos estabelecimentos de saúde, 

apoiar a sua implementação e monitorizar a sua execução. 

 

As atividades a desenvolver em 2012:  

Incluem, na área hospitalar: 

-analisar a produção proposta para o contrato do ano seguinte; 

-Preparar os outputs para as reuniões de contratualização; 

-Definir e negociar os objectivos; 

-Definir os critérios para atribuição das verbas dos incentivos; 

-Avaliar o cumprimento dos objetivos de qualidade e eficiência. 

No que diz respeito à área dos cuidados de saúde primários: 

-pretende-se apoiar a ARS Algarve, no processo de contratualização interna com os ACeS,  

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

celebração e acompanhamento dos respectivos compromissos assistenciais para 2012, bem como 

do relatório final de avaliação da execução das cartas de compromisso do ano 2011. 

O DC desenvolverá a sua actividade nos seguintes programas/contratos: 

-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; 
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-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. 

 

 

7.1.3 Departamento de Gestão e Administração Geral 

 

O Departamento de Gestão e Administração Geral, é um departamento central da ARS Algarve que 

integra, a Unidade de Gestão de Recursos Humanos e a Unidade de Sistemas de Informação e 

Comunicação.  

Do ponto de vista funcional, este departamento encontra-se organizado nas seguintes áreas: 

-Sistemas de informação e comunicação 

-Gestão financeira; 

-Gestão do aprovisionamento e compras 

-Gestão de recursos humanos /administração de pessoal 

-Formação 

-Património 

- Expediente e arquivo. 

Ao Departamento de Gestão e Administração Geral, abreviadamente designado por DGAG, compete: 

 Assegurar o planeamento, a gestão e a administração dos recursos humanos a nível regional; 

 Assegurar a coordenação do sistema de avaliação de desempenho a nível regional; 

 Promover a qualificação e valorização profissional dos recursos humanos da área da saúde 

da região, identificando necessidades, propondo planos de formação profissional e 

organizando ações de formação; 

 Emitir parecer sobre os projetos e mapas de pessoal das instituições do SNS da região; 

 Promover, nos serviços públicos prestadores de cuidados de saúde, a aplicação de 

instrumentos de avaliação da prestação da atividade profissional, propondo medidas para a 

adequação de distribuição de recursos humanos; 
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 Assegurar, ao nível regional, uma base de dados de recursos humanos atualizada e 

desenvolver estudos de gestão previsional de recursos humanos do SNS; 

 Propor os mapas de vagas para os internatos médicos, bem como para as restantes 

profissões de saúde de acordo com a previsão de necessidades em recursos humanos para a 

região; 

 Elaborar, propor e acompanhar as candidaturas, no âmbito dos programas cofinanciados 

para a área da formação profissional; 

 Proceder e executar os procedimentos relativos à administração de pessoal designadamente 

os relativos à constituição, modificação e extinção da relação jurídica de emprego, ao 

processamento das remunerações e outros abonos, ao registo da assiduidade, à elaboração 

do mapa de férias e avaliação do desempenho do pessoal e à organização e atualização do 

cadastro do pessoal da ARS Algarve, I.P.; 

 Elaborar o orçamento de investimento da região e acompanhar a sua execução; 

 Elaborar o orçamento de funcionamento da ARS Algarve, I.P., e acompanhar e controlar a 

execução orçamental; 

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

gestão; 

 Assegurar a conferência dos elementos relativos à faturação de terceiros, nomeadamente 

das prestações indiretas, farmácias convenções e transportes; 

 Arrecadar as receitas, efetuar o pagamento das despesas e controlar a tesouraria; 

 Preparar os processos de atribuição de apoios financeiros; 

 Analisar a viabilidade económica e o impacto financeiro de acordo com entidades privadas, 

com ou sem fins lucrativos, que se revelem necessários a nível regional; 

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

assistência médica no estrangeiro; 

 Desenvolver todas as ações de gestão económico-financeira, efetuar estudos e elaborar os 

relatórios económico-financeiros que se mostrem necessários, que lhe forem solicitados ou 

que lhe forem determinadas pelo conselho diretivo; 

 Gerir os bens patrimoniais afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter atualizado o 

cadastro e inventário destes bens e providenciar pela sua manutenção e segurança; 

 Assegurar a gestão de stocks e o aprovisionamento de bens e serviços necessários e 

adequados ao funcionamento da ARS Algarve, I.P.; 

 Organizar e gerir os arquivos documentais da ARS Algarve, I.P.; 
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 Assegurar a implementação dos sistemas de informação e comunicações de utilização 

comum; 

- Gerir e assegurar a manutenção de sistemas e das infraestruras tecnológicas, em 

articulação com as entidades competentes; 

-Assegurar o apoio técnico aos utilizadores no âmbito dos sistemas e infraestruras 

tecnológicas; 

 Assegurar a receção, registo, distribuição e expedição de toda a correspondência, bem como 

o registo da informação interna. 

 Compete ainda ao DGAG, no âmbito de intervenção, proceder à difusão das normas e 

orientações técnicas e de outros instrumentos de apoio técnico à atividade dos 

estabelecimentos de saúde, apoiar a sua implementação e monitorizar a sua execução. 

 

É estratégia fundamental deste departamento adequar os recursos materiais e humanos disponíveis 

às necessidades de saúde e de serviços identificadas, tendo por finalidade desenvolver uma política 

de redução de custos mantendo uma prestação de cuidados de qualidade e os consequentes ganhos 

em saúde. 

Os objetivos incluem a qualificação dos recursos humanos, através da execução de planos anuais de 

formação e o apoio e articulação com relevantes entidades como as coordenações dos internatos 

médicos e afins. 

 

 

7.1.4 Gabinete de Instalações e Equipamentos 

 

Ao Gabinete de Instalações e Equipamentos, abreviadamente designado por GIE, compete: 

 Analisar e emitir parecer sobre os planos diretores de unidades de saúde; 

 Promover a aplicação das normas, especificações e requisitos técnicos aplicáveis a 

instalações e equipamentos de unidades de saúde integradas ou financiadas pelo SNS; 

 Elaborar programas funcionais e projetos-tipo para estabelecimentos de saúde e adequa-los 

a situações concretas; 

 Assegurar a atualização de uma base de dados relativa às instalações e equipamentos dos 

serviços e instituições prestadores de cuidados de saúde da região, monitorizando o 
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respetivo estado de conservação e, quando necessário, apresentar propostas para a sua 

reparação; 

 Emitir parecer sobre a aquisição e a expropriação de terrenos e edifícios para a instalação de 

serviços de saúde, bem como sobre projetos das instituições prestadoras de cuidados de 

saúde no âmbito da região; 

 Proceder à elaboração de cadernos de encargos para a adjudicação de empreitadas e 

fornecimento de bens e serviços, no âmbito das instalações e equipamentos; 

 Elaborar e acompanhar a carta de instalações e equipamentos de saúde da ARS, Algarve I.P. 

 

Atividades a desenvolver pelo GIE para 2012:  

-desenvolvimento de programas funcionais, processos de contratação pública (fase pré-

procedimental, pré-contratual e fase contratual) para a elaboração de projetos, 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.), Unidades de Cuidados Continuados e outros serviços 

de saúde ou da Sede da ARS Algarve, I.P. 

-Assegurar a atualização de uma base de dados relativa às instalações e equipamentos dos 

serviços e instituições prestadoras de cuidados de saúde da Região, monitorizando o respectivo 

estado de conservação. 

 

7.1.5 Gabinete Jurídico e do Cidadão 

 

Ao Gabinete Jurídico e do Cidadão, abreviadamente designado por GJC, compete: 

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

âmbito da atividade da ARS Algarve, I.P., bem como acompanhar a instrução dos respetivos 

processos administrativos; 

 Participar na análise e preparar projetos de projetos de diplomas legais relacionados com a 

atividade da ARS Algarve, I.P., procedendo aos necessários estudos jurídicos bem como na 

elaboração de minutas de despachos, contratos, protololos, regulamentos, circulares ou 

outros documentos de natureza normativa que lhe sejam solicitados pelo conselho diretivo; 
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 Emitir parecer sobre reclamações ou recursos administrativos que sejam dirigidos aos órgãos 

da ARS Algarve, I.P., bem como sobre exposições ou petições respeitantes a atos ou 

procedimentos dos mesmos órgãos; 

 Assegurar a instrução de processos de averiguações, de inquérito ou disciplinares; 

 Assegurar, por si ou em articulação com mandatário judicial quando a sua constituição seja 

obrigatória, o patrocínio judicial nas ações propostas pela ARS Algarve, I.P. ou em que este 

seja demandado; 

 Assegurar apoio à instrução dos processos de contraordenação nos termos previstos na lei; 

 Prestar apoio técnico às diferentes unidades orgânicas da ARS Algarve, I.P.; 

 Assegurar, em cooperação com o Observatório Regional, a gestão das 

reclamações/sugestões apresentadas pelos utentes do SNS, diretamente dirigidas ou 

encaminhadas para a ARS Algarve, I.P.; 

 Assegurar as funções inerentes à existência de um Observatório Regional de Apoio ao 

Sistema Sim-Cidadão, com acompanhamento e monitorização das exposições e reclamações 

dos utentes do SNS no âmbito da ARS Algarve, I.P., apresentando propostas corretivas; 

 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; 

 Promover ações de formação, em articulação com o DGAG, dirigidas a responsáveis e 

profissionais dos gabinetes do utente e do cidadão dos serviços das unidades de saúde do 

SNS da área de influência da ARS Algarve, I.P. 

 

Atividades a desenvolver pelo GJC para 2012: 

 

 Apoiar os ACeS e as Unidades Funcionais 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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 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. 

 

 

7.2 Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) 

 

As estruturas dos Agrupamentos de Centros de Saúde são objeto de regulamentação específica na 

respetiva portaria, aprovada pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da 

adminditraçaõ pública, da administração local e da saúde e no quadro do disposto no artigo 4º do 

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. 

 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: 
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7.2.1 ACES do Algarve I – Central 

 

O Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve Central engloba os Centros de Saúde: 

 

 

 

 

Tabela 4: Unidades Funcionais do ACeS CENTRAL 

Unidade de Saúde Familiar (USF) 7 

Unidade de Saúde Pública (USP) 1 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) 
9 

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) 1 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 5 

Serviço de Urgência Básica (SUB) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5: 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: 

 

 

 

Tabela 6: Unidades Funcionais do ACeS BARLAVENTO 

Unidade de Saúde Familiar (USF) 0 

Unidade de Saúde Pública (USP) 1 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) 9 

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) 1 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 4 

Serviço de Urgência Básica (SUB) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7: 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: 

 

 

 

 

Tabela 8: Unidades Funcionais do ACeS SOTAVENTO 

Unidade de Saúde Familiar (USF) 2 

Unidade de Saúde Pública (USP) 1 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) 3 

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) 1 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 2 

Serviço de Urgência Básica (SUB) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9: 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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7.3 Coordenação da Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências 

 

É criada uma equipa de projeto responsável pela coordenação e intervenção nos comportamentos 

aditivos e nas dependências, com duração até 31/12/2012, a quem compete: 

 Coordenar e acompanhar o processo de integração das estruturas de intervenção local nos 

comportamentos aditivos e nas dependências nos prestadores de cuidados desaúde da 

região de saúde do Algarve; 

 Assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista à redução do consumo 

de substâncias psicoativas, à prevenção dos comportamentos aditivos e à diminuição das 

dependências; 

 Colaborar, ao nível da sua área de intervenção geográfica, na definição da estratégia nacional 

e das políticas em vista à redução do consumo de substâncias psicoativas, à prevenção dos 

comportamentos aditivos e à diminuição das dependências e na sua avaliação; 

 Planear, coordenar, executar e promover, ao nível da sua área de intervenção geográfica, a 

avaliação dos programas de prevenção, de tratamento, de redução de riscos, de minimização 

de danos e de reinserção social; 

 Prestar apoio técnico à execução dos programas e projetos de intervenção local; 

 Assegurar a implementação de procedimentos e meios de recolha de dados, proceder á sua 

consolidação enviar ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências, abreviadamente designado por SICAD, os dados e informações necessárias 

para a prossecução das suas atribuições, e tratamento e desenvolver estudos sobre as 

intervenções realizadas na região e elaborar os relatórios de atividades; 

 Emitir pareceres sobre propostas de implementação de projetos regionais apresentados por 

entidades públicas ou privadas que se candidatem a apoios no âmbito da sua área de 

intervenção; 

 Promover a realização de diagnósticos das necessidades de intervenção de âmbito regional e 

local, definir as prioridades e o tipo de intervenção a efetuar e os recursos a afetar, 

nomeadamente a projetos e programas cofinanciados, contribuindo para um planeamento 

nacional sustentado; 
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 Avaliar e supervisionar o funcionamento das unidades de intervenção local, prestadoras de 

cuidados de saúde nesta área, assegurar o planeamento e gestão dos recursos necessários à 

respectiva atividade e propor a criação de novas unidades ou o seu encerramento; 

 Planear a articulação interinstitucional e incentivar a participação das instituições da 

comunidade, públicas ou privadas, desenvolvimento de ações de prevenção, tratamento, de 

redução de riscos e minimização de danos e de reinserção social, no âmbito dos programas 

nacionais promovidos pelo SICAD; 

 Promover, desenvolver e aplicar metodologias de avaliação das diversas ações desenvolvidas 

ou apoiadas, atualizar diagnósticos, elaborar relatórios e analisar as respectivas conclusões; 

 Colaborar com o SICAD na definição dos requisitos para licenciamento de unidades de 

prestação de cuidados, nos setores social e privado e monitorizar o seu cumprimento; 

 Assegurar a articulação com o SICAD para o desenvolvimento de programas e projetos, ao 

nível da região; 

 Proceder, no âmbito da intervenção regional, à difusão das normas e orientações técnicas e 

de outros instrumentos de apoio técnico à atividade dos estabelecimentos de saúde, apoiar a 

sua implementação e monitorizar a sua execução. 

 

Para cumprimento das competências referidas no número anterior, a ARS Algarve, I.P. deve garantir 

a articulação desta equipa com as orientações nacionais emanadas pelo SICAD. 

A equipa de projeto é dirigida por um chefe de equipa, equiparado para efeitos remuneratórios, a 

cargo de direcção intermédia de 1º grau. 
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8 Anexos 
 

 

8.1 Mapa Plano de Formação 2012 
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