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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

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

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP para 2021, seguindo estratégias 

essenciais que visam devolver a confiança no SNS na Região através da 

implementação de medidas que visam melhorar o acesso, a eficiência e a qualidade 

dos cuidados de saúde. Para alcançar estes objetivos será prosseguida uma 

estratégia de consolidação, rigor, e governação do SNS em termos de 

sustentabilidade, assim como na melhoria e segurança na prestação de cuidados de 

saúde, do reforço do nexo de proximidade junto dos cidadãos na concretização das 

estratégias da Região. 

Importa porém contextualizar o ano de 2021 face a uma nova doença com implicações 

mundiais. 

A 31 de dezembro de 2019, a China reportou à OMS um cluster de pneumonia de 

etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores de um mercado na cidade 

de Wuhan e a 9 de Janeiro de 2020 um novo vírus (o SARS-CoV-2) foi considerado a 

causa da Covid-19. 

A 30 de Janeiro 2020 a Covid-19 foi classificada pela OMS, como uma Emergência de 

Saúde Pública de Âmbito Internacional e a 11 de março como uma Pandemia. 

Em Portugal, os primeiros casos de Covid-19 foram detetados a 2 de março de 2020 e 

na região do Algarve a 6 de Março. 

No Algarve até 31 de Julho 2021 foram notificados 32.951 casos, dos quais cerca de 

27.835 haviam já recuperado; foram ainda notificadas 391 mortes. A evolução 

epidemiológica tem sido heterogénea e beneficia de uma intervenção de proximidade, 

com base no conhecimento científico acumulado até à data, apesar dos graus de 

incerteza que ainda permanecem. 

Este plano deverá ser devidamente articulado e complementado com a intervenção de 

outras áreas, com particular destaque para as áreas da Administração interna, 

solidariedade e segurança social e da Educação. 

A resposta será proporcional com o objetivo de reduzir a incidência, a gravidade da 

epidemia e o consequente impacte nos serviços de saúde, na economia e na 

sociedade. 
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1.1 Caracterização Geral da ARS Algarve, IP 

A Administração Regional de Saúde do Algarve, Instituto Público (ARS Algarve, I.P.), é 

uma Pessoa Coletiva de Direito Público, integrada na Administração Indireta do 

Estado, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial. 

Através do Decreto-Lei nº 22/2012, de 30 de janeiro, ―(…) 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‖. 

De salientar, que a Região do Algarve é constituída por uma única NUTS e integra um 

total de 16 concelhos, tem uma área aproximada de 5.000 km2, correspondente a 

5,6% do território nacional. Os resultados dos Censos 2011 indicavam que a 

população residente no Algarve era de 451.006 habitantes, os resultados preliminares 

dos Censos 2021 era de 467495 destaca um crescimento populacional, cresceu cerca 

de 3,7%, conforme a tabela 1. 

Tabela 1| População Residente Censos: 2011/2021– Portugal e Algarve 

 

Fonte: INE, (www.ine.pt), elaboração própria 

No Algarve, podem definir-se duas áreas bastante diferenciadas, a saber: uma de 

baixa densidade populacional (com menos de 100 hab./Km2, que abrange uma 

superfície superior a 70% do território) e uma outra, de alta densidade populacional 

(mais de 100 hab./Km2) concentrada na faixa central do litoral Sul. 

Figura 1: | Variação da População Residente 2011-2021 

 

Fonte: INE, (www.ine.pt) 

Ano 2011 2021 Var% 2011 2021 Var%

População Residente 10 562 178 10 347 892 -2,0% 451 006 467 495 3,7%

Portugal Algarve

Algarve

Continente 
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A população do Algarve subiu na última década para 467.495 habitantes, mais 16.489 

do que os 451.006 registados em 2011, segundo os dados preliminares dos Censos 

2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

De acordo com os resultados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE), o 

Algarve foi uma das duas únicas regiões portuguesas, a par da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), que ganhou população nos últimos dez anos. 

A população do distrito de Faro apresenta uma variação de crescimento positiva de 

3,7%, contando com mais mulheres (240.867) do que homens (226.628) entre os 

habitantes dos seus 16 concelhos. 

Apesar do aumento populacional verificado entre 2011 e 2021 se ter observado na 

maioria (11) dos concelhos da região, os concelhos de Alcoutim (-13,6%), Monchique 

(-9,6%), Castro Marim (-4,6%), Olhão e Vila Real de Santo António (ambos com -

1,7%) perderam residente. 

O aumento populacional verificou-se, por ordem decrescente, nos concelhos de Vila 

do Bispo (+8,8%), Albufeira (+8,2%), Lagos (+7,9), Portimão (+7,7), São Brás de 

Alportel (+5,7), Tavira (+5,2), Faro (+3,9), Lagoa (+3,2) Loulé (+3.1), Aljezur (+2,8) e 

Silves (+1,9). 

Os dois concelhos que mais população perderam em termos percentuais são os que 

não têm ligação ao litoral algarvio, nomeadamente, Alcoutim, que contabiliza agora 

2.521 habitantes (menos 396 do que em 2011), e Monchique, que atualmente conta 

com 5.465 habitantes (menos 580 do que em 2011). 

Em sentido contrário, encontramos Vila do Bispo, que foi o concelho que mais cresceu 

em termos percentuais na última década no Algarve, passando de 5.258 para 5.722 

residentes, Albufeira, que tem agora 44.158 contra os 40.828 de 2011, ou Portimão, 

que viu a sua população passar de 55.624 para os atuais 59.896. 

Segundo os Censos 2021, Portugal tem hoje 10.347.892 residentes, menos 214.286 

do que em 2011, dos quais 4.917.794 homens (48%) e 5.430.098 mulheres (52%). 

O saldo migratório, apesar de positivo, não foi suficiente para inverter a quebra 

populacional, segundo o INE, que sublinha que, em termos censitários, a única década 

em que se verificou um decréscimo populacional foi entre 1960 e 1970. 
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Gráfico 1| Distribuição percentual da população residente por grandes grupos 
etários, 2019 

 
Fonte: INE, I.P., Estatísticas Demográficas 2019 

Quanto à estrutura da população do Algarve por idades, verifica-se que em 2019 o 

número de jovens (pessoas entre os 0 e os 14 anos de idade) era 15,0%, o grupo dos 

15 aos 64 anos (pop. idade ativa) o valor foi de 63,4%, e o número de idosos (pessoas 

com 65 ou mais anos de idade) atingia os 21,6%. O índice de envelhecimento no 

Algarve era de 146,5 pessoas idosas por cada 100 jovens em 2019.  

A população residente na Região do Algarve, no final do ano de 2019, foi estimada em 

438.406 pessoas, valor que representa uma diminuição de 458 pessoas face a 2018. 

Para esta variação negativa populacional contribuiu uma taxa de crescimento efetivo 

de valor negativo (-0,1%) e o valor negativo da taxa de crescimento natural (-0,16%), 

apesar do valor positivo da taxa de crescimento migratório (0,06%). 

No Algarve, desde de 2014, registaram-se taxas de crescimento efetivo negativas. 

Apesar de se observarem saldos migratórios positivos, estes não compensaram o 

valor negativo dos saldos naturais. 
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Gráfico 2| Taxas de crescimento efetivo, natural e migratório, 2019 

 

 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas Demográficas 2019 

Existem fatores que contribuem para o forte dinamismo demográfico apresentado na 

Região, são o seu forte poder de atração de imigrantes e turistas. Os diferentes 

vetores que caracterizam a dinâmica demográfica da Região do Algarve, colocam 

desafios ao nível das necessidades de saúde existentes e da oferta de serviços de 

saúde. 

A forte concentração populacional registada na faixa litoral da Região, a sazonalidade, 

o aumento da população imigrante e o reforço e diversificação da oferta turística no 

Algarve são outros fatores que exigem a revisão do atual modelo de prestação de 

cuidados de forma a responder às necessidades emergentes, garantido 

simultaneamente a sustentabilidade e equidade na prestação dos serviços de saúde, 

ao mesmo tempo que se persegue o desiderato de aumento da qualidade dos serviços 

prestados. 

Na região do Algarve, o índice de envelhecimento aumentou de 135,6 para 146,5 entre 

2014 e 2019, podendo atingir 259 idosos por cada 100 jovens até 2080 (projeções, 

cenário central). 
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Ilustração 1| Pirâmides Etárias - Algarve: 2011, 2016 e 2080 (projecções) 

 

 

1.1.1 Missão, Atribuições, Valores, Visão  

A ARS Algarve, I.P tem por Missão1, garantir à população da Região do Algarve o 

acesso aos cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às 

necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua 

área de intervenção. 

A ARS Algarve, I.P prossegue as seguintes Atribuições: 

a. Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e 

sectoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização dos recursos; 

b. Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de 

planeamento, tendo como objetivo a melhoria da prestação de cuidados de 

saúde; 

c. Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a 

respetiva execução a nível regional; 

d. Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de modo a 

garantir a proteção e promoção da saúde das populações; 

                                                
1
 Cfr. n.º 1 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 22/2012 de 30 de janeiro. 
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e. Assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista à redução 

do consumo de substâncias psicoativas, 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 projetos de investimento, das 

instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, supervisionando a 

sua afetação; 

h. Elaborar, em consonância com as orientações definidas a nível nacional, a 

carta de instalações e equipamentos; 

i. Afetar, 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 atuem 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 afetar os respetivos 

recursos financeiros; 

k. Negociar, celebrar e acompanhar, de acordo com as orientações definidas a 

nível nacional, os contratos, protocolos e convenções de âmbito regional, bem 

como efetuar a respetiva avaliação e revisão, no âmbito da prestação de 

cuidados de saúde bem como nas áreas referidas nas alíneas e) e f); 

l. 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; 

m. Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados 

de saúde de modo a garantir o cumprimento da rede de referenciação; 

n. Afetar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e 

revisão de contratos no âmbito dos cuidados continuados integrados; 

o. Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde; 

p. Emitir pareceres sobre a aquisição e expropriação de terrenos e edifícios para 

a instalação de serviços de saúde, bem como sobre projetos das instalações 

de prestadores de cuidados de saúde. 
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ARS Algarve, I.P tem como principais áreas de intervenção regional:  

 Ao nível da coordenação e avaliação da execução das políticas de saúde na 

região,  

 Assegurar a adequada articulação entre os diversos níveis de prestação de 

cuidados de saúde,  

 Desenvolver e consolidar a Rede de Cuidados Continuados Integrados,  

 Planear a afetação dos recursos humanos, financeiros e materiais, incluindo a 

sua execução, das instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, 

supervisionando a sua afetação; 

 Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a 

respetiva execução a nível regional. 

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. 

A ARS Algarve, I.P. desenvolve a sua missão de acordo com o seguinte conjunto de 

Valores: 

 

A ARS Algarve, I.P. tem como Visão ser reconhecida pelos cidadãos como uma 

organização de excelência, capaz de otimizar os recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis, garantindo em toda a região de saúde, o acesso a 

cuidados de saúde de qualidade, proporcionando confiança e satisfação, tanto 

de utilizadores como dos profissionais. 

Sustentabilidade do Sistema de Saúde  

Acesso e Equidade nos Cuidados de Saúde  

Ética, Rigor e Competência    

Centralidade nos Cidadãos 

Comunicação e Transparência 
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1.1.2 Estrutura Orgânica 

A ARS Algarve, I.P. estrutura-se hierarquicamente em: 

 três Departamentos 

 Departamento de Saúde Pública e Planeamento; 

 Departamento de Contratualização; 

 Departamento de Gestão e Administração Geral; 

 dois Gabinetes 

 Gabinete Jurídico e do Cidadão; 

 Gabinete de Instalações e Equipamentos e Património; 

 duas Unidades Orgânicas Flexíveis 

 Unidade de Gestão de Recursos Humanos; 

 Unidade de Compras e Logística; 

 e uma equipa multidisciplinar 

 Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 

 

Para além dos serviços acima identificados, a ARS, Algarve, IP integra ainda três 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). 

Os ACES Central; Barlavento e Sotavento constituem serviços desconcentrados da 

ARS, estando sujeitos ao seu poder de direção. Os ACES são serviços públicos de 

saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que 

agrupam um ou mais centros de saúde, e que têm por missão garantir a prestação de 

cuidados de saúde primários à população de determinada área geográfica.  
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Conselho Executivo
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Organograma 2021 
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1.1.3 Rede de Prestação de Cuidados de Saúde Primários 

A rede de cuidados de saúde primários tem sido alvo de reorganização ao abrigo do 

decreto-lei nº 28/2008 de 22 de fevereiro, através da criação das unidades funcionais 

dos ACES, visando a prestação de cuidados de saúde de âmbito individual e 

populacional de forma efetiva, equitativa e eficiente. 

A constituição dos ACES2 e o faseamento na implantação das unidades funcionais - 

permitiu a consolidação da estrutura organizativa que pode ser medida pela crescente 

implementação das diversas unidades funcionais na rede de prestação. 

Figura 2: Organização dos Cuidados de Saúde Primários. 

Distribuição geográfica dos ACES 

 

 

 

Tabela 2| População inscrita nos ACES em 31 de Dezembro de 2020 

População 
inscrita ACES 

C/médico de 
família 

S/médico de 
família 

Nº de 
USF 

Inscritos nas 
USF 

501 385 430 545 (86%) 69 387 (14%) 20 240 777 (48%) 

Fonte: SIARS 

 

                                                
2
 Portaria n.º 272/2009 de 18 de Março 
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1.1.4 Rede de Prestação de Cuidados de Saúde Hospitalares 

O Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E., foi criado em 20133, por fusão do Centro 

Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E., e do Hospital de Faro, E.P.E. 

O Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E., que se encontra estruturado em dois polos 

hospitalares — o Polo Hospitalar do Algarve Central e Sotavento e o Polo Hospitalar 

do Barlavento Algarvio — tem como missão prestar cuidados de saúde, com elevados 

níveis de competência, excelência e rigor, fomentando a formação pré e pós -

graduada e a investigação, com o objetivo de alcançar a excelência na atividade 

assistencial, no ensino e investigação, através da introdução de boas práticas 

baseadas na evidência, e na inovação em saúde. 

Em 20174 foi alterada a denominação do Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E. para 

Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. (CHUA, E. P. E.), passando a 

integrar o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul (CMFRS). Um centro 

especializado de reabilitação que integra a rede de referenciação de medicina física e 

reabilitação, assegurando a prestação de cuidados diferenciados de reabilitação a 

pessoas portadoras de grande limitação funcional, nos regimes de internamento e 

ambulatório, designadamente consultas externas e hospital de dia, com caráter 

interdisciplinar e intensivo, à população do Algarve e do distrito de Beja, cumprindo 

padrões de excelência com vista à maximização do potencial de reabilitação de cada 

doente e ao pleno exercício da cidadania. 

Atendendo ainda à importância do ensino universitário e da investigação científica 

desenvolvida no CHUA, em 2017 procedeu também à intensificação das atividades do 

Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., no âmbito do ensino, investigação, 

aplicação e transmissão do conhecimento científico com vista à prestação de cuidados 

de saúde diferenciados e com qualidade junto da comunidade. 

Na figura seguinte, mapa da organização Hospitalar da Região Algarve assinala-se a 

localização e área geográfica de atração direta (1ª linha de referenciação) de cada 

unidade hospitalar. 

 

 

                                                
3
 Decreto-Lei n.º 69/2013 de 17 de maio 

4
 Decreto-Lei n.º 101/2017 de 23 de agosto 
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Figura 3| Organização Hospitalar da Região Algarve (2020) 

 

O Centro de Medicina e Reabilitação do Sul dispõe de 54 camas, conta com um total 

de 136 profissionais, 41 são técnicos de diagnóstico e terapêutica, 23 pertence ao 

grupo profissional de enfermagem, 12 são médicos e 5 técnicos superiores de saúde. 

Na Região do Algarve, existem também sete Hospitais privados e uma Clinica com 

internamento, com um total de 239 camas. O rácio de camas do sector público na 

Região em 2018 por 1.000 habitantes, é de 2,2. O rácio no Algarve (sector público 

mais sector privado) é de 2,50, sendo inferior à média Nacional, que se fixava nos 3,40 

em 20165. 

1.2 Parcerias Estratégicas 

A Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., atendendo à natureza das suas 

atribuições, é uma entidade que abrange vários destinatários, como sejam os 

Cidadãos, os Profissionais de Saúde e os Prestadores de Cuidados de Saúde. 

Tratam-se de entidades públicas, com destaque para os restantes organismos do 

                                                
5
 Fonte: INE, I.P. Região Algarve em Números 2017 
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Ministério da Saúde, Instituto PDJ, IPSS, autarquias, DGSP - Direção Geral dos 

Serviços Prisionais, CVP - Cruz Vermelha Portuguesa, universidades e entidades 

privadas. 

Em 2021, merecerão especial relevo, entre outras, a manutenção e o desenvolvimento 

de várias parcerias: 

 Unidade de Terapia Familiar da ARS / Sociedade Portuguesa de Terapia 

Familiar; 

 Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE - D. Estefânia / ARS LVT, protocolo 

Colaboração para a área de Pedopsiquiatria Infantil e dos Adolescentes - 

Formação de técnicos da ARS e Consultadoria e Supervisão; 

 DGSP - Direção Geral dos Serviços Prisionais, prestação de cuidados de 

saúde aos reclusos - Plano Regional de Luta Contra a Tuberculose; 

 Protocolo de Colaboração entre a Administração Regional de Saúde do 

Algarve, IP e a Direção Geral de Reinserção e Serviços prisionais; 

 Protocolo de colaboração da ARS Algarve com autarquia de Alcoutim para 

assegurar Unidade móvel com assistência médica no concelho; 

 Protocolo da ARS Algarve com a Universidade do Algarve que facilita o acesso 

aos cuidados de Saúde de universitários oriundos de outras regiões; 

 O Reforço da articulação com as autarquias e outras instituições/organizações 

para adoção de medidas, a nível regional, de resposta à COVID-19 e em 

consonância com as recomendações que forem sendo emitidas pela Direção 

Geral de Saúde. 

 Protocolo de cooperação com as autarquias de Loulé e São Brás de Alportel 

para promoção de Rastreios de Acuidade Visual na Infância 

1.3 Metodologia do Plano de Atividades 

À semelhança de anos anteriores, a metodologia subjacente à elaboração do Plano de 

Atividades de 2021 teve por base o documento enviado pela Secretaria - Geral do 

Ministério da Saúde (SGMS) ―Orientações Ciclo de Gestão 2021, Elaboração de Plano 

de Atividades e Quadro de Avaliação e Responsabilização 2021‖. 

Tendo em consideração a missão, as competências e atribuições da ARS Algarve, I.P 

foi promovida uma reflexão estratégica utilizando a metodologia de análise SWOT. O 

resultado desta reflexão foi posteriormente trabalhado numa matriz SWOT que serviu 

de base para realinhar as prioridades estratégicas para a região. 
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Os objetivos operacionais definidos pela ARS Algarve, I.P. encontram-se alinhados 

com: 

 Objetivos Estratégicos da ARS Algarve, I.P. 2020-2021 

 Atribuições da ARS, Algarve, I.P. publicada no Estatuto 

 Linhas de Orientação Estratégica definidas pelo Conselho Diretivo para 2021 

 Orientações Estratégicas do Ministério da Saúde para 2021 

Os objetivos operacionais encontram-se articulados com os serviços, equipas, 

programas, núcleos, hospitais, ACES, sendo objetivos transversais a toda a ARS 

trazem benefícios para a instituição. 

Tendo em conta as orientações emanadas pelo MS, foi ainda possível, 

negociar/partilhar objetivos interinstitucionais entre a ARS e a DGS e os restantes 

organismos alvo do processo de avaliação do desempenho (SIADAP 1). Esta 

metodologia permite incentivar a existência de pontos comuns entre os Serviços, 

criando compromissos partilhados, em prol de uma estratégia convergente para 

melhores resultados em saúde e comparabilidade. 

1.3.1 Enquadramento com Planos Superiores Institucionais 

Nos últimos anos, temos vindo a assistir, à implementação de um conjunto de medidas 

para assegurar a sustentabilidade económico-financeira do SNS, conseguindo reforçar 

e não apenas manter o acesso dos portugueses a cuidados de saúde com qualidade 

em múltiplas áreas. 

Os principais desafios que se colocam ao sistema de saúde português são comuns a 

sistemas de saúde mais avançados: o custo das novas tecnologias, o envelhecimento 

da população, o consequente aumento da prevalência de doenças crónicas e o 

legítimo crescimento das expetativas por parte da população.6 

É neste sentido que a ARS Algarve, I.P. desenvolverá as competências que lhe são 

legalmente atribuídas tendo em atenção o disposto nas Grandes Opções do Plano 

2021 (GOP) e no Orçamento do Estado para 2021 e simultaneamente alinhado com 

as principais políticas globais de saúde através das Orientações do Plano Nacional 

de Saúde – Revisão e Extensão 2020 e das Orientações Programáticas dos 

Programas de Saúde Prioritários e demais programas, Programa do XXII Governo 

Constitucional e prioridades assumidas e Orientações Interinstitucionais. 

 

                                                
6
 Grandes Opções do Plano 2016 
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Tabela 3| Alinhamento dos Objetivos da Instituição com os Planos Superiores Institucionais 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

1.1. "Percentagem de cirurgias em ambulatório, 

relativamente ao total de cirurgias programadas (%)"

Numerador: N.º de cirurgias em 

ambulatório 

Denominador: N.º de  total de cirurgias 

programadas                                           Fonte: 

CHUA

56

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Orientação para a Implementação - Prevenção e 

Controlo da Doença

2.1. "Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível 

abrangidas pelo programa de rastreio do cancro da 

mama (%)"

Numerador: Nº Mulheres abrangidas pelo 

programa de rastreio do cancro da mama

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

61

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e outros programas nacionais – 2.7 Programa Nacional para as 

Doenças Oncológicas

2.2. "Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do 

útero organizado em população entre os 25-60 anos 

(%)"

Numerador: Nº  total de Mulheres 

rastreadas na região

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

13

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.12 Reduzir a mortalidade prematura «= 70anos para um 

valor inferior a 20%

2.3. "Taxa de cobertura da população em idade eligível  

abrangida pelo programa de rastreio do cancro do cólon 

e recto (%)"

Numerador: Total da população em idade 

elegível pelo programa de rastreio do colón 

e recto

DenominadorTotal da população em idade 

elegível                                            Fonte: NR

9

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.5 Programa Nacional para a 

Diabetes

2.4. "% de utentes com registo de diabético que 

realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética"

Numerador: Nº Utentes com registo de 

diabetes que realizaram o rastreio 

retinopatia diabética

Denominador:  Nº Total de utentes  com 

registo de diabetes                                          

Fonte: NR

50

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

2.5. "% de ACES com rastreio da saúde visual infantil na 

coorte dos 2 anos"

Numerador: Nº de ACES com rastreio da 

saúde visual infantil na coorte dos 2 anos

Denominador:  Nº  de Total de ACES          

Fonte: NR

66

Numerador: N.º de 1ªs consultas médicas  

Denominador: N.º de  total de consultas 

médicas                            Fonte: CHUA

25

OOp2: Reforçar a implementação de 

programas de rastreio oncológicos 

organizados de elevada qualidade para os 

cancros do colo do útero, da mama e do cólon 

e recto  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3 - Eixo 3 Assegurar 

tempos adequados de resposta

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 : "Devolver a confiança no SNS na Região"

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados 

de saúde hospitalares na Região do Algarve  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

l;m;

1.2. "Taxa de primeiras consultas hospitalares (Nº de 

1ªs consultas médicas/Total de consultas médicas) (%)"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Eixo Estratégico - Orientação para a Implementação - 

Prevenção e Controlo da Doença

3.2. "Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina 

contra o sarampo (PNV recomendado), nas crianças que 

completam os 6 anos de idade no ano em avaliação"

Numerador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação, 

vacinados com a 2ª dose da vacina contra o 

sarampo (S)                                         

Denominador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação                                          

Fonte:SI Vacinas

95

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.13 Programa Nacional de 

Vacinação

3.3. "Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal 

em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas"

Numerador: Nº de residentes em ERPI 

vacinados contra a gripe sazonal no ano em 

avaliação

Denominador: Nº de residentes em ERPI, 

no ano em avaliação                             Fonte: SI 

Vacinas /ACES

85

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.1 Eixo Estratégico Cidadania em saúde

5.1. "Taxa de resposta ao questionário de satisfação 

interno "

Numerador:Nº de questionários 

respondidos e submetidos com sucesso

Denominador: Nº total de questionários 

enviados)*100                     Fonte:DSPP

20

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.5 - Eixo 5 Melhorar 

as condições de trabalho no SNS

5.2  "Taxa de trabalhadores com parecer favorável à 

solicitação de jornada contínua (%) "

Numerador: Nº de requerimentos 

solicitados

Denominador: Nº  de requerimentos 

aprovados com parecer favorável *100                     

Fonte:UGRH

76

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 - Eixo 7  

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde + Simplex

5.3  "Conhecer o número de profissionais com a APP 

SICO mobile instalada - aplicar questionário (no mês)"  

(Aplicação de questionário a profissionais 

médicos (mês)                    Fonte:DSPP
11

Numerador: N.º de crianças com 7 anos com 

consulta de saúde infantil realizada

Denominador: Nº total de crianças com 7 

anos                                                                                     

Fonte: SIARS

46
4.1. "Taxa de cobertura referente à consulta de saúde 

infantil aos 6 /7 anos de idade (percentagem)"

OOp5: Garantir a operacionalização atempada 

dos atos a que se refere o artº 28 da LOE 2021 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; c; 

d; e

OOp3:  Promover a aplicação do Programa 

Nacional de Vacinação garantindo o controlo 

ou eliminação das doenças alvo de vacinação 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; l

OOp4: Melhorar o acesso aos cuidados de 

saúde e promover as boas práticas

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; l

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 : "Devolver a confiança no SNS na Região"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.14 Meta de Saúde 2020 - Reduzir a prevalência do 

consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar a 

exposição ao fumo ambiental.

2.  Programas de Saúde Prioritários e outros programas nacionais – 

2.4 Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3 - Eixo 3 Assegurar 

tempos adequados de resposta

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 - Eixo 7 

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.2 Eixo 2 - Reduzir os 

custos que os cidadãos suportam na saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

9.1. "Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 

inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias 

médicas 

Denominador: N.º de utentes inscritos 

Fonte: SIARS

11,8

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1  Eixo 1 - Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3  Eixo 3 - Assegurar 

tempos adequados de resposta

Numerador:Nº de primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica no ano 

N

Denominador: Nº de primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica no Ano 

N-1                     Fonte:Coordenadora do 

Programa

0,01

7.1. "Percentagem de utentes com médico de família 

atribuído (%)"

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de 

família aos utentes inscritos 

Numerador: N.º de utentes com médico de 

família atribuído  

Denominador: N.º de  total de utentes 

inscritos                                                   Fonte: 

SIARS

86

6.1. "% de incremento 1ªs consultas de apoio intensivo 

à cessação tabágica tendo como referência o ano 

anterior"

OOp6: Aumentar a acessibilidade às consultas 

de apoio intensivo à cessação tabágica  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; c; 

d; e

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 : "Devolver a confiança no SNS na Região"

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; g

OOp9: Aumentar a taxa de visitas 

domiciliárias  

9.2. "Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 

1.000 inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias de 

enfermagem

Denominador: N.º de utentes inscritos      

Fonte: SIARS

114

8.1. "Percentagem de embalagens de de 

medicamentos genéricos prescritos, no total de 

embalagens de medicamentos prescritos (%)"

OOp8: Aumentar a utilização de 

medicamentos genéricos na região 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; d

Numerador: Contagem de embalagens de 

medicamentos genéricos prescritos

Denominador: Total de embalagens de 

medicamentos prescritos                                        

Fonte: SIARS

61
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

10.1. "Despesa de medicamentos prescritos, por 

utilizador (€) "

Numerador: Somatório do PVP de 

medicamentos faturados

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores                                             Fonte: 

SIARS

147

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

10.2. "Despesa  de MCDTs prescritos, por utilizador (€)"

Numerador: Somatório do (no preço 

convencionado liquido da taxa moseradora) 

dos MCDT faturados por entidades 

convencionadas

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores  pertencentes ao SNS                                           

Fonte: SIARS

60

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.2 Eixo 2 - Reduzir 

os custos que os cidadãos suportam na saúde

10.3. "Percentagem de prescrição de Metformina no 

total de Antidiabéticos Orais (%)"

Numerador: Número de embalagens de 

metformina 

Denominador:Total de antidiabéticos orais                                                               

Fonte: SIARS

29

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.6 Eixo 6 - Garantir a 

participação dos cidadãos no SNS

10.4. "Proporção de hipertensos com  determinação de 

risco cardiovascular nos últimos 3 anos (%)"

Numerador: Contagem de utentes inscritos 

com hipertensão arterial, sem diabetes, 

com pelo menos uma prescrição de ARA2 

nos últimos 12 meses

Denominador: Contagem de utentes 

inscritos com hipertensão arterial, sem 

diabetes                                                    Fonte: 

SIARS

43

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.5 Eixo 5 - Melhorar 

as condições de trabalho no SNS

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 Eixo 7 - 

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

12.1. "Precocidade da 1ª consulta em saúde materna 

nos ACES da região (%)"

Numerador: Nº de grávidas que realizaram 

a 1ª consulta médica de vigilância da 

gravidez no 1º trimestre

Denominador: Nº  de grávidas                

Fonte: SIARS

82

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.6 Orientação para a Implementação - Promoção e 

Proteção da Saúde

2. Programas de Saúde Prioritários e outros programas nacionais – 

2.14 Programa Nacional de saúde infantil e juvenil

3. Programa do XXI Governo Constitucional:  3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

11.1. "Percentagem de trabalhadores com frequência 

de ações de formação profissional " 

Numerador: Nº de trabalhadores com 

formação no ano

Denominador: Nº total de trabalhadores                                             

Fonte: NFP

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 : "Devolver a confiança no SNS na Região"

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de 

medicamentos e MCDT´s  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c

OOp11: Promover a  valorização dos 

trabalhadores da ARS Algarve, I.P.

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; g
45

OOp12: Promoção de uma política de 

vigilância em saúde materno-infantil

12.2. "Percentagem de primeiras consultas na vida da 

criança efetuadas até aos 28 dias (%)"

Numerador:Nº de recém-nascidos com pelo 

menos uma consulta médica de vigilância 

nos primeiros 28 dias de vida

Denominador: Nº de recém-nascidos.    

Fonte: SIARS

78
Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d

12.4. "Percentagem de notícias de nascimento 

desmaterializadas"

Numerador: N.º de notícias de nascimento 

desmaterializadas

Denominador: N.º total de notícias de 

nascimento                                              Fonte: 

PDS

88
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

1.1. "Percentagem de cirurgias em ambulatório, 

relativamente ao total de cirurgias programadas (%)"

Numerador: N.º de cirurgias em 

ambulatório 

Denominador: N.º de  total de cirurgias 

programadas                                           Fonte: 

CHUA

56

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Orientação para a Implementação - Prevenção e 

Controlo da Doença

2.1. "Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível 

abrangidas pelo programa de rastreio do cancro da 

mama (%)"

Numerador: Nº Mulheres abrangidas pelo 

programa de rastreio do cancro da mama

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

61

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e outros programas nacionais – 2.7 Programa Nacional para as 

Doenças Oncológicas

2.2. "Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do 

útero organizado em população entre os 25-60 anos 

(%)"

Numerador: Nº  total de Mulheres 

rastreadas na região

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

13

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.12 Reduzir a mortalidade prematura «= 70anos para um 

valor inferior a 20%

2.3. "Taxa de cobertura da população em idade eligível  

abrangida pelo programa de rastreio do cancro do cólon 

e recto (%)"

Numerador: Total da população em idade 

elegível pelo programa de rastreio do colón 

e recto

DenominadorTotal da população em idade 

elegível                                            Fonte: NR

9

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.5 Programa Nacional para a 

Diabetes

2.4. "% de utentes com registo de diabético que 

realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética"

Numerador: Nº Utentes com registo de 

diabetes que realizaram o rastreio 

retinopatia diabética

Denominador:  Nº Total de utentes  com 

registo de diabetes                                          

Fonte: NR

50

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

2.5. "% de ACES com rastreio da saúde visual infantil na 

coorte dos 2 anos"

Numerador: Nº de ACES com rastreio da 

saúde visual infantil na coorte dos 2 anos

Denominador:  Nº  de Total de ACES          

Fonte: NR

66

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3 - Eixo 3 Assegurar 

tempos adequados de resposta

OOp2: Reforçar a implementação de 

programas de rastreio oncológicos 

organizados de elevada qualidade para os 

cancros do colo do útero, da mama e do cólon 

e recto  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 : "Melhorar a qualidade e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde da Região"

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados 

de saúde hospitalares na Região do Algarve  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

l;m;

1.2. "Taxa de primeiras consultas hospitalares (Nº de 

1ªs consultas médicas/Total de consultas médicas) (%)"

Numerador: N.º de 1ªs consultas médicas  

Denominador: N.º de  total de consultas 

médicas                            Fonte: CHUA

25
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3.1. "Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV 

cumprido *), nas crianças que completam os 2 anos de 

idade no ano em avaliação"

Numerador: N.º de crianças que fazem 2 

anos no ano em avaliação, com o PNV 

cumprido para a vacina contra o tétano (T)

Denominador: N.º de crianças que fazem 2 

anos de idade no ano em avaliação                                                   

Fonte: SI Vacinas

95

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Eixo Estratégico - Orientação para a Implementação - 

Prevenção e Controlo da Doença

3.2. "Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina 

contra o sarampo (PNV recomendado), nas crianças que 

completam os 6 anos de idade no ano em avaliação"

Numerador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação, 

vacinados com a 2ª dose da vacina contra o 

sarampo (S)                                         

Denominador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação                                          

Fonte:SI Vacinas

95

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.13 Programa Nacional de 

Vacinação

3.3. "Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal 

em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas"

Numerador: Nº de residentes em ERPI 

vacinados contra a gripe sazonal no ano em 

avaliação

Denominador: Nº de residentes em ERPI, 

no ano em avaliação                             Fonte: SI 

Vacinas /ACES

85

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

4.1. "Taxa de cobertura referente à consulta de saúde 

infantil aos 6 /7 anos de idade (percentagem)"

Numerador: N.º de crianças com 7 anos com 

consulta de saúde infantil realizada

Denominador: Nº total de crianças com 7 

anos                                                                                     

Fonte: SIARS

46
OOp4: Melhorar o acesso aos cuidados de 

saúde e promover as boas práticas

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; l

OOp3:  Promover a aplicação do Programa 

Nacional de Vacinação garantindo o controlo 

ou eliminação das doenças alvo de vacinação 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; l

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 : "Melhorar a qualidade e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde da Região"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.14 Meta de Saúde 2020 - Reduzir a prevalência do 

consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar a 

exposição ao fumo ambiental.

2.  Programas de Saúde Prioritários e outros programas nacionais – 

2.4 Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3 - Eixo 3 Assegurar 

tempos adequados de resposta

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 - Eixo 7 

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.2 Eixo 2 - Reduzir os 

custos que os cidadãos suportam na saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

9.1. "Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 

inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias 

médicas 

Denominador: N.º de utentes inscritos 

Fonte: SIARS

11,8

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1  Eixo 1 - Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3  Eixo 3 - Assegurar 

tempos adequados de resposta

OOp9: Aumentar a taxa de visitas 

domiciliárias  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; g

9.2. "Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 

1.000 inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias de 

enfermagem

Denominador: N.º de utentes inscritos      

Fonte: SIARS

114

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de 

família aos utentes inscritos 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d

7.1. "Percentagem de utentes com médico de família 

atribuído (%)"

Numerador: N.º de utentes com médico de 

família atribuído  

Denominador: N.º de  total de utentes 

inscritos                                                   Fonte: 

SIARS

86

OOp8: Aumentar a utilização de 

medicamentos genéricos na região 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; d

8.1. "Percentagem de embalagens de de 

medicamentos genéricos prescritos, no total de 

embalagens de medicamentos prescritos (%)"

Numerador: Contagem de embalagens de 

medicamentos genéricos prescritos

Denominador: Total de embalagens de 

medicamentos prescritos                                        

Fonte: SIARS

61

OOp6: Aumentar a acessibilidade às consultas 

de apoio intensivo à cessação tabágica  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; c; 

d; e

6.1. "% de incremento 1ªs consultas de apoio intensivo 

à cessação tabágica tendo como referência o ano 

anterior"

Numerador:Nº de primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica no ano 

N

Denominador: Nº de primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica no Ano 

N-1                     Fonte:Coordenadora do 

Programa

0,01

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 : "Melhorar a qualidade e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde da Região"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

10.1. "Despesa de medicamentos prescritos, por 

utilizador (€) "

Numerador: Somatório do PVP de 

medicamentos faturados

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores                                             Fonte: 

SIARS

147

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

10.2. "Despesa  de MCDTs prescritos, por utilizador (€)"

Numerador: Somatório do (no preço 

convencionado liquido da taxa moseradora) 

dos MCDT faturados por entidades 

convencionadas

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores  pertencentes ao SNS                                           

Fonte: SIARS

60

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.2 Eixo 2 - Reduzir 

os custos que os cidadãos suportam na saúde

10.3. "Percentagem de prescrição de Metformina no 

total de Antidiabéticos Orais (%)"

Numerador: Número de embalagens de 

metformina 

Denominador:Total de antidiabéticos orais                                                               

Fonte: SIARS

29

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.6 Eixo 6 - Garantir a 

participação dos cidadãos no SNS

10.4. "Proporção de hipertensos com  determinação de 

risco cardiovascular nos últimos 3 anos (%)"

Numerador: Contagem de utentes inscritos 

com hipertensão arterial, sem diabetes, 

com pelo menos uma prescrição de ARA2 

nos últimos 12 meses

Denominador: Contagem de utentes 

inscritos com hipertensão arterial, sem 

diabetes                                                    Fonte: 

SIARS

43

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

12.1. "Precocidade da 1ª consulta em saúde materna 

nos ACES da região (%)"

Numerador: Nº de grávidas que realizaram 

a 1ª consulta médica de vigilância da 

gravidez no 1º trimestre

Denominador: Nº  de grávidas                

Fonte: SIARS

82

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.6 Orientação para a Implementação - Promoção e 

Proteção da Saúde

2. Programas de Saúde Prioritários e outros programas nacionais – 

2.14 Programa Nacional de saúde infantil e juvenil

3. Programa do XXI Governo Constitucional:  3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

OOp12: Promoção de uma política de 

vigilância em saúde materno-infantil

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d

12.2. "Percentagem de primeiras consultas na vida da 

criança efetuadas até aos 28 dias (%)"

Numerador:Nº de recém-nascidos com pelo 

menos uma consulta médica de vigilância 

nos primeiros 28 dias de vida

Denominador: Nº de recém-nascidos.    

Fonte: SIARS

78

12.4. "Percentagem de notícias de nascimento 

desmaterializadas"

Numerador: N.º de notícias de nascimento 

desmaterializadas

Denominador: N.º total de notícias de 

nascimento                                              Fonte: 

PDS

88

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de 

medicamentos e MCDT´s  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 : "Melhorar a qualidade e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde da Região"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Orientação para a Implementação - Prevenção e 

Controlo da Doença

2.1. "Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível 

abrangidas pelo programa de rastreio do cancro da 

mama (%)"

Numerador: Nº Mulheres abrangidas pelo 

programa de rastreio do cancro da mama

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

61

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e outros programas nacionais – 2.7 Programa Nacional para as 

Doenças Oncológicas

2.2. "Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do 

útero organizado em população entre os 25-60 anos 

(%)"

Numerador: Nº  total de Mulheres 

rastreadas na região

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

13

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.12 Reduzir a mortalidade prematura «= 70anos para um 

valor inferior a 20%

2.3. "Taxa de cobertura da população em idade eligível  

abrangida pelo programa de rastreio do cancro do cólon 

e recto (%)"

Numerador: Total da população em idade 

elegível pelo programa de rastreio do colón 

e recto

DenominadorTotal da população em idade 

elegível                                            Fonte: NR

9

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.5 Programa Nacional para a 

Diabetes

2.4. "% de utentes com registo de diabético que 

realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética"

Numerador: Nº Utentes com registo de 

diabetes que realizaram o rastreio 

retinopatia diabética

Denominador:  Nº Total de utentes  com 

registo de diabetes                                          

Fonte: NR

50

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

2.5. "% de ACES com rastreio da saúde visual infantil na 

coorte dos 2 anos"

Numerador: Nº de ACES com rastreio da 

saúde visual infantil na coorte dos 2 anos

Denominador:  Nº  de Total de ACES          

Fonte: NR

66

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 : "Reforçar o acompanhamento na execução das políticas de saúde, planos, programas de saúde e aperfeiçoar os instrumentos de avaliação dos resultados"

OOp2: Reforçar a implementação de 

programas de rastreio oncológicos 

organizados de elevada qualidade para os 

cancros do colo do útero, da mama e do cólon 

e recto  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3.1. "Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV 

cumprido *), nas crianças que completam os 2 anos de 

idade no ano em avaliação"

Numerador: N.º de crianças que fazem 2 

anos no ano em avaliação, com o PNV 

cumprido para a vacina contra o tétano (T)

Denominador: N.º de crianças que fazem 2 

anos de idade no ano em avaliação                                                   

Fonte: SI Vacinas

95

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Eixo Estratégico - Orientação para a Implementação - 

Prevenção e Controlo da Doença

3.2. "Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina 

contra o sarampo (PNV recomendado), nas crianças que 

completam os 6 anos de idade no ano em avaliação"

Numerador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação, 

vacinados com a 2ª dose da vacina contra o 

sarampo (S)                                         

Denominador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação                                          

Fonte:SI Vacinas

95

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.13 Programa Nacional de 

Vacinação

3.3. "Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal 

em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas"

Numerador: Nº de residentes em ERPI 

vacinados contra a gripe sazonal no ano em 

avaliação

Denominador: Nº de residentes em ERPI, 

no ano em avaliação                             Fonte: SI 

Vacinas /ACES

85

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

4.1. "Taxa de cobertura referente à consulta de saúde 

infantil aos 6 /7 anos de idade (percentagem)"

Numerador: N.º de crianças com 7 anos com 

consulta de saúde infantil realizada

Denominador: Nº total de crianças com 7 

anos                                                                                     

Fonte: SIARS

46

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 : "Reforçar o acompanhamento na execução das políticas de saúde, planos, programas de saúde e aperfeiçoar os instrumentos de avaliação dos resultados"

OOp3:  Promover a aplicação do Programa 

Nacional de Vacinação garantindo o controlo 

ou eliminação das doenças alvo de vacinação 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; l

OOp4: Melhorar o acesso aos cuidados de 

saúde e promover as boas práticas

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; l
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.1 Eixo Estratégico Cidadania em saúde

5.1. "Taxa de resposta ao questionário de satisfação 

interno "

Numerador:Nº de questionários 

respondidos e submetidos com sucesso

Denominador: Nº total de questionários 

enviados)*100                     Fonte:DSPP

20

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.5 - Eixo 5 Melhorar 

as condições de trabalho no SNS

5.2  "Taxa de trabalhadores com parecer favorável à 

solicitação de jornada contínua (%) "

Numerador: Nº de requerimentos 

solicitados

Denominador: Nº  de requerimentos 

aprovados com parecer favorável *100                     

Fonte:UGRH

76

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 - Eixo 7  

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde + Simplex

5.3  "Conhecer o número de profissionais com a APP 

SICO mobile instalada - aplicar questionário (no mês)"  

(Aplicação de questionário a profissionais 

médicos (mês)                    Fonte:DSPP
11

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.14 Meta de Saúde 2020 - Reduzir a prevalência do 

consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar a 

exposição ao fumo ambiental.

2.  Programas de Saúde Prioritários e outros programas nacionais – 

2.4 Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.2 Eixo 2 - Reduzir os 

custos que os cidadãos suportam na saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

9.1. "Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 

inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias 

médicas 

Denominador: N.º de utentes inscritos 

Fonte: SIARS

11,8

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1  Eixo 1 - Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3  Eixo 3 - Assegurar 

tempos adequados de resposta

OOp8: Aumentar a utilização de 

medicamentos genéricos na região 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; d

8.1. "Percentagem de embalagens de de 

medicamentos genéricos prescritos, no total de 

embalagens de medicamentos prescritos (%)"

Numerador: Contagem de embalagens de 

medicamentos genéricos prescritos

Denominador: Total de embalagens de 

medicamentos prescritos                                        

Fonte: SIARS

61

OOp9: Aumentar a taxa de visitas 

domiciliárias  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; g

9.2. "Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 

1.000 inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias de 

enfermagem

Denominador: N.º de utentes inscritos      

Fonte: SIARS

114

OOp5: Garantir a operacionalização atempada 

dos atos a que se refere o artº 28 da LOE 2021 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; c; 

d; e

OOp6: Aumentar a acessibilidade às consultas 

de apoio intensivo à cessação tabágica  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; c; 

d; e

6.1. "% de incremento 1ªs consultas de apoio intensivo 

à cessação tabágica tendo como referência o ano 

anterior"

Numerador:Nº de primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica no ano 

N

Denominador: Nº de primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica no Ano 

N-1                     Fonte:Coordenadora do 

Programa

0,01

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 : "Reforçar o acompanhamento na execução das políticas de saúde, planos, programas de saúde e aperfeiçoar os instrumentos de avaliação dos resultados"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

10.1. "Despesa de medicamentos prescritos, por 

utilizador (€) "

Numerador: Somatório do PVP de 

medicamentos faturados

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores                                             Fonte: 

SIARS

147

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

10.2. "Despesa  de MCDTs prescritos, por utilizador (€)"

Numerador: Somatório do (no preço 

convencionado liquido da taxa moseradora) 

dos MCDT faturados por entidades 

convencionadas

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores  pertencentes ao SNS                                           

Fonte: SIARS

60

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.2 Eixo 2 - Reduzir 

os custos que os cidadãos suportam na saúde

10.3. "Percentagem de prescrição de Metformina no 

total de Antidiabéticos Orais (%)"

Numerador: Número de embalagens de 

metformina 

Denominador:Total de antidiabéticos orais                                                               

Fonte: SIARS

29

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.6 Eixo 6 - Garantir a 

participação dos cidadãos no SNS

10.4. "Proporção de hipertensos com  determinação de 

risco cardiovascular nos últimos 3 anos (%)"

Numerador: Contagem de utentes inscritos 

com hipertensão arterial, sem diabetes, 

com pelo menos uma prescrição de ARA2 

nos últimos 12 meses

Denominador: Contagem de utentes 

inscritos com hipertensão arterial, sem 

diabetes                                                    Fonte: 

SIARS

43

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

12.1. "Precocidade da 1ª consulta em saúde materna 

nos ACES da região (%)"

Numerador: Nº de grávidas que realizaram 

a 1ª consulta médica de vigilância da 

gravidez no 1º trimestre

Denominador: Nº  de grávidas                

Fonte: SIARS

82

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.6 Orientação para a Implementação - Promoção e 

Proteção da Saúde

2. Programas de Saúde Prioritários e outros programas nacionais – 

2.14 Programa Nacional de saúde infantil e juvenil

3. Programa do XXI Governo Constitucional:  3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

OOp12: Promoção de uma política de 

vigilância em saúde materno-infantil

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d

12.2. "Percentagem de primeiras consultas na vida da 

criança efetuadas até aos 28 dias (%)"

Numerador:Nº de recém-nascidos com pelo 

menos uma consulta médica de vigilância 

nos primeiros 28 dias de vida

Denominador: Nº de recém-nascidos.    

Fonte: SIARS

78

12.4. "Percentagem de notícias de nascimento 

desmaterializadas"

Numerador: N.º de notícias de nascimento 

desmaterializadas

Denominador: N.º total de notícias de 

nascimento                                              Fonte: 

PDS

88

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 : "Reforçar o acompanhamento na execução das políticas de saúde, planos, programas de saúde e aperfeiçoar os instrumentos de avaliação dos resultados"

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de 

medicamentos e MCDT´s  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

1.1. "Percentagem de cirurgias em ambulatório, 

relativamente ao total de cirurgias programadas (%)"

Numerador: N.º de cirurgias em 

ambulatório 

Denominador: N.º de  total de cirurgias 

programadas                                           Fonte: 

CHUA

56

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.1 Eixo Estratégico Cidadania em saúde

5.1. "Taxa de resposta ao questionário de satisfação 

interno "

Numerador:Nº de questionários 

respondidos e submetidos com sucesso

Denominador: Nº total de questionários 

enviados)*100                     Fonte:DSPP

20

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.5 - Eixo 5 Melhorar 

as condições de trabalho no SNS

5.2  "Taxa de trabalhadores com parecer favorável à 

solicitação de jornada contínua (%) "

Numerador: Nº de requerimentos 

solicitados

Denominador: Nº  de requerimentos 

aprovados com parecer favorável *100                     

Fonte:UGRH

76

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 - Eixo 7  

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde + Simplex

5.3  "Conhecer o número de profissionais com a APP 

SICO mobile instalada - aplicar questionário (no mês)"  

(Aplicação de questionário a profissionais 

médicos (mês)                    Fonte:DSPP
11

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3 - Eixo 3 Assegurar 

tempos adequados de resposta

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 - Eixo 7 

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.2 Eixo 2 - Reduzir os 

custos que os cidadãos suportam na saúde

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de 

família aos utentes inscritos 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d

7.1. "Percentagem de utentes com médico de família 

atribuído (%)"

Numerador: N.º de utentes com médico de 

família atribuído  

Denominador: N.º de  total de utentes 

inscritos                                                   Fonte: 

SIARS

86

OOp8: Aumentar a utilização de 

medicamentos genéricos na região 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; d

8.1. "Percentagem de embalagens de de 

medicamentos genéricos prescritos, no total de 

embalagens de medicamentos prescritos (%)"

OOp5: Garantir a operacionalização atempada 

dos atos a que se refere o artº 28 da LOE 2021 

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados 

de saúde hospitalares na Região do Algarve  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

l;m;

1.2. "Taxa de primeiras consultas hospitalares (Nº de 

1ªs consultas médicas/Total de consultas médicas) (%)"

Numerador: N.º de 1ªs consultas médicas  

Denominador: N.º de  total de consultas 

médicas                            Fonte: CHUA

25

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 : "Contribuir para uma melhor articulação no processo de contratualização entre os diferentes níveis de cuidados: cuidados de saúde primários, cuidados continuados 

integrados e os cuidados hospitalares"

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3 - Eixo 3 Assegurar 

tempos adequados de resposta

Numerador: Contagem de embalagens de 

medicamentos genéricos prescritos

Denominador: Total de embalagens de 

medicamentos prescritos                                        

Fonte: SIARS

61

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; c; 

d; e
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

9.1. "Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 

inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias 

médicas 

Denominador: N.º de utentes inscritos 

Fonte: SIARS

11,8

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1  Eixo 1 - Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3  Eixo 3 - Assegurar 

tempos adequados de resposta

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

10.1. "Despesa de medicamentos prescritos, por 

utilizador (€) "

Numerador: Somatório do PVP de 

medicamentos faturados

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores                                             Fonte: 

SIARS

147

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

10.2. "Despesa  de MCDTs prescritos, por utilizador (€)"

Numerador: Somatório do (no preço 

convencionado liquido da taxa moseradora) 

dos MCDT faturados por entidades 

convencionadas

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores  pertencentes ao SNS                                           

Fonte: SIARS

60

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.2 Eixo 2 - Reduzir 

os custos que os cidadãos suportam na saúde

10.3. "Percentagem de prescrição de Metformina no 

total de Antidiabéticos Orais (%)"

Numerador: Número de embalagens de 

metformina 

Denominador:Total de antidiabéticos orais                                                               

Fonte: SIARS

29

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.6 Eixo 6 - Garantir a 

participação dos cidadãos no SNS

10.4. "Proporção de hipertensos com  determinação de 

risco cardiovascular nos últimos 3 anos (%)"

Numerador: Contagem de utentes inscritos 

com hipertensão arterial, sem diabetes, 

com pelo menos uma prescrição de ARA2 

nos últimos 12 meses

Denominador: Contagem de utentes 

inscritos com hipertensão arterial, sem 

diabetes                                                    Fonte: 

SIARS

43

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

12.1. "Precocidade da 1ª consulta em saúde materna 

nos ACES da região (%)"

Numerador: Nº de grávidas que realizaram 

a 1ª consulta médica de vigilância da 

gravidez no 1º trimestre

Denominador: Nº  de grávidas                

Fonte: SIARS

82

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.6 Orientação para a Implementação - Promoção e 

Proteção da Saúde

2. Programas de Saúde Prioritários e outros programas nacionais – 

2.14 Programa Nacional de saúde infantil e juvenil

3. Programa do XXI Governo Constitucional:  3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

OOp12: Promoção de uma política de 

vigilância em saúde materno-infantil

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d

12.2. "Percentagem de primeiras consultas na vida da 

criança efetuadas até aos 28 dias (%)"

Numerador:Nº de recém-nascidos com pelo 

menos uma consulta médica de vigilância 

nos primeiros 28 dias de vida

Denominador: Nº de recém-nascidos.    

Fonte: SIARS

78

12.4. "Percentagem de notícias de nascimento 

desmaterializadas"

Numerador: N.º de notícias de nascimento 

desmaterializadas

Denominador: N.º total de notícias de 

nascimento                                              Fonte: 

PDS

88

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 : "Contribuir para uma melhor articulação no processo de contratualização entre os diferentes níveis de cuidados: cuidados de saúde primários, cuidados continuados 

integrados e os cuidados hospitalares"

OOp9: Aumentar a taxa de visitas 

domiciliárias  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; g

9.2. "Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 

1.000 inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias de 

enfermagem

Denominador: N.º de utentes inscritos      

Fonte: SIARS

114

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de 

medicamentos e MCDT´s  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

1.1. "Percentagem de cirurgias em ambulatório, 

relativamente ao total de cirurgias programadas (%)"

Numerador: N.º de cirurgias em 

ambulatório 

Denominador: N.º de  total de cirurgias 

programadas                                           Fonte: 

CHUA

56

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Orientação para a Implementação - Prevenção e 

Controlo da Doença

2.1. "Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível 

abrangidas pelo programa de rastreio do cancro da 

mama (%)"

Numerador: Nº Mulheres abrangidas pelo 

programa de rastreio do cancro da mama

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

61

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e outros programas nacionais – 2.7 Programa Nacional para as 

Doenças Oncológicas

2.2. "Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do 

útero organizado em população entre os 25-60 anos 

(%)"

Numerador: Nº  total de Mulheres 

rastreadas na região

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

13

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.12 Reduzir a mortalidade prematura «= 70anos para um 

valor inferior a 20%

2.3. "Taxa de cobertura da população em idade eligível  

abrangida pelo programa de rastreio do cancro do cólon 

e recto (%)"

Numerador: Total da população em idade 

elegível pelo programa de rastreio do colón 

e recto

DenominadorTotal da população em idade 

elegível                                            Fonte: NR

9

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.5 Programa Nacional para a 

Diabetes

2.4. "% de utentes com registo de diabético que 

realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética"

Numerador: Nº Utentes com registo de 

diabetes que realizaram o rastreio 

retinopatia diabética

Denominador:  Nº Total de utentes  com 

registo de diabetes                                          

Fonte: NR

50

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

2.5. "% de ACES com rastreio da saúde visual infantil na 

coorte dos 2 anos"

Numerador: Nº de ACES com rastreio da 

saúde visual infantil na coorte dos 2 anos

Denominador:  Nº  de Total de ACES          

Fonte: NR

66

OOp2: Reforçar a implementação de 

programas de rastreio oncológicos 

organizados de elevada qualidade para os 

cancros do colo do útero, da mama e do cólon 

e recto  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 : "Melhorar a governação do SNS em termos de sustentabilidade e ao nível da prestação de cuidados de qualidade, com otimização e valorização dos recursos humanos e 

materiais"

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados 

de saúde hospitalares na Região do Algarve  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

l;m;

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3 - Eixo 3 Assegurar 

tempos adequados de resposta

1.2. "Taxa de primeiras consultas hospitalares (Nº de 

1ªs consultas médicas/Total de consultas médicas) (%)"

Numerador: N.º de 1ªs consultas médicas  

Denominador: N.º de  total de consultas 

médicas                            Fonte: CHUA

25
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3.1. "Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV 

cumprido *), nas crianças que completam os 2 anos de 

idade no ano em avaliação"

Numerador: N.º de crianças que fazem 2 

anos no ano em avaliação, com o PNV 

cumprido para a vacina contra o tétano (T)

Denominador: N.º de crianças que fazem 2 

anos de idade no ano em avaliação                                                   

Fonte: SI Vacinas

95

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Eixo Estratégico - Orientação para a Implementação - 

Prevenção e Controlo da Doença

3.2. "Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina 

contra o sarampo (PNV recomendado), nas crianças que 

completam os 6 anos de idade no ano em avaliação"

Numerador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação, 

vacinados com a 2ª dose da vacina contra o 

sarampo (S)                                         

Denominador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação                                          

Fonte:SI Vacinas

95

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.13 Programa Nacional de 

Vacinação

3.3. "Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal 

em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas"

Numerador: Nº de residentes em ERPI 

vacinados contra a gripe sazonal no ano em 

avaliação

Denominador: Nº de residentes em ERPI, 

no ano em avaliação                             Fonte: SI 

Vacinas /ACES

85

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

OOp3:  Promover a aplicação do Programa 

Nacional de Vacinação garantindo o controlo 

ou eliminação das doenças alvo de vacinação 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; l

OOp4: Melhorar o acesso aos cuidados de 

saúde e promover as boas práticas

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; l

4.1. "Taxa de cobertura referente à consulta de saúde 

infantil aos 6 /7 anos de idade (percentagem)"

Numerador: N.º de crianças com 7 anos com 

consulta de saúde infantil realizada

Denominador: Nº total de crianças com 7 

anos                                                                                     

Fonte: SIARS

46

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 : "Melhorar a governação do SNS em termos de sustentabilidade e ao nível da prestação de cuidados de qualidade, com otimização e valorização dos recursos humanos e 

materiais"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.14 Meta de Saúde 2020 - Reduzir a prevalência do 

consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar a 

exposição ao fumo ambiental.

2.  Programas de Saúde Prioritários e outros programas nacionais – 

2.4 Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3 - Eixo 3 Assegurar 

tempos adequados de resposta

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 - Eixo 7 

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.2 Eixo 2 - Reduzir os 

custos que os cidadãos suportam na saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

9.1. "Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 

inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias 

médicas 

Denominador: N.º de utentes inscritos 

Fonte: SIARS

11,8

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1  Eixo 1 - Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3  Eixo 3 - Assegurar 

tempos adequados de resposta

OOp8: Aumentar a utilização de 

medicamentos genéricos na região 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; d

8.1. "Percentagem de embalagens de de 

medicamentos genéricos prescritos, no total de 

embalagens de medicamentos prescritos (%)"

Numerador: Contagem de embalagens de 

medicamentos genéricos prescritos

Denominador: Total de embalagens de 

medicamentos prescritos                                        

Fonte: SIARS

61

OOp9: Aumentar a taxa de visitas 

domiciliárias  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d; g

9.2. "Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 

1.000 inscritos (%0)"

Numerador: N.º de visitas domiciliárias de 

enfermagem

Denominador: N.º de utentes inscritos      

Fonte: SIARS

114

OOp6: Aumentar a acessibilidade às consultas 

de apoio intensivo à cessação tabágica  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; c; 

d; e

6.1. "% de incremento 1ªs consultas de apoio intensivo 

à cessação tabágica tendo como referência o ano 

anterior"

Numerador:Nº de primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica no ano 

N

Denominador: Nº de primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica no Ano 

N-1                     Fonte:Coordenadora do 

Programa

0,01

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de 

família aos utentes inscritos 

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d

7.1. "Percentagem de utentes com médico de família 

atribuído (%)"

Numerador: N.º de utentes com médico de 

família atribuído  

Denominador: N.º de  total de utentes 

inscritos                                                   Fonte: 

SIARS

86

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 : "Melhorar a governação do SNS em termos de sustentabilidade e ao nível da prestação de cuidados de qualidade, com otimização e valorização dos recursos humanos e 

materiais"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

10.1. "Despesa de medicamentos prescritos, por 

utilizador (€) "

Numerador: Somatório do PVP de 

medicamentos faturados

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores                                             Fonte: 

SIARS

147

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.10 Orientação para a Implementação - Divulgação e 

implementação de boas práticas

10.2. "Despesa  de MCDTs prescritos, por utilizador (€)"

Numerador: Somatório do (no preço 

convencionado liquido da taxa moseradora) 

dos MCDT faturados por entidades 

convencionadas

Denominador: Contagem de utentes 

utilizadores  pertencentes ao SNS                                           

Fonte: SIARS

60

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.2 Eixo 2 - Reduzir 

os custos que os cidadãos suportam na saúde

10.3. "Percentagem de prescrição de Metformina no 

total de Antidiabéticos Orais (%)"

Numerador: Número de embalagens de 

metformina 

Denominador:Total de antidiabéticos orais                                                               

Fonte: SIARS

29

3. Programa do XXII Governo Constitucional:  3.6 Eixo 6 - Garantir a 

participação dos cidadãos no SNS

10.4. "Proporção de hipertensos com  determinação de 

risco cardiovascular nos últimos 3 anos (%)"

Numerador: Contagem de utentes inscritos 

com hipertensão arterial, sem diabetes, 

com pelo menos uma prescrição de ARA2 

nos últimos 12 meses

Denominador: Contagem de utentes 

inscritos com hipertensão arterial, sem 

diabetes                                                    Fonte: 

SIARS

43

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.5 Eixo 5 - Melhorar 

as condições de trabalho no SNS

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 Eixo 7 - 

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

12.1. "Precocidade da 1ª consulta em saúde materna 

nos ACES da região (%)"

Numerador: Nº de grávidas que realizaram 

a 1ª consulta médica de vigilância da 

gravidez no 1º trimestre

Denominador: Nº  de grávidas                

Fonte: SIARS

82

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.3 Eixo Estratégico - Qualidade na Saúde

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.6 Orientação para a Implementação - Promoção e 

Proteção da Saúde

2. Programas de Saúde Prioritários e outros programas nacionais – 

2.14 Programa Nacional de saúde infantil e juvenil

3. Programa do XXI Governo Constitucional:  3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de 

medicamentos e MCDT´s  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c

OOp11: Promover a  valorização dos 

trabalhadores da ARS Algarve, I.P.

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; g

11.1. "Percentagem de trabalhadores com frequência 

de ações de formação profissional " 

Numerador: Nº de trabalhadores com 

formação no ano

Denominador: Nº total de trabalhadores                                             

Fonte: NFP

45

OOp12: Promoção de uma política de 

vigilância em saúde materno-infantil

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; 

c; d

12.2. "Percentagem de primeiras consultas na vida da 

criança efetuadas até aos 28 dias (%)"

Numerador:Nº de recém-nascidos com pelo 

menos uma consulta médica de vigilância 

nos primeiros 28 dias de vida

Denominador: Nº de recém-nascidos.    

Fonte: SIARS

78

12.4. "Percentagem de notícias de nascimento 

desmaterializadas"

Numerador: N.º de notícias de nascimento 

desmaterializadas

Denominador: N.º total de notícias de 

nascimento                                              Fonte: 

PDS

88

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 : "Melhorar a governação do SNS em termos de sustentabilidade e ao nível da prestação de cuidados de qualidade, com otimização e valorização dos recursos humanos e 

materiais"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Orientação para a Implementação - Prevenção e 

Controlo da Doença

2.1. "Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível 

abrangidas pelo programa de rastreio do cancro da 

mama (%)"

Numerador: Nº Mulheres abrangidas pelo 

programa de rastreio do cancro da mama

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

61

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e outros programas nacionais – 2.7 Programa Nacional para as 

Doenças Oncológicas

2.2. "Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do 

útero organizado em população entre os 25-60 anos 

(%)"

Numerador: Nº  total de Mulheres 

rastreadas na região

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

13

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.12 Reduzir a mortalidade prematura «= 70anos para um 

valor inferior a 20%

2.3. "Taxa de cobertura da população em idade eligível  

abrangida pelo programa de rastreio do cancro do cólon 

e recto (%)"

Numerador: Total da população em idade 

elegível pelo programa de rastreio do colón 

e recto

DenominadorTotal da população em idade 

elegível                                            Fonte: NR

9

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.5 Programa Nacional para a 

Diabetes

2.4. "% de utentes com registo de diabético que 

realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética"

Numerador: Nº Utentes com registo de 

diabetes que realizaram o rastreio 

retinopatia diabética

Denominador:  Nº Total de utentes  com 

registo de diabetes                                          

Fonte: NR

50

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

2.5. "% de ACES com rastreio da saúde visual infantil na 

coorte dos 2 anos"

Numerador: Nº de ACES com rastreio da 

saúde visual infantil na coorte dos 2 anos

Denominador:  Nº  de Total de ACES          

Fonte: NR

66

OOp2: Reforçar a implementação de 

programas de rastreio oncológicos 

organizados de elevada qualidade para os 

cancros do colo do útero, da mama e do cólon 

e recto  

Portaria n.º 156/2012 

de 22 de maio:  a; b; c

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 : "Melhorar os diálogos interno e externo tendo em vista uma comunicação de excelência, promovendo uma participação ativa dos profissionais e dos cidadãos na 

concretização das estratégias da Região"
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

ARTICULAÇÃO COM 

ATRIBUIÇÕES DO 

ORGANISMO

ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS INSTRUMENTO ESTRATÉGICO QUAR DESCRIÇÃO DO INDICADOR META 2021

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.5 Orientação para a Implementação - Prevenção e 

Controlo da Doença

2.1. "Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível 

abrangidas pelo programa de rastreio do cancro da 

mama (%)"

Numerador: Nº Mulheres abrangidas pelo 

programa de rastreio do cancro da mama

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

61

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e outros programas nacionais – 2.7 Programa Nacional para as 

Doenças Oncológicas

2.2. "Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do 

útero organizado em população entre os 25-60 anos 

(%)"

Numerador: Nº  total de Mulheres 

rastreadas na região

Denominador: Total da população feminina 

com idade elegível                Fonte: NR

13

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.12 Reduzir a mortalidade prematura «= 70anos para um 

valor inferior a 20%

2.3. "Taxa de cobertura da população em idade eligível  

abrangida pelo programa de rastreio do cancro do cólon 

e recto (%)"

Numerador: Total da população em idade 

elegível pelo programa de rastreio do colón 

e recto

DenominadorTotal da população em idade 

elegível                                            Fonte: NR

9

2. Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários 

e demais programas nacionais – 2.5 Programa Nacional para a 

Diabetes

2.4. "% de utentes com registo de diabético que 

realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética"

Numerador: Nº Utentes com registo de 

diabetes que realizaram o rastreio 

retinopatia diabética

Denominador:  Nº Total de utentes  com 

registo de diabetes                                          

Fonte: NR

50

3. Programa do XXI Governo Constitucional: 3.4 Eixo 4 - Apostar na 

saúde desde os primeiros anos de vida

2.5. "% de ACES com rastreio da saúde visual infantil na 

coorte dos 2 anos"

Numerador: Nº de ACES com rastreio da 

saúde visual infantil na coorte dos 2 anos

Denominador:  Nº  de Total de ACES          

Fonte: NR

66

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.1 Eixo Estratégico Cidadania em saúde

5.1. "Taxa de resposta ao questionário de satisfação 

interno "

Numerador:Nº de questionários 

respondidos e submetidos com sucesso

Denominador: Nº total de questionários 

enviados)*100                     Fonte:DSPP

20

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.5 - Eixo 5 Melhorar 

as condições de trabalho no SNS

5.2  "Taxa de trabalhadores com parecer favorável à 

solicitação de jornada contínua (%) "

Numerador: Nº de requerimentos 

solicitados

Denominador: Nº  de requerimentos 

aprovados com parecer favorável *100                     

Fonte:UGRH

76

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 - Eixo 7  

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde + Simplex

5.3  "Conhecer o número de profissionais com a APP 

SICO mobile instalada - aplicar questionário (no mês)"  

(Aplicação de questionário a profissionais 

médicos (mês)                    Fonte:DSPP
11

1. Orientações do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 

2020 : 1.2 Eixo Estratégico - Equidade e Acesso adequado aos 

Cuidados de Saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.1 - Eixo1 Cuidados 

de saúde primários com mais respostas

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.3 - Eixo 3 Assegurar 

tempos adequados de resposta

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 - Eixo 7 

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.5 Eixo 5 - Melhorar 

as condições de trabalho no SNS

3. Programa do XXII Governo Constitucional: 3.7 Eixo 7 - 

Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de 

saúde

OOp11: Promover a  valorização dos 

trabalhadores da ARS Algarve, I.P.

Portaria n.º 156/2012 de 

22 de maio:  a; g

11.1. "Percentagem de trabalhadores com frequência 

de ações de formação profissional " 

Numerador: Nº de trabalhadores com 

formação no ano

Denominador: Nº total de trabalhadores                                             

Fonte: NFP

45

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de 

família aos utentes inscritos 

Portaria n.º 156/2012 de 

22 de maio:  a; b; c; d

7.1. "Percentagem de utentes com médico de família 

atribuído (%)"

Numerador: N.º de utentes com médico de 

família atribuído  

Denominador: N.º de  total de utentes 

inscritos                                                   Fonte: 

SIARS

86

OOp5: Garantir a operacionalização atempada 

dos atos a que se refere o artº 28 da LOE 2021 

Portaria n.º 156/2012 de 

22 de maio:  a; c; d; e

OOp2: Reforçar a implementação de 

programas de rastreio oncológicos 

organizados de elevada qualidade para os 

cancros do colo do útero, da mama e do cólon 

e recto  

Portaria n.º 156/2012 de 

22 de maio:  a; b; c

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 : "Melhorar os diálogos interno e externo tendo em vista uma comunicação de excelência, promovendo uma participação ativa dos profissionais e dos cidadãos na 

concretização das estratégias da Região"
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1.3.2 Mecanismos de Coordenação e Monitorização do Plano 

Na fase de execução dos objetivos é indispensável a existência de um processo 

gerador de informação que assegure a recolha de toda a informação e a posterior 

comunicação dos resultados alcançados. 

Neste âmbito, a ARS Algarve, definiu o período semestral para a monitorização do 

nível de concretização dos objetivos do QUAR e o período anual para o reporte da 

execução das atividades e projetos que contribuem para a concretização dos objetivos 

definidos. 

Serão elaborados documentos que terão por objetivo apresentar a informação 

referente à avaliação semestral do estado e progresso dos objetivos operacionais, 

definidos anualmente, para a ARS Algarve, I.P. (QUAR) e para as suas unidades 

orgânicas (Plano de Atividades), e retratar o nível de concretização dos Indicadores e 

Metas definidos, bem como fornecer informação sobre os eventuais desvios 

verificados e as necessárias medidas corretivas a adotar. 

Dada a inexistência de um sistema de monitorização da performance organizacional, o 

processo de monitorização da ARS Algarve, I.P. é suportado por ferramentas do Excel 

através das quais se efetua a recolha e tratamento da informação, que fica em 

arquivo. 

Tratando-se de ferramentas não flexíveis não possibilitam, desde logo, uma recolha 

atempada da informação e que permita corresponder às solicitações e exigências da 

gestão, já que exigem um enorme consumo de tempo no tratamento da informação. 

O processo de monitorização dos objetivos é coordenado pelo Departamento de 

Saúde Pública e Planeamento (DSPP) e decorre nos seguintes momentos: 

 O DSPP assegura a preparação, a solicitação e a recolha da informação, junto 

das várias unidades orgânicas, (em suporte Excel). 

 O DSPP elabora uma apresentação preliminar para efeitos de validação prévia 

pelo dirigente intermédio e para posterior apresentação e análise em sede de 

reunião com o Conselho Diretivo. 

 Por fim, o DSPP elabora o relatório final, para posterior divulgação  

1.3.3 Fichas de Atividades por Unidade Orgânica 

Com o objetivo de facilitar a monitorização e a avaliação do plano de atividades da 

ARS Algarve, I.P., foi desenvolvida uma ficha de atividade que serviu de base para 
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cada unidade orgânica programar as atividades anuais. Assim, cada objetivo 

operacional foi classificado relativamente: 

 à correspondência em relação às atribuições definidas para cada a unidade 

orgânica; 

 à correspondência em relação ao objetivo estratégico definido no QUAR; 

 ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus 

objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto 

relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) 

ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou 

serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou 

implícitas dos utilizadores); 

 aos valores prévios: correspondentes aos valores dos anos mais próximos; 

 à meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de 

valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os 

limites superior e inferior do intervalo definido para meta; 

 ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de 

instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao 

melhor resultado em termos históricos para o indicador em causa; 

 ao peso corresponde a percentagem relativa do(s) indicador(es) face ao 

objetivo associado 

 à fonte de verificação corresponde a identificação da base de confirmação do 

resultado 

 aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela 

realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, 

serviço, unidade responsável ou mesmo o profissional; 

 à correspondente orçamentação, identificando se a atividade está orçamentada 

(AO), se está sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP) ou se não 

está orçamentada (ANO); 

 às eventuais dependências, correspondente à instituição externa responsável 

pela realização final do OOp, quando aplicável; 

 às eventuais entidades colaboradoras, correspondentes a instituições, serviços 

ou unidades que concorrem para a realização do OOp (internas ou externas à 

própria instituição). 
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2. ESTRATÉGIA E OBJETIVOS  

O Plano para 2021 assenta na reflexão e definição de objetivos operacionais e 

respetivos indicadores, alinhados com os Objetivos Estratégicos definidos pelo CD, na 

concretização das políticas definidas para o setor da saúde. 

Para maior agilidade do processo de gestão, planeamento e sua monitorização, o 

QUAR da ARS Algarve, I.P. está informatizado com recurso à utilização da ferramenta 

de Microsoft Office Excel, facilitadora da análise do cumprimento e/ou desvios ao 

plano e QUAR e consequentemente, da tomada atempada de ações corretivas. 

O Plano integra ainda os Objetivos transversais a toda a ARS instituindo-se a 

responsabilidade partilhada pelas Direções no grau de desempenho global da 

Instituição. 

2.1 Análise Estratégica 

Num contexto de coesão social e territorial, a área da saúde tem que acompanhar o 

desenvolvimento das restantes áreas associadas, tais como a educação, proteção 

social, cultura e património, de forma a convergirem para uma política comum no 

âmbito do acesso das populações a serviços básicos. Os indicadores de saúde 

apontam para melhorias dos níveis de desenvolvimento, bem-estar e salubridade das 

populações. Contudo, a oferta de serviços de saúde apresenta notórias insuficiências, 

principalmente ao nível dos recursos humanos. 

Procede-se, à identificação das tendências relevantes para a ARS Algarve, I.P., os 

pontos fortes e fracos das suas capacidades atuais e as oportunidades e ameaças 

para o seu desenvolvimento face ao contexto envolvente. 

O ambiente externo dita as Oportunidades e Ameaças das instituições, 

correspondendo às suas perspetivas de evolução no meio envolvente, as quais são 

condicionadas pelas decisões e ocorrências externas ao seu poder de decisão.  

Do ambiente interno resultam as Forças e Fraquezas das instituições, constituindo 

estes os principais aspetos que os diferenciam dos seus congéneres. 

A combinação destes da análise destes dois ambientes, interno e externo, e das suas 

variáveis (Forças e Fraquezas; Oportunidades e Ameaças) facilitam a análise do 

posicionamento do organismo, a definição das suas estratégias e a tomada de 

decisões por parte dos seus dirigentes. 
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2.2 Objetivos Estratégicos 

Entende-se como objetivos estratégicos os resultados a alcançar por uma organização 

a longo prazo. São objetivos globais e amplos, passíveis de serem mensurados. 

Assim, os objetivos estabelecidos são transversais a toda a atividade da ARS e têm 

como finalidade concretizar a sua missão. 

Face ao exposto, tendo em conta a análise ao meio envolvente externo (Análise 

PEST), bem como a análise dos pontos fortes e pontos fracos, das ameaças e das 

oportunidades (Análise SWOT), estabelecem-se os seguintes Objetivos Estratégicos 

(OE): 

 

 

2.3 Objetivos Operacionais 

Os objetivos que vão operacionalizar a estratégia definida estão enunciados de uma 

forma que permita a sua avaliação, através da inclusão de metas (critério de sucesso) 

quantificadas. 

Neste sentido, houve um esforço para estabelecer uma correspondência clara entre a 

adequação dos OE à missão da ARS Algarve, I.P., a adequação dos Objetivos 

Operacionais (OOp) aos Objetivos Estratégicos (OE), a adequação dos indicadores 

aos OOp e a adequação das metas às potencialidades e aos recursos da ARS.  

OE 1 

•Devolver a confiança no SNS na Região 

OE 2 

•Melhorar a qualidade e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde da Região 

OE 3 

•Reforçar o acompanhamento na execução das políticas de saúde, planos, programas de 
saúde e aperfeiçoar os instrumentos de avaliação dos resultados 

OE 4 

•Contribuir para uma melhor articulação no processo de contratualização entre os diferentes 
níveis de cuidados: cuidados de saúde primários, cuidados continuados integrados e os 
cuidados hospitalares 

OE 5 

•Melhorar a governação do SNS em termos de sustentabilidade e ao nível da prestação de 
cuidados de qualidade, com otimização e valorização dos recursos humanos e materiais 

OE6 

•Melhorar os diálogos interno e externo tendo em vista uma comunicação de excelência, 
promovendo uma participação ativa dos profissionais e dos cidadãos na concretização das 
estratégias da Região 
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Mas, apesar da estratégia institucional refletir as diferentes áreas de serviços da ARS 

Algarve, I.P. foi estabelecido que no QUAR institucional apenas estariam 

representados os OOp considerados como prioritários para o ano corrente, não 

esgotando todos os outros pertencentes à estratégia interna de desempenho incluída 

nas atividades anuais de cada unidade orgânica. 

De igual modo foi dado destaque aos objetivos operacionais (OOp) que expressam 

compromissos interinstitucionais e revelam contributos para as Orientações 

Estratégicas do Ministério da Saúde. 

A correspondência entre os OOp incluído no QUAR e os OE da ARS Algarve está 

refletida no quadro seguinte. 

2.4 Articulação e Contributos entre Objetivos Orientações 

Estratégicas do Ministério da Saúde 

Na tabela que se segue é demonstrada a relação e articulação entre os Objetivos 

Estratégicos (OE) com os Objetivos Operacionais (OOp) em destaque no QUAR da 

ARS Algarve e a sua conexão com Compromissos Interinstitucionais (CI), como 

também a identificação dos Contributos para as Orientações Estratégicas do Ministério 

da Saúde (COEMS). 

Tabela 4| Articulação dos Objetivos Estratégicos com os Objetivos Operacionais 
do QUAR 

 

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde 

hospitalares na Região do Algarve 
● ● ● ● R CHUA

OOp2: Reforçar a implementação de programas de rastreio 

oncológicos organizados de elevada qualidade para os cancros 

do colo do útero, da mama e do cólon e recto 

● ● ● ● ● CHUA

OOp3:  Promover a aplicação do Programa Nacional de 

Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças 

alvo de vacinação 

● ● ● ● R

Coordenadora 

do Programa 

/DSPP

OOp4: Melhorar o acesso aos cuidados de saúde e promover 

as boas práticas
● ● ● ● DSPP

OOp5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que 

se refere o artº 28 da LOE 2021 
● ● ● R DSPP/UGRH

OOp6:  Aumentar a acessibilidade às consultas de apoio 

intensivo à cessação tabágica  
● ● ● ●

Coordenadora 

do Programa 

/DSPP
OOp7: Assegurar o acesso a um médico de família aos utentes 

inscritos
● ● ● ● ● R DSPP

OOp8: Aumentar a utilização de medicamentos genéricos na 

região 
● ● ● ● ● NMMMCDT

OOp9: Aumentar a taxa de visitas domiciliárias  
● ● ● ● DSPP

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de medicamentos 

e MCDT´s  
● ● ● ● ● R NMMMCDT

OOp11: Promover a  valorização dos trabalhadores da ARS 

Algarve, I.P. 
● ● ● NFP

OOp12: Promoção de uma política de vigilância em saúde 

materno-infantil 
● ● ● ● ● R DSPP

Objetivos  Estratégicos
Objetivos Operacionais

Objetivos 

Relevantes

Unidades 

Orgânicas
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Tabela 5 | Objetivos Interinstitucionais 

 

Algarve

2021 2021 2021

DSPDPS / PNV

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Plano Nacional de 

Vacinação

1.1. Taxa de cobertura vacinal 

contra o tétano (PNV 

cumprido), nas crianças que 

completam os 2 anos de 

idade no ano em avaliação

Numerador: N.º de crianças que fazem 2 

anos de idade no ano em avaliação, com o 

PNV cumprido para a vacina contra o tétano 

(T)

Denominador: N.º de crianças que fazem 2 

anos de idade no ano em avaliação

Fonte: SI Vacinas (Continente)

95% 95% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º3

Indicador n.º 3.1

DSPDPS / PNV

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Plano Nacional de 

Vacinação

1.2. Taxa de cobertura vacinal 

da 2ª dose da vacina contra o 

sarampo (PNV recomendado), 

nas crianças que completam 

os 6 anos de idade no ano em 

avaliação

Numerador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação, 

vacinados com a 2ª dose da vacina contra o 

sarampo (S)

Denominador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação 

Fonte: SI Vacinas (Continente)

95% 95% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º3

Indicador n.º 3.2

DSPDPS  

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde

1.3. Taxa de cobertura vacinal 

contra a gripe sazonal em 

residentes em Estruturas 

Residenciais para Pessoas 

Idosas

Numerador: Nº de residentes em ERPI 

vacinados contra a gripe sazonal no ano em 

avaliação

Denominador: Nº de residentes em ERPI, no 

ano em avaliação 

Fonte: SI Vacinas (Continente)

85% 85% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º3

Indicador n.º 3.3

DSPDPS / 

DSSRIJ

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Divisão de Saúde Sexual 

Reprodutiva, Infantil e 

Juvenil

1.4. Taxa de cobertura 

referente à consulta de saúde 

infantil aos 6/7 anos de idade

Numerador: N.º de crianças com 7 anos 

com consulta de saúde infantil realizada

Denominador: Nº total de crianças com 7 

anos

66% 46% QUAR DGS + ARS

Objetivo Operacional n.º4

Indicador n.º 4.1

DSPDPS / 

DSSRIJ

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Divisão de Saúde Sexual 

Reprodutiva, Infantil e 

Juvenil

1.5. Proporção de grávidas 

com 1ª consulta de vigilância 

da gravidez, realizada no 1ºT 

em Cuidados de Saúde 

Primários (CSP)

Numerador – Nº de grávidas com consulta 

realizada no 1ºT em Saúde Materna nos 

CSP no ano. Fonte: SIM@SNS; 

Denominador – Nº de grávidas com 

inscrição ativa na unidade de saúde e com 

Prgograma de Saúde Materna Ativo no 1.º 

Trimestre. Fonte: SIM@SNS

NOVO  86% 87% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º12

Indicador n.º 12.1

PNPCT

Programa Nacional para a 

Prevenção e Controlo do 

Tabagismo

1.6. % de incremento 

primeiras consultas de apoio 

intensivo à cessação tabágica 

tendo como referência o ano 

anterior

Numerador: Nº primeiras consultas de apoio 

intensivo à cessação tabágica em 2020

Denominador: Nº primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica em 

2019. 

Fonte: ARS respetiva ou ACSS

Nota DGS: a compilação da informação 

deve ser realizada conforme o Despacho n.º 

6300/2016, de 12 de maio

5% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º6

Indicador n.º 6.1

PNPCT

Programa Nacional para a 

Prevenção e Controlo do 

Tabagismo

1.7. % de ACES que se 

envolvem pelo menos num 

projeto estruturado de 

intervenção na comunidade 

(escolas, locais de trabalho, 

grupos específicos, entre 

outros) de prevenção do 

tabagismo. 

Numerador: Nº ACES que se envolveram 

pelo menos 1 projeto estuturado.                                                                                                                                                                

Denominador: Nº ACES Região de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nota: ARS respetiva. A compilação da 

informação deve ser realizada conforme a 

Informação da DGS 007/2013, de 3 de julho. 

Fonte: ARS

22% PA DGS + ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNPAF

Programa Nacional para a 

Promoção da Atividade 

Física

1.8. Proporção de indivíduos 

residentes em Portugal 

continental (com 15 ou mais 

anos) com emissão de, pelo 

menos, 1 recurso de 

aconselhamento breve de 

atividade física através da 

Prescrição Eletrónica Médica 

(PEM) (por 100 000 utentes)

Numerador: Nº utentes com emissão de, 

pelo menos, 1 recurso AB para a AF (Fonte: 

SPMS)

Denominador: população residente em 

Portugal continental/RA, com 15 ou mais 

anos (Fonte: INE)

0,1% 0,1% PA DGS+ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNDR
Programa Nacional das 

Doenças Respiratórias

1.9. Proporção de utentes 

com DPCO, com pelo menos 

um registo de avaliação de 

FeV1 nos últimos 3 anos

Numerador: Nº de utentes com DPOC com 

Registo de FEV1 nos últimos 3 anos

Denominador: Nº total de utentes com 

DOPC Fonte: SIARS (Continente)

Nota DGS: Proxy: Proporção de utentes 

com DPOC, com pelo menos um registo de 

avaliação de FeV1 nos últimos 3 anos

40% 26% PA DGS + ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNVIH e SIDA
Programa Nacional para a 

Infeção VIH/SIDA

1.10.  % de unidades 

funcionais dos ACES que 

realizam o teste rápido do VIH 

Numerador: Nº de unidades funcionais dos 

ACES que realizam o teste VIH.

Denominador: Nº total de unidades 

funcionais dos ACES (incluindo ULS).                     

Fonte: ARS e DGS (Continente)                                                                                       

65% 80% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.11. Variação de consumo 

DHD hospitalar de 

carbapenemos, relativo ao ano 

civil anterior (%)

Numerador: N.º de DDD (dose diária 

definida) x 1.000 habitantes

Denominador: N.º total de habitantes x 365 

dias          

FORMULA:[(Indicador no ano Y ― Indicador 

no ano Y-1) / Indicador no ano Y-1)] x 100                               

Fonte: INFARMED (Continente)

5% 5% PA

DGS + 

INFARMED 

+ ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.12. Variação de consumo 

DHD de quinolonas na 

comunidade, relativo ao ano 

civil anterior  (%)

Numerador: N.º de DDD (dose diária 

definida) x 1.000 habitantes 

Denominador: N.º total de habitantes x 365 

dias

FORMULA: [(Indicador no ano Y ― 

Indicador no ano Y-1) / Indicador no ano Y-

1)] x 100             

Fonte: INFARMED (Continente)

Efetuado um 

ajustamento ao texto 

do indicador

4% 4% PA

DGS + 

INFARMED 

+ ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.13.   Variação da taxa de 

Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina 

(MRSA) no total de 

Staphylococcus aureus 

isolados em amostras 

invasivas (sangue e liquor), 

relativo ao ano civil anterior  

(%)

Numerador: Nº total de MRSA em amostras 

invasivas                                                                    

Denominador: /Nº total Staphylococcus 

aureus em amostras invasivas 

FORMULA: [(Indicador no ano Y ― 

Indicador no ano Y-1) / Indicador no ano Y-

1)] x 100                                     

Fonte: INSA (Continente)

Efetuado um 

ajustamento ao texto 

do indicador

5% 5% PA
DGS + INSA 

+ ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.14.  Variação da Taxa de 

Klebsiella  pneumoniae 

produtora de carbapenemases 

no total de Klebsiella 

pneumoniae isoladas em 

amostras invasivas, relativo ao 

ano civil anterior  (%)

Numerador:  Nº total de Klebsiella 

pneumoniae produtoras de carbapenemase 

em amostras invasivas. Denominador: Nº 

total de klebsiella pneumoniae.  

FORMULA: [(Indicador no ano Y ― 

Indicador no ano Y-1) / Indicador no ano Y-

1)] x 100                         

Fonte: INSA (Continente)

0% 0% PA
DGS + INSA 

+ ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.15. Variação da taxa de 

adesão global à Higiene das 

Mãos nas Unidades de 

Saúde, relativo ao ano civil 

anterior  (%)

Numerador: Nº total de oportunidades HM 

cumpridas em toda a Unidade de Saúde

Denominador: Nº total de oportunidades HM 

observadas em toda a Unidade de Saúde

FORMULA: [(Indicador no ano Y ― 

Indicador no ano Y-1) / Indicador no ano Y-

1)] x 100                                  

Fonte: Plataforma EM-PBCI / DGS

NOVO 10% 10%

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

INEM/DGS

Melhorar o acesso dos 

doentes com AVC para o 

tratamento adequado  e o 

acesso dos doentes com 

enfarte agudo do 

miocárdio com supra-

desnivelamento do 

1.16. Implementação, em 

articulação com a DGS, de 

um dashboard para 

disponibilização de 

informação das Via Verde 

AVC e Via Verde Coronária:

Meta: mês 9

Tolerância: 1 mês

Valor Crítico: mês 6

NOVO QUAR INEM + DGS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNRN

Programa Nacional do 

Rastreio Neonatal
1.17 % de amostras colhidas 

ao 3º dia de vida

Numerador: n.º de amostras colhidas ao 3º 

dia de vida

Denominador: n.º total de amostras colhidas

Fonte: Relatório do PNRN (Continente e 

Ilhas)

NOVO 20% 20% PA
INSA + DGS 

+ ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Descrição do Indicador

Novo Indicador /

Indicador alterado

Descrição Serviço/Programa
Serviço / 

Programa

N.º do Objetivo 

Operacional/Indicador em PA ou 

QUAR do Organismo

1. Melhorar o acesso 

aos cuidados de saúde 

e promover as boas 

práticas

Observações
Entidades 

Envolvidas
Continente
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Algarve

2021 2021 2021

DSPDPS / 

DSSRIJ

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Divisão de Saúde Sexual 

Reprodutiva, Infantil e 

Juvenil

2.1. % de notícias de 

nascimento desmaterializadas

Numerador: N.º de notícias de nascimento 

desmaterializadas

Denominador: N.º total de partos SNS 

Fonte: RSE e Portal da Transparência SNS 

(DESPACHO PCM + SEAS + SEMA 

(SIMPLEX SIJ) - 6744/2016, 23 de Maio

Indicador ALTERADO. 

Texto anterior:

Denominador: N.º total 

de notícias de 

nascimento 

Fonte: PDS (Nota da 

DGS de acordo com a 

norma 13/2015, de 1 

de julho de 2015, o 

reporte é efetuado por 

interlocutores regionais 

e locais)

65% 70% QUAR DGS + ARS 
Objetivo Operacional n.º12

Indicador n.º 12.3

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.2. % de utentes com registo 

de Pré-Obesidade nos CSP

Numerador: Nº de utentes com registo de 

pré-obesidade nos CSP (Código T83 - 

Excesso de Peso)

Denominador: Nº utentes ativos dos CSP

Fonte: SIARS (Continente)

17% 9% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º6

Indicador n.º 6.2

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.3. % de utentes com registo 

de Obesidade nos CSP

Numerador: Nº de utentes com registo de 

obesidade nos CSP (Código T82 - 

Obesidade)

Denominador: Nº utentes ativos dos CSP

Fonte:  IARS (Continente)

13% 8% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º6

Indicador n.º 6.1

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.4. % de doentes com 

identificação do risco 

nutricional na admissão até 

às primeiras 48h de 

internamento 

Numerador: Nº de doentes submetidos a 

rastreio para a identificação do risco 

nutricional na admissão até às primeiras 

48h após a admissão 

Denominador: Nº de admissões no 

internamento (>24h); Continente (unidades 

hospitalares com Sclínico) 

Despacho n.º 6634/2018 de 06 de julho

30% 10% PA
DGS + ARS 

+ SPMS

Objetivo Operacional nº 7

Indicador n.º 7.1

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.5. % de doentes em risco 

nutricional submetidos a 

intervenção nutricional nas 

24h após a sinalização

Numerador: Nº doentes em risco nutricional 

submetidos a intervenção nutricional nas 

24h após a sinalização; Denominador: Nº 

doentes com risco nutricional sinalizado; 

Continente (unidades hospitalares com 

Sclínico) 

Despacho n.º 6634/2018 de 06 de julho

40% 20% PA
DGS + ARS 

+ SPMS

Objetivo Operacional n.º7

Indicador n.º 7.2

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.6. % de doentes em idade 

pediátrica classificados com 

risco nutricional que foram 

submetidos a intervenção 

nutricional

Numerador: Nº de doentes em idade 

pediátrica classificados com risco 

nutricional que foram submetidos a 

intervenção nutricional

Denominador: Nº doentes em idade 

pediátrica com risco nutricional sinalizado; 

Continente (unidades hospitalares com 

Sclínico) 

Despacho n.º 6634/2018 de 06 de julho

30% 30% PA
DGS + ARS 

+ SPMS

Objetivo Operacional n.º7

Indicador n.º 7.3

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.7. % de doentes em idade 

adulta classificados com risco 

nutricional que foram 

submetidos a intervenção 

nutricional

Numerador: Nº de doentes em idade adulta 

classificados com risco nutricional que 

foram submetidos a intervenção nutricional.

Denominador: Nº doentes em idade adulta 

com risco nutricional sinalizado; Continente 

(unidades hospitalares com Sclínico) 

Despacho n.º 6634/2018 de 06 de julho

50% 40% PA
DGS + ARS 

+ SPMS

Objetivo Operacional n.º7

Indicador n.º 7.4

PNPAF

Programa Nacional para a 

Promoção da Atividade 

Física

2.8. Proporção de utentes 

utilizadores dos CSP do SNS 

com avaliação de atividade 

física e comportamentos 

sedentários registada no 

SClínico (por 100 000 utentes)

Numerador: Nº utentes utilizadores dos CSP 

com registo AF SClínico (Fonte: SPMS)

Denominador: Nº utentes utilizadores dos 

CSP ano em causa (Fonte: SNS 

Transparência)

2% 2% PA DGS+ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

DPI/EMSI

Direção de Serviços de 

Planeamento e 

Intervenção /Equipa 

Multidisciplinar para os 

Sistemas de Informação 

(DPI/EMSI)

NOVO

2.9. % de fichas base 

criadas/atualizadas em 

utentes Outras Substâncias 

Psicoativas/ Problemas 

Ligados ao Álcool (OSPA / 

PLA) novos /readmitidos nas 

Equipas de Tratamento dos 

Centros de Respostas 

Integradas (CRI)

Numerador: Numero nº fichas base criadas / 

atualizadas para novos utentes / utentes 

readmitidos; Denominador: somatório entre 

novos utentes e utentes readmitidos

NOVO 90% 90% PA
SICAD + 

ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNVG

Programa Nacional de 

Vigilância da Gripe

NOVO

2.10  % de ACES e ULS que 

participam no PNVG

Numerador: n.º de ACES e ULS que 

participam no PNVG

Denominador: n.º total de ACES e ULS

Fonte: Relatório do  PNVG

NOVO 30% 30% PA
INSA + DGS 

+ ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNRN

Programa Nacional do 

Rastreio Neonatal

NOVO

2.11 Taxa de cobertura de 

recém-nascidos estudados 

por ano face ao número de 

recém-nascidos registados a 

nível nacional 

Numerador: n.º de recém-nascidos 

estudados por ano

Denominador:  n.º total de recém-nascidos 

registados a nível nacional (INE)

Fonte: Relatório do PNRN (Continente e 

Ilhas)

NOVO 90% 90% PA
INSA + DGS 

+ ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Descrição do Indicador

Novo Indicador /

Indicador alterado

Descrição Serviço/Programa
Serviço / 

Programa

N.º do Objetivo 

Operacional/Indicador em PA ou 

QUAR do Organismo

2. Melhorar o registo 

sobre indicadores de 

saúde 

Observações
Entidades 

Envolvidas
Continente
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2.5 Medidas Transversais 

No contexto da disseminação de boas práticas gestionárias na Administração Pública, 

serão implementadas medidas de melhoria transversais a toda a ARS Algarve: 

• Medidas de gestão orientadas para a otimização dos recursos financeiros 

disponíveis e para o fomento de uma cultura crítica aos desperdícios. 

• Sistema de Gestão Documental 

• Integração dos sistemas de informação, aumentando-se a sua fiabilidade e 

interoperabilidade 

 

Algarve

2021 2021 2021

PNDO
Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.1.% de ACES com rastreio 

de cancro do colon e reto 

organizado em população 

entre os 50-74 anos

Numerador: Nº ACES com rastreio de 

cancro do colon e reto organizado em 

população entre os 50-74 anos

Denominador: Nº total ACES (incluindo os 

pertencentes às ULS) 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

95% 67% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNDO

Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.2. % de Unidades 

Funcionais com rastreio de 

cancro do colon e reto 

organizado em população 

entre os 50-74 anos

Numerador: Nº Unidades Funcionais com 

rastreio de cancro do colon e reto 

organizado em população entre os 50-74 

anos

Denominador: Nº total Unidades Funcionais 

(incluindo os pertencentes às ULS) 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

NOVO 70% 50% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNDO
Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.3. Taxa de Cobertura 

Populacional do Rastreio do 

cancro do colon e reto 

organizado em população 

entre os 50 - 74  anos

Numerador: Nº total de utentes convidados 

na região 

Denominador: Populaçao anual elegível para 

rastreio 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

20% 25% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º2

Indicador n.º 2.3

PNDO

Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.4. % de Unidades 

Funcionais com rastreio de 

cancro da mama organizado 

na população entre os 50-69 

anos

Numerador: Nº Unidades Funcionais com 

rastreio de cancro da mama na região de 

LVT

Denominador: Nº total Unidades Funcionais 

na região de LVT

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

NOVO 85% NA PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNDO
Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.5. Taxa de Cobertura 

Populacional do Rastreio do 

cancro do colo do útero 

organizado em população 

entre os 25-60 anos

Numerador: Nº total de mulheres convidadas 

na região 

Denominador: Populaçao anual elegível para 

rastreio 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

40% 25% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º2

Indicador n.º 2.2

PND
Programa Nacional da 

Diabetes

3.6. % de utentes com registo 

de diabético que realizaram 

Rastreio da Retinopatia 

Diabética

Numerador: Nº de utentes com registo de 

diabetes que realizaram Rastreio da 

Retinopatia Diabética

Denominador: Nº total de utentes com 

registo de diabetes 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

25% 20% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º2

Indicador n.º 2.4

PND

Programa Nacional da 

Diabetes

3.7. % de utentes com registo 

de diabético convidados para 

Rastreio da Retinopatia 

Diabética

Numerador: Nº de utentes com registo de 

diabetes convidados para Rastreio da 

Retinopatia Diabética

Denominador: Nº total de utentes com 

registo de diabetes elegíveis para rastreio

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

NOVO 40% 50% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

DSPDPS

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde

3.8. % de ACES com rastreio 

da saúde visual infantil na 

coorte dos 2 anos

Numerador: Nº ACES com rastreio da saúde 

visual infantil na coorte dos 2 anos

Denominador: Nº total ACES (incluindo os 

pertencentes às ULS) 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

56% 0% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º2

Indicador n.º 2.5

3. Desenvolver ações 

na área da prevenção 

secundária através do 

alargamento da 

cobertura dos 

rastreios de base 

populacional

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Descrição do Indicador

Novo Indicador /

Indicador alterado

Descrição Serviço/Programa
Serviço / 

Programa

N.º do Objetivo 

Operacional/Indicador em PA ou 

QUAR do Organismo

Observações
Entidades 

Envolvidas
Continente



Plano de Atividades 2021 

47 
 

2.6 Quadro de Responsabilização e Avaliação - QUAR 2021 

 

Espaço para logotipo Institucional

NOME DO 

ORGANISMO

MISSÃO DO 

ORGANISMO  

DESIGNAÇÃO 

OE 1 Devolver a confiança no SNS na Região



OE 2 Melhorar a qualidade e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde da Região


OE 3 Reforçar o acompanhamento na execução das políticas de saúde, planos, programas de saúde e aperfeiçoar os instrumentos de avaliação dos resultados


OE 4 Contribuir para uma melhor articulação no processo de contratualização entre os diferentes níveis de cuidados: cuidados de saúde primários, cuidados continuados integrados e os cuidados hospitalares


OE 5 Melhorar a governação do SNS em termos de sustentabilidade e ao nível da prestação de cuidados de qualidade, com otimização e valorização dos recursos humanos e materiais


OE 6 Melhorar os diálogos interno e externo tendo em vista uma comunicação de excelência, promovendo uma participação ativa dos profissionais e dos cidadãos na concretização das estratégias da Região


20%

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde hospitalares na Região do Algarve (OE1+ OE2+ OE4+OE5) - R 35%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
Percentagem de cirurgias em ambulatório, relativamente ao total de 

cirurgias programadas (%)
60,0% 58,5% 58,5% 59% 56,1% 56 3,5 63,2 50%

1.2
Taxa de primeiras consultas hospitalares (Nº de 1ªs consultas 

médicas/Total de consultas médicas) (%)
28% 27% 28% 28% 24,5% 25 3 32 50%

OOp2: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de elevada qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto  (OE1+OE2+OE3+OE5+OE6)   (ARS+DGS) 15%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível abrangidas pelo 

programa de rastreio do cancro da mama (%)
62 57 61 61 61 61 3 66 20%

2.2
Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do útero organizado 

em população entre os 25-60 anos (%)
7,1 12 15,6 26,6 13 13 8 60 20%

2.3
Taxa de cobertura da população em idade eligível  abrangida pelo 

programa de rastreio do cancro do cólon e recto (%)
ND 32 25 20 9 9 7 50 20%

2.4
% de utentes com registo de diabético que realizaram Rastreio da 

Retinopatia Diabética
67 0 0 0 0 50 10 80 20%

2.5 % de ACES com rastreio da saúde visual infantil na coorte dos 2 anos NA NA NA 0 66,6 66 0 100 20%

ANO: 2021

Ministério da Saúde

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

EFICÁCIA

INDICADORES

INDICADORES
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OOp3:  Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação (OE1+ OE2+ OE3+OE5)   (ARS+DGS) 15%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1
 Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV cumprido), nas 

crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação
93 93 95 95 95 95 1,5 97 40%

3.2

Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo 

(PNV recomendado), nas crianças que completam os 6 anos de idade 

no ano em avaliação

92 91 93 93 95 95 1,5 97 40%

3.3
 Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em 

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas
87 82 ND 82 85 85 4 89 20%

OOp4: Melhorar o acesso aos cuidados de saúde e promover as boas práticas ( OE1+ OE2+ OE3+OE5)  -  R  (ARS+DGS) 35%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6 /7 

anos de idade (percentagem)
ND ND ND ND ND 46 10 66 100%

60%

OOp5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o artº 28 da LOE 2021 (OE1 + OE3+OE4+OE6) -  R 83%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1

Taxa de resposta ao questionário de satisfação interno  (Nº de 

questionários respondidos e submetidos com sucesso / Nº total de 

questionários enviados)*100

27,1 20,6 26,3 18,7 ND 20 8 60 35%

5.2
Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada 

contínua (%)
87,9 85,1 34 75 ND 76 10 100 45%

5.3
Conhecer o número de profissionais com a APP SICO mobile 

instalada - aplicar questionário (no mês)
ND ND ND ND ND 11 0 12 20%

OOp6:  Aumentar a acessibilidade às consultas de apoio intensivo à cessação tabágica  (OE1+ OE2+OE3+OE5) -   (ARS+DGS) 2%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1
% de incremento 1ªs consultas de apoio intensivo à cessação 

tabágica tendo como referência o ano anterior
9 10 1 -0,01 -0,8 0,01 2,5 10 100%

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de família aos utentes inscritos (OE1+OE2+OE4+OE5+OE6) -  R 6%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1 Percentagem de utentes com médico de família atribuído (%) 81,8 85,5 88,6 86,7 85,9 86 6 100 100%

OOp8: Aumentar a utilização de medicamentos genéricos na região (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5)  4%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

8.1
Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos 

prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos (%)
54,4 57,0 57,8 58,3 60,4 61 2,5 62 100%

INDICADORES

INDICADORES

EFICIÊNCIA

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
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OOp9: Aumentar a taxa de visitas domiciliárias  (OE1+OE2+OE4+OE5) 5%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

9.1 Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos (%0 ) 11,8 10,0 11,7 12,7 11,3 11,8 2,5 15 50%

9.2 Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 inscritos (%0 ) 137,7 127,0 126,1 125,9 112,4 114 15 140 50%

20%

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de medicamentos e MCDT´s  (OE1, OE2+OE3+OE4+OE5)-  R 42%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

10.1 Despesa de medicamentos prescritos, por utilizador (€) 165,2 137,3 135,2 139,4 153,0 147 5 130 15%

10.2 Despesa  de MCDTs prescritos, por utilizador (€) 57,1 57,5 57,1 61,4 54,3 60 6 55 15%

10.3
Percentagem de prescrição de Metformina no total de 

Antidiabéticos Orais (%)
30,2 30,1 30,6 30,0 29,0 29 5 35 35%

10.4
Proporção de hipertensos com  determinação de risco cardiovascular 

nos últimos 3 anos (%)
18,2 21,5 30,3 37,0 41,2 43,0 5 35 35%

OOp11: Promover a  valorização dos trabalhadores da ARS Algarve, I.P.  (OE1+OE5+OE6) 15%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

11.1

Percentagem de trabalhadores com frequência de ações de 

formação profissional  (Nº de trabalhadores com formação no ano/ 

Nº total de trabalhadores)

53 40 45 50 6,1 45 5 53 100%

OOp12: Promoção de uma política de vigilância em saúde materno-infantil (OE1+ OE2+OE3+ OE4+OE5) - R 43%

2016 2017 2018  2019 2020 Meta 2021 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

12.1
Precocidade da 1ª consulta em saúde materna nos ACES da região 

(%)
81,5 81,5 81,2 80,7 82,4 82 5 95 30%

12.2
Percentagem de primeiras consultas na vida da criança efetuadas até 

aos 28 dias (%)
74,3 75,7 79,1 78,1 77,8 78 3 95 30%

12.3 Percentagem de notícias de nascimento desmaterializadas ND 87,7 90,3 90,2 88,7 88 5 100 40%

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

INDICADORES

QUALIDADE

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; F = Apuramento Final. Nota: *  não foi possível obter os dados referentes ao PNV cumprido (para qualquer vacina e para qualquer coorte de nascimento) a partir do novo programa informático da vacinação, o VACINAS, 

devido a problemas de funcionamento deste programa. Foi realizada a avaliação do PNV recomendado.
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

PLANEADO % EXECUTADO %

20%

OOp1: Melhorar a acessibil idade aos cuidados de saúde hospitalares na Região do Algarve (OE1+ OE2+ OE4+OE5) - R 35%

OOp2: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de elevada qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto  (OE1+OE2+OE3+OE5+OE6)   (ARS+DGS) 15%

OOp3:  Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação (OE1+ OE2+ OE3+OE5)   (ARS+DGS) 15%

OOp4: Melhorar o acesso aos cuidados de saúde e promover as boas práticas ( OE1+ OE2+ OE3+OE5)  - R  (ARS+DGS) 35%

EFICIÊNCIA 60%

OOp5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o artº 28 da LOE 2021 (OE1 + OE3+OE4+OE6) - R 83%

OOp6:  Aumentar a acessibil idade às consultas de apoio intensivo à cessação tabágica  (OE1+ OE2+OE3+OE5) -   (ARS+DGS) 2%

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de família aos utentes inscritos (OE1+OE2+OE4+OE5+OE6) - R 6%

OOp8: Aumentar a util ização de medicamentos genéricos na região (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5)  4%

OOp9: Aumentar a taxa de visitas domicil iárias  (OE1+OE2+OE4+OE5) 5%

QUALIDADE 20%

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de medicamentos e MCDT´s  (OE1, OE2+OE3+OE4+OE5)-  R 42%

OOp11: Promover a  valorização dos trabalhadores da ARS Algarve, I.P.  (OE1+OE5+OE6) 15%

OOp12: Promoção de uma política de vigilância em saúde materno-infantil  (OE1+ OE2+OE3+ OE4+OE5) - R 43%

100%

RECURSOS HUMANOS - 2021

DESIGNAÇÃO

EFETIVOS 

(Planeados)

1-1-2021

EFETIVOS 

(Realizados)

31-12-2021

PONTUAÇÃO

RH

PLANEADOS

PONTUAÇÃO

RH

REALIZADOS

PONTUAÇÃO

DESVIO DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior 6 20 120 0 -120,00

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 8 16 128 0 -128,00

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 173 12 2076 0 -2076,00

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 6 9 54 0 -54,00

Técnicos de Informática 5 8 40 0 -40,00

Assistentes Técnicos 401 8 3208 0 -3208,00

Assistentes Operacionais 281 5 1405 0 -1405,00

Outros (exemplos) - -

Médicos 396 12 4752 0 -4752,00

Enfermeiros 537 12 6444 0 -6444,00

Tecnicos Superiores de Saúde 48 12 576 0 -576,00

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 143 12 1716 0 -1716,00

Totais 2004 0 20 519 0 -20 519 #DIV/0!

Efetivos no Organismo 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Nº de efetivos a exercer funções 1565 1515 1535 1574 1823

EFICÁCIA

Taxa de Realização Global
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RECURSOS FINANCEIROS - 2021 (Euros)

DESIGNAÇÃO
2016

EXECUTADO

2017

EXECUTADO

2018

EXECUTADO

2019

EXECUTADO

2020

EXECUTADO

ORÇAMENTO INICIAL 

2021

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO 2021

ORÇAMENTO

EXECUTADO 2021
DESVIO DESVIO EM %

Orçamento de Funcionamento 155 672 790 150 981 090 158 318 667 157 836 082 173 885 384 168 370 302,0 0,0 0,0 0,00 #DIV/0!

      Despesas com Pessoal 48 238 591 51 263 554 52 012 673 55 336 208 57 219 569 46 679 163,0 0,00 #DIV/0!

      Aquisições de Bens e Serviços Correntes 106 766 677 96 972 703 105 860 189 101 488 966 115 146 571 119 295 450,0 0,00 #DIV/0!

      Outras Despesas Correntes e de Capital 667 522 2 744 833 445 805 1 010 908 1 519 244 2 395 689,0 0,00 #DIV/0!

PIDDAC 0 274 300 408 877 1 532 866 416 364 510 206,0 0,00

Outros Valores 505 297 431 184 369 596 446 093 390 275 2 825 999,0 0,00 #DIV/0!

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 156 178 087 151 686 574 159 097 140 159 815 041 174 692 024 171 706 507,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO

1.1 Percentagem de cirurgias em ambulatório, relativamente ao total de cirurgias programadas (%) Centro Hospitalar do Algarve

1.2 Taxa de primeiras consultas hospitalares (Nº de 1ªs consultas médicas/Total de consultas médicas) (%) Centro Hospitalar do Algarve

2.1 Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível abrangidas pelo programa de rastreio do cancro da mama (%) Núcleo de Rastreios

2.2 Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do útero organizado em população entre os 25-60 anos (%) Núcleo de Rastreios

2.3 Taxa de cobertura da população em idade eligível  abrangida pelo programa de rastreio do cancro do cólon e recto (%) Núcleo de Rastreios

2.4 % de utentes com registo de diabético que realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética Núcleo de Rastreios

2.5 % de ACES com rastreio da saúde visual infantil na coorte dos 2 anos Núcleo de Rastreios

3.1  Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV cumprido), nas crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação Responsável pelo Programa /DSPP

3.2 Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV recomendado), nas crianças que completam os 6 anos de idade no ano em avaliação Responsável pelo Programa /DSPP

3.3  Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas Responsável pelo Programa /DSPP

4.1 Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6 /7 anos de idade (percentagem) DSPP

5.1 Taxa de resposta ao questionário de satisfação interno  (Nº de questionários respondidos e submetidos com sucesso / Nº total de questionários enviados)*100 DSPP

5.2 Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua (%) UGRH

5.3 Conhecer o número de profissionais com a APP SICO mobile instalada - aplicar questionário (no mês) DSPP

6.1 % de incremento 1ªs consultas de apoio intensivo à cessação tabágica tendo como referência o ano anterior Responsável pelo Programa /DSPP

7.1 Percentagem de utentes com médico de família atribuído (%) SIARS

8.1 Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos (%) SIARS

9.1 Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos (%0) SIARS

9.2 Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 inscritos (%0) SIARS

10.1 Despesa de medicamentos prescritos, por utilizador (€) SIARS

10.2 Despesa  de MCDTs prescritos, por utilizador (€) SIARS

10.3 Percentagem de prescrição de Metformina no total de Antidiabéticos Orais (%) SIARS

10.4 Proporção de hipertensos com  determinação de risco cardiovascular nos últimos 3 anos (%) SIARS

11.1 Percentagem de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional  (Nº de trabalhadores com formação no ano/ Nº total de trabalhadores) NFP

12.1 Precocidade da 1ª consulta em saúde materna nos ACES da região (%) SIARS

12.2 Percentagem de primeiras consultas na vida da criança efetuadas até aos 28 dias (%) SIARS

12.3 Percentagem de notícias de nascimento desmaterializadas SIARS



Plano de Atividades 2021 

52 
 

3. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

3.1 Recursos Humanos 

A ARS Algarve conta, para a prossecução das atividades e dos projetos constantes do 

Plano de Atividades 2021, com um total de 1.823 efetivos, valor que engloba os 

Serviços de Coordenação e ACES, dados reportados a 31/12/2020.  
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Legenda:

Mapa de Pessoal efetivos a 31/12/2018 
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3.2 Formação 2021 

O projeto de formação apresentado pela ARS Algarve IP para o ano de 2021 tem 

como finalidade 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. 

Apesar termos cessado a formação presencial em março, no decurso do ano de 2020, 

conforme podemos verificar na tabela seguinte, tínhamos para planeadas em Plano de 

Formação de 2020, 101 ações de formação, das quais 19 no âmbito do Programa 

Operacional (PO) CRESC Algarve 2020, ou seja, com cofinanciamento 

(correspondendo a 18,81% das ações planeadas), e 82 sem cofinanciamento 

(correspondendo a 81,19% destas ações).  

Neste sentido aspiramos desenvolver estratégias integradas, flexíveis, sistemáticas, 

quantitativas, qualitativas e transdisciplinares, com o objetivo de aproximar cada vez 

mais as necessidades institucionais e pessoais/profissionais, da oferta formativa no 

sentido do desenvolvimento e da inovação na Administração Publica.  

Tabela 6 |Atividades formativas previstas, realizadas e não realizadas em 2020 

Tipo de Ação de Formação 

Ações de Formação Previstas, Realizadas e não 
Realizadas 

Previstas em 
Plano de 

Formação (n = 
101) 

Não Previstas em 
Plano de Formação 

Total da 
Formação 
Realizada 

Fi % Fi Fi 

CRESC Algarve 
2020 

Realizada 2 1,98 ---- 2 

Não Realizada 17 16,83 ---- ---- 

Subtotal (A) 19 18,81 ---- 2 

Não Financiada 

Realizada 5 4,95 1 6 

Não Realizada 77 76,24 ---- ---- 

Subtotal (B) 82 81,19 ---- 6 

Total (A+B) 101 100 1 8 

 

As ações previstas para 2021 e que são da responsabilidade deste NFP, estão 

organizadas em três tipologias, que são as ações propostas no âmbito da candidatura 
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n.º ALG-08-5763-FSE-000005 ao PO CRESC Algarve 2020 - SATDAP - Formação 

Profissional para a Administração Pública, Ações de formação em SBV/DAE 

certificadas pelo INEM, IP, outras ações de formação, os quais se apresentam 

seguidamente. 

Assim, no que concerne às ações propostas no âmbito da candidatura n.º ALG-08-

5763-FSE-000005 ao PO CRESC Algarve 2020 - SATDAP - Formação Profissional 

para a Administração Pública, relativas ao ano de 2021, estão previstas 15 ações, 

todas de curta duração, variando entre um a dois dias de formação (de 07 a 14 horas 

de formação), com início previsto em junho e o fim em dezembro 
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Formação Prevista – 2021 

Tabela 7| Ações de formação propostas no âmbito da candidatura n.º ALG-08-5763-FSE-000005 ao PO CRESC Algarve 2021. 

Nº da Acão Designação do Curso 

1.1 A Classificação da Informação Pública 

1.2 A Classificação da Informação Pública 

1.3 A Classificação da Informação Pública 

1.4 A Classificação da Informação Pública 

2.1. Práticas de segurança na utilização dos sistemas de informação na área dos registos 

2.2 Práticas de segurança na utilização dos sistemas de informação na área dos registos 

4.1 Telessaúde 

8.1 Processador de Texto – Nível Avançado 

8.2 Processador de Texto – Nível Avançado 

9.1 Folha de Cálculo – Nível Avançado    

9.2 Folha de Cálculo – Nível Avançado    

12.1 Sistemas de Gestão Documental    

12.2 Sistemas de Gestão Documental    
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12.3 Sistemas de Gestão Documental    

12.4 Sistemas de Gestão Documental    

 

Neste âmbito foram previstas oito ações de formação, todas de curta duração (um dia formativo, ou seja, 07 horas), sendo de referir que são 

as que não tinham sido executadas no PF de 2020 . 

De referir que estas ações têm avaliação sumativa, só se considerando aprovados os formandos que concluírem as mesmas com 

aproveitamento, e que é emitido certificado de formação em SBV/DAE. 

Ações de formação em SBV/DAE certificadas pelo INEM, IP 

Nº da Acão Designação do Curso 

FCO 1.4 Formação em SBV/DAE 

FCO 1.5 Formação em SBV/DAE 

FCO 1.6 Formação em SBV/DAE 

FCO 1.7 Formação em SBV/DAE 

FCO 1.8 Formação em SBV/DAE 

FCO 1.9 Formação em SBV/DAE 

FCO 1.10 Formação em SBV/DAE 

FCO 1.11 Formação em SBV/DAE 
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Outras ações de formação 

Nº da Acão Designação do Curso 

OA 5.1 Nutrição na Prevenção e Tratamento de Feridas(d) 

OA 6.1 
Mosquitos como Vetores de Doenças – Métodos de Vigilância, Prevenção e Controlo para Espécies Invasoras com Importância em 

Saúde Pública(d) 

OA 7.1 Doenças Transmitidas por Vetores (DTV)(d) 

OA 10.1 Curso de Cessação Tabágica, Multidependência e Doença Mental(d) 

OA 11.9 Úlcera da Perna(d) 

OA 13.1 Novo Plano Nacional de Vacinação (PNV)(d) 

OA 13.2 Novo PNV(d) 

OA 13.3 Novo PNV(d) 

OA 13.4 Novo PNV(d) 

OA 13.5 Novo PNV(d) 

OA 13.6 Novo PNV(d) 

OA 15.4 Versão Epidemiológica/SINAVE Versão 2(d) 

OA 16.1 Inquérito Apreciativo e Trabalho de Equipa – Uma Modalidade/Estratégia de Intervenção com Famílias(d) 

OA 17.1 Novas Tecnologias/Desenvolvimento Sócio Emocional e Comportamentos Aditivos(d) 

OA 20.3 A Importância da Saúde Mental no Desenvolvimento Infantil(d) 

OA 21.1 Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância(d) 

OA 21.2 Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância(d) 

OA 21.3 Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância(d) 

OA 22.1 Ter um Filho com Perturbação do Desenvolvimento: e Agora?(d) 

OA 22.2 Ter um Filho com Perturbação do Desenvolvimento: e Agora?(d) 

OA 22.3 Ter um Filho com Perturbação do Desenvolvimento: e Agora?(d) 

OA 23.1 Formação para Coordenadores locais da Campanha das Precauções Básicas de Controlo de Infeção (CPBCI)/Observadores da Higiene 
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das mãos(d) 

OA 24.1 Infeção Associada aos Cuidados de Saúde (IACS) (d) 

OA 25.1 Ação de Formação em controlo de infeção para Lares (d) 

OA 25.2 Ação de Formação em controlo de infeção para Lares (d) 

OA 25.3 Ação de Formação em controlo de infeção para Lares (d) 

OA 25.4 Ação de Formação em controlo de infeção para Lares (d) 

OA 25.5 Ação de Formação em controlo de infeção para Lares (d) 

OA 25.6 Ação de Formação em controlo de infeção para Lares (d) 

OA 26.1 Curso de Aconselhamento em Aleitamento Materno (d) 

OA 29.1 Intervenção no Idoso com problemática de CAD(e) 

OA 30.1 Comportamentos Aditivos Sem Substância e Abordagens Clínicas, em Adolescentes/Jovens(e) 

OA 31.1 
3.º edição do Curso para as Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) - Per(curso) de Qualificação em Intervenção 

Multidisciplinar nas ECCI(f) 

OA 30.1 Diagnóstico de Desenvolvimento Organizacional no Cuidados de Saúde Primários (DiOr-CSP) para Auditores(g) 

OA 31.1 Diagnóstico de Desenvolvimento Organizacional no Cuidados de Saúde Primários (DiOr-CSP) para Equipas(g) 

OA 32.1 Introdução à Contratualização nos Serviços de Saúde(h) 

OA 34.1 
Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC)(h) 

 

OA 39.1 Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF)(i)(l) 

OA 40.1 Código dos Contratos Públicos (CCP)(j)(l)(n) 

OA 41.1 
Código do Procedimento Administrativo (CPA) (m); 

 

OA 42.1 Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP)(m) 

OA 43.1 Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)(m) 

OA 44.1 
Segurança Contra Riscos de Incêndio em Edifícios (incluindo Medidas de Autoproteção de Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

(SCIE)(n) 
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Legenda: 
(b)

 – Formação certificada pelo INEM, IP (em fase de realização); 
(c)

 – Formação proposta e realizada no âmbito das Equipas de Saúde Escolar; 
(d)

 – Formação proposta pelo DSPP; 
(e)

 – 
Formação proposta pela DICAD; 

(f)
 – Formação proposta pela Equipa Regional de Coordenação dos Cuidados Continuados Integrados (ERCCI); 

(g)
 – Formação proposta pela ERA; 

(h)
 

– Formação proposta pelo Departamento de Contratualização; 
(i)

 – Formação proposta pelo Departamento de Gestão e Administração Geral; 
(j)

 – Formação proposta pelo 
Gabinete de Controlo Interno; 

(l)
 – Formação proposta pela Unidade de Compras e Logística; 

(m)
 – Formação proposta pelo Gabinete Jurídico e do Cidadão; 

(n)
 – Formação 

proposta pelo Gabinete de Instalações e Equipamentos. 

 

Para além destas ações de formação, está ainda previsto a realização de formação e consultoria das Equipas dos Grupos de Apoio à Saúde 

Mental Infantil (GASMI), que decorre no âmbito de uma atividade protocolada que é anual. 
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Por outro lado, e não descurando outras áreas, que quer pela sua dimensão em 

termos de recursos humanos afetos, como da própria especificidade das temáticas 

relacionadas, torna difícil a planificação, mas não são de somenos importância, a 

realização de formações destinadas aos setores da gestão de instalações e 

equipamentos, gestão dos sistemas de informação e comunicação e das áreas da 

imprensa e comunicação. 

De qualquer forma, e sendo a formação uma área dinâmica, outras formações 

poderão vir a ser planeadas extraplano, caso as mesmas se justifiquem e se 

considerem pertinentes, sendo no entanto de referir, que as ações planeadas no 

âmbito do PO CRESC 2020, são prioritárias sobre as restantes, atendendo a que se 

trata de uma candidatura a um programa financiado. 

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 seleção 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 coletivas. 

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

profissionais na abordagem do cidadão estrangeiro. 

Inovação 

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

de condições para projetos e-learning, com o objetivo 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 objetivos dirigidos à mudança de 

comportamentos. 
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A tendência clara para que esta estrutura de formação desenvolva atividades cada vez 

mais ligadas à formação de formadores, com a conceção 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 efetiva e atempada do plano de formação de forma a 

permitir a adequação do formando à ação de acordo com objetivos institucionais, 

perturbando o menos possível as dinâmicas normais de funcionamento dos serviços.  

O acompanhamento do projeto de formação será realizado pelo núcleo 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 objetivos de retroação dos processos de formação.  

Estão previstas metodologias de acompanhamento pedagógico e financeiro e de 

monitorização de resultados em contexto de trabalho.  

Existirão dois momentos de avaliação com os seguintes objetivos: 

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

para monitorizar aprendizagens nos domínios do conhecimento e das 

habilidades; 

• Instrumento de avaliação de processos de formação a preencher pelos 

formandos no final da ação e que se prevê adequado aos conteúdos da 

ação. 

3.3 Recursos Financeiros 

Recursos Financeiros 

Para o ano de 2021, a ARS Algarve, IP dispõe de um orçamento anual de 171 706 

507,00 €, o qual se distribui da seguinte forma: 

Orçamento de Funcionamento 171 196 301,00 

Orçamento de Investimentos (PIDDAC) 510 206,00 

Total 171 706 507,00 
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Orçamento de Funcionamento  

O Orçamento Financeiro da ARS Algarve, IP para o ano de 2021 é o resultado da 

consolidação dos orçamentos elaborados pelos 3 ACES e pelos Serviços Centrais da 

ARS. 

Orçamento de Receita e Despesa 

Orçamento Receita ARS ALGARVE, I.P. 2021 

Receitas Correntes 171 044 949,00 

Receitas Capital 661 558,00 

Outras Receitas   

Extra - orçamental   

Total 171 706 507,00 

  Orçamento Despesa ARS ALGARVE, I.P. 2021 

Despesas Correntes 171 044 949,00 

Despesas Capital 661 558,00 

Extra - orçamental   

Total 171 706 507,00 

 

Estrutura da Receita 

A receita prevista corresponde à real previsão de cobrança, tendo em conta as verbas 

a receber por transferências do Orçamento de Estado (OE) e a referência da previsão 

de cobrança a realizar em 2021. 

A despesa orçamentada ficou, praticamente em todas as rubricas, limitada às receitas 

previstas. 

O orçamento de funcionamento encontra-se afeto às rubricas abaixo discriminadas: 

Despesas  Dotação Inicial 

Despesa com pessoal 46 679 163,00 

Aquisição de Bens e Serviços 119 668 427,00 

Juros e Outros encargos   

Transferências correntes 2 825 999,00 

Outras despesas correntes 51 000,00 

Corrente   

Aquisição de Bens de capital 2 481 918,00 

Transferências de Capital   

Capital   

Extra - Orçamental   

TOTAL 171 706 507,00 
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Orçamento de Investimento 

Orçamento de investimento da ARS Algarve, I.P. está inscrito no Orçamento de 

Estado de 2021, no Programa 13 – Saúde, e distribui-se por as Medidas 84 e 23 - 

Serviços Individuais de Saúde. 

Encontra-se inscrito, no orçamento de investimentos da ARS Algarve, IP, um projeto, 

como se explica no quadro seguinte. 

 

4. OBJETIVOS OPERACIONAIS E ATIVIDADES POR 

DEPARTAMENTO / UNIDADE ORGÂNICA / EQUIPA / 

NÚCLEO  

Tendo presente a execução do Plano Estratégico 2017-2019 e o Orçamento para 2021 

da ARS Algarve, este Plano assume o desenvolvimento de atividades refletidas nos 

objetivos operacionais de cada departamento, unidade orgânica, equipa, núcleo e 

comissão. 

4.1 Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP) 

Competências 

Ao Departamento de Saúde Pública e Planeamento, abreviadamente designado por 

DSPP, compete: 

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

suas necessidades em saúde; 

b. Avaliar o impacto na saúde da população da prestação dos cuidados de forma 

a garantir a adequação às necessidades e a sua efetividade; 

FN FC Total

016/084 9765
SGD - Sistema de 

Gestão Documental
37 496,00 149 982,00 187 478,00

016/023 10921
Eficiência 

Energética
240 000,00 90 000,00 330 000,00

016/023 11581 Saúde Online 84 585,00 338 336,00 422 921,00

016/023 10443
Formação de 

profissionais do 

setor da Saúde

11 003,00 24 619,00 35 622,00

016/023 11612
Gestão Integrada 

dos mosquitos
10 641,00

TOTAL 383 725,00 602 937,00 986 662,00

FN - Fin. Nacional

FC - Fin Comunitário

Programa e Medida
Código do 

Projeto

Designação do 

projeto

Dotação Inicial 2021
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c. Elaborar a proposta de Plano Regional de Saúde da população e acompanhar 

a sua execução e apresentar o respetivo relatório de atividades; 

d. Participar em estudos com o objetivo de propor ajustamentos nas redes de 

referenciação e de emitir pareceres técnicos sobre a criação, modificação, 

fusão ou extinção de instituições e serviços de saúde; 

e. Monitorizar a execução de programas e projetos específicos de vigilância de 

saúde, designadamente os constantes do Plano Nacional de Saúde; 

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

orientações relativas às suas competências; 

g. Promover a investigação em saúde; 

h. Assegurar a gestão dos laboratórios de saúde pública; 

i. Realizar a vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde e dos seus 

determinantes; 

j. Elaborar, propor e acompanhar a aprovação dos turnos de serviço das 

farmácias; 

k. 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; 

l. Elaborar o relatório de atividades em articulação com os restantes 

departamentos; 

m. Propor os ajustamentos julgados necessários nas redes de referenciação ao 

nível regional; 

n. Emitir parecer técnico sobre a criação, modificação, fusão ou extinção de 

instituições e serviços de saúde; 

o. 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 políticas 

nacionais nestes domínios; 

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

necessárias medidas corretivas relativas à atividade dos serviços de saúde da 

região; 

q. Apoiar a implementação de novos modelos de gestão em saúde; 

r. Emitir pareceres, propor e acompanhar as candidaturas, no âmbito dos 

programas cofinanciados; 
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s. 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; 

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

u. Garantir um sistema de informação atualizado da execução física e material de 

investimentos públicos. 

ii. 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 e monitorizar a sua 

execução. 

iii. O DSPP integra o Observatório Regional de Saúde. 

4.1.1 Direcção - DSPP 

A organização interna do DSPP, está estruturada por áreas funcionais, nos termos do 

disposto do Art.º 3 dos Estatutos da ARSA I.P., aprovados pela Portaria nº156/2012 de 

22 de maio. 

O DSPP organiza-se na seguinte estrutura: 

a) Laboratório Regional de Saúde Pública;  

b) Observatório Regional de Saúde; 

c) Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce da Infeção pelo VIH/SIDA 

(CAD); 

d) Núcleo de Monitorização e Análise de Medicamentos e de Meios 

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica;  

e) Núcleo de Estatística e Planeamento;  

f) Núcleo de Vigilância Epidemiológica: 

 Vigilância epidemiológica em doenças transmissíveis  

 Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental (VESA); 

 Vigilância de doenças transmitidas por vetores – REVIVE; 

 Vigilância das aguas e alterações climáticas. 

g) Núcleo de Gestão de Programas, Projetos e Grupos de Trabalho: 

 Programas Nacionais Prioritários : 

i. Programa de Doenças Cérebro-Cardiovasculares; 

ii. Programa de Doenças Oncológicas; 

iii. Programa de Doenças Respiratórias; 

iv. Programa de Hepatites Virais; 
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v. Programa de Infeção VIH/SIDA e Tuberculose; 

vi. Programa de Prevenção e Controlo da Diabetes; 

vii. Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 

aos Antimicrobianos; 

viii. Programa de Prevenção e Controlo do Tabagismo; 

ix. Programa de Promoção da Alimentação Saudável; 

x. Programa de Promoção da Atividade Física; 

xi. Programa de Saúde Mental. 

 

 Programas Nacionais, Projetos e Grupos de Trabalho: 

i. Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco-ASCJR 

ii. Ação de Saúde Sobre Género, Violência e Ciclo de Vida – 

ASGVCV 

iii. Coordenação dos Serviços de Radiologia; 

iv. Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) 

v. Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida 

vi. Grupo Técnico de Feridas 

vii. Programa de Prevenção e controlo da dor 

viii. Programa de Promoção de Saúde Oral (PNPSO)  

ix. Programa de Saúde da visão 

x. Programa de Saúde Escolar (PNSE) 

xi. Programa de Saúde Infantil e Juvenil 

xii. Programa de Saúde Ocupacional Externa (SO Externa) 

xiii. Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva 

xiv. Programa de Vacinação 

xv. Programa de Vigilância das Doenças de Declaração Obrigatória 

xvi. Programa Janela Aberta à Família 

xvii. Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) 

Os programas prioritários integram, nos termos do mesmo despacho, três Plataformas:  

 A Plataforma para a Prevenção e Gestão das Doenças Crónicas integra as 

áreas prioritárias referentes à Prevenção e Controlo do Tabagismo, Promoção 

da Alimentação Saudável, Promoção da Atividade Física, Diabetes, Doenças 

Cérebro-cardiovasculares, Doenças Oncológicas e Doenças Respiratórias;  

 A Plataforma para a Prevenção e Gestão das Doenças Transmissíveis integra 

as áreas de Hepatites Virais, Infeção VIH/SIDA e Tuberculose e Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos; 
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 A Plataforma para a Saúde Mental integra a respetiva área. 

Ilustração 2| Organograma 

 

Missão 

Contribuir, de forma continuada, para o planeamento e governação em saúde com 

vista à melhoria da qualidade do estado de saúde da população, bem como a melhoria 

do meio ambiente na Região Algarve, através da caracterização e monitorização do 

estado de saúde das populações. 

Visão 

Promotor de um trabalho de planeamento e governação de excelência em cuidados de 

saúde adequados às características das populações do Algarve, pauta-se pela 

sustentabilidade e baseia-se na vontade empreendedora dos seus profissionais. 

Valores 

Na prossecução das suas atividades, respeita os princípios da legalidade, equidade e 

da justiça, pautando a sua intervenção de acordo com as melhores praticas de 

simplificação administrativa e eficiência. 

Cumpre igualmente com os direitos à igualdade de oportunidades e de tratamento no 

que se refere ao acesso à formação e promoção dos profissionais, bem como às suas 

condições de trabalho. 

Neste sentido, foram estabelecidos diversos compromissos para 2018 traduzidos na 

seguinte ficha de atividades: 
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Tabela 8| Ficha Atividades 2021 - Direcção - DSPP 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP

Unidade Orgânica / Funcional:  DIREÇÃO
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Orgânica(1) (O)  
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Indicador(3) (O) 

V
a

lo
re

s 
P

ré
v

io
s 

(Q
A

) 

2
0

1
6

V
a

lo
re

s 
P

ré
v

io
s 

(Q
A

) 

2
0

1
7

V
a

lo
re

s 
P

ré
v

io
s 

(Q
A

) 

2
0

1
8

V
a

lo
re

s 
P

ré
v

io
s 

(Q
A

) 

2
0

1
9

V
a

lo
re

s 
P

ré
v

io
s 

(Q
A

) 

2
0

2
0 Meta 2021 

(O)

Tolerância 

(QA)

Valor crítico 

(O)
Peso(4) (O)

Fonte de 

verificação(5) 

(O)

Responsável pela 
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No Orçamento(6) (O) 
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(QA) 
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Excel
DSPP AO na na 3.5; 3.8; 4.1; 4.3
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Promover a desmaterialização dos 

processos

Reforçar as capacidades de intervenção 

face a ameaças de saúde pública na Região

OE1; OE2; OE4; OE5; 

OE6
Eficiência
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4.1.2 Núcleo de Estatística e Planeamento 

Competências 

 Recolher e tratar os dados relativos à actividade dos serviços, nomeadamente 

aqueles que são apurados no Sistema de Informação da Administração 

Regional de Saúde (SIARS); 

 Actualizar a informação relativa à produção dos Cuidados de Saúde Primários 

e sua divulgação a diversas entidades; 

 Verificar a qualidade e congruência dos dados obtidos; 

 Propor medidas de uniformização de conceitos e de práticas de registo; 

 Elaborar os Planos de Atividades anuais e plurianuais compatibilizando os 

objectivos estratégicos propostos pelo Concelho Diretivo da ARS Algarve, I.P., 

Plano Regional de Saúde, do Plano Nacional de Saúde (PNS) e das Grandes 

Opções do Plano; 

 Elaborar Relatório de Atividades, em articulação com os restantes 

departamentos; 

 Elaborar estudos que permitam apoiar a decisão de reorganização de serviços; 

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

instituições e serviços de saúde; 

 Avaliar a capacidade de resposta de resposta dos serviços de saúde; 

 Avaliar a dotação de recurso de recursos e capacidade instalada dos serviços 

de saúde. 

Neste sentido, foram estabelecidos diversos compromissos para 2019 traduzidos na 

seguinte ficha de atividades 
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Tabela 9| Ficha Atividades 2019 - Núcleo de Estatística e Planeamento 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP

Unidade Orgânica / Funcional:  Núcleo de Estatística e Planeamento
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DA ARS
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 Actualizar a informação relativa à 
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Eficiência



Plano de Atividades 2021 

72 
 

4.1.3 Núcleo de Monitorização e Análise de Medicamentos e 

de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

(NMAMMCDT) 

Competências 

Extracção e análise dos dados dos sistemas de informação da ACSS/SPMS no 

concernente aos Medicamentos e Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica (MCDT), para conhecimento dos órgão de decisão da ARS Algarve, I.P., 

para posterior envio aos Presidentes dos Conselhos Clínicos e de Saúde dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) da Região do Algarve, Director Clínico do 

CHUA, E.P.E. e a outros, tais com: Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da 

ARS Algarve, I.P., o Grupo Coordenador Regional do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) entre outros. 

São pesquisados os dados nas vertentes dos números de Med. Prescritos, e exames 

de MCDT, Top de medicamentos mais prescritos por GFT (Custo e N.º). Tendo como 

objectivo, possibilitar aos responsáveis acima referidos, a análise do perfil de 

prescrição de medicamentos e MCDT regional e eventuais não conformidades com a 

legis artis e ou com as normas de orientação clínica da DGS. 

Monitorização e análise da prescrição de Medicamentos e MCDT, elaborando 

relatórios no que concerne a: 

Medicamentos 

 Embalagens facturadas em n.º e em custo; 

 Grupos Farmacoterapêutico em n.º e em custo, em DCI e nome comercial; 

 Percentagem de Genéricos; 

 Prescrição de receituário com Justificação Técnica; 

 Custo por Utilizador (QUAR). 

MCDT 

 Exames facturados em n.º e em custo; 

 Por Área em n.º e em custo; 

 Top por exame aceite; 

 Custo por Utilizador (QUAR). 
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Elaboração de Informação Interna, semestral, relativamente à prescrição de 

medicamentos; anual, quanto à prescrição de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica. 

Atribuições 

O Núcleo de Monitorização e Análise de Medicamentos e MCDT, está inserido na 

estrutura do Departamento de Saúde Pública e Planeamento, sendo as suas 

atribuições as descritas na alínea o) do n.º 1 do artigo 3.º dos estatutos da 

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., anexo à portaria n.º 156/2012 de 

22 de Maio. 

Cabe ao Departamento de Saúde Pública e Planeamento ―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 políticas nacionais nestes domínios‖. 

Missão 

Informar, monitorizar e avaliar a utilização qualificada dos Medicamentos e MCDT por 

parte dos prescritores. 

Objetivos 

Contribuir para a melhoria da relação custo/beneficio na utilização dos Medicamentos 

e dos MCDT, tendo como suporte as Normas de Orientação Clínica da DGS e o 

―Estado da Arte‖. 

Responsabilidades 

Responder, em tempo útil, a todas as questões que forem colocadas pelos organismos 

competentes. 

Orgânica interna 

 

Coordenador / Responsável 
(médico) 

Técnico Superior (1)  
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Estatísticas de desempenho 

Informação incluída nos Relatório de Prescrição de Medicamentos e dos Meios 

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. 

Atividades previstas 

Manutenção das actividades acima referidas. 

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 2 funcionários a 

tempo parcial, agregados ao Departamento de Saúde Pública e Planeamento desta 

ARS Algarve, I.P, distribuídos pelas duas categorias profissionais. 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2021 

Médico  1 

Técnico Superior  1 

Total 2 

 

Neste sentido, foram estabelecidos diversos compromissos para 2021 traduzidos na 

seguinte ficha de atividades: 
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Tabela 10| Ficha Atividades 2021 - Núcleo de Monitorização e Análise de Medicamentos e de Meios Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica  

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP
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4.1.4 Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

 Saúde Ambiental (SA) 

Competências 

A Saúde Ambiental, enquanto especialidade da Saúde Pública, tem por objeto de 

estudo a Saúde Humana, nos aspetos em que esta é influenciada por fatores de risco 

de natureza ambiental. Importa referir que, juntamente com fatores genéticos, estilos 

de vida e a qualidade dos cuidados de saúde, o Ambiente constitui um dos quatro 

grandes grupos de determinantes da Saúde de uma População.  

De acordo com a publicação da OMS, ―Preventing disease through healthy 

environments: A global assessment of the burden of disease from environmental risks‖, 

ed. 2016, estima-se que globalmente 22% da carga das doença em DALYs7, e 23% 

de todas as mortes (mortalidade prematura) na população mundial, sejam atribuíveis a 

fatores de risco ambientais modificáveis. 

À área funcional de Saúde Ambiental (SA) do DSPP da ARSA, I.P. compete, em geral, 

funções de organização, orientação e apoio a todas as ações de vigilância e controlo 

dos riscos ambientais no âmbito das competências conferidas por Lei à Autoridade de 

Saúde Regional (ASR) e ao DSPP. 

A Saúde Ambiental compreende um vasto leque de áreas de intervenção. Para uma 

melhor operacionalização das atividades, ao nível regional e local, algumas das áreas 

de atuação relevantes para a Região encontram-se estruturadas em Programas: 

 Prog. Promoção da Qualidade da Água (Consumo Humano, Fins Seletivos, 

Mineral Natural e Recreativas); 

 Prog. de Promoção da Qualidade Microbiológica das Refeições Escolares; 

 Prog. de Prevenção e Controlo da Doença dos Legionários; 

 Plano de Saúde Sazonal- Módulos Verão e Inverno; 

 Prog. de Prevenção de Doenças Transmitidas por Artrópodes; 

 Prog. de Vigilância Sanitária de Resíduos Hospitalares. 

 Existem ainda outras funções essenciais, de apoio à ARSA, I.P., ao DSPP e às 

Autoridades de Saúde Regional e Locais, que merecem referência: 

 Emissão de pareceres técnico-sanitários (Projetos sujeitos a Avaliação de 

Impacte Ambiental, Planos de Ordenamento do Território, Planos Diretores 

Municipais, Planos de Ordenamento da Orla Costeira/Programas da Orla 

Costeira, Planos de Gestão de Região Hidrográfica, Reutilização de Águas 

Residuais Tratadas, etc.);  

 Visitas/vistorias (Recintos de Diversão Aquática, Estabelecimentos Industriais, 

Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde, Vigilância de Sistemas 

de Águas Residuais, etc.); 

 Participação em reuniões, grupos de trabalho e em comissões técnicas: (GT 

DGS (ENAAC8, Piscinas, Legionella; Saúde Sazonal;) Comissão CFIR9, etc.) e 

participação em eventos em ações de promoção da saúde e literacia; 

                                                
7
   Anos de vida saudáveis potencialmente perdidos - resulta do somatório dos anos potenciais de vida 

perdidos e dos anos vividos com incapacidade (após ajustamento). 
8
 ENAAC: Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

9 CFIR: Comissão de Fiscalização de Instalações Radiológicas 
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 Colaboração como peritos e membros/elementos de Júri em procedimentos 

concursais de aquisição e de prestação de serviços para a sede da ARS e 

ACeS (Resíduos Hospitalares, Controlo de Pragas, etc.), e para as USP 

(Recipientes para amostras de Água e Reagentes para as USP; Material e 

Equipamento específico para o Protocolo REVIVE). 

 Colaboração na realização de ações de investigação. 

 

Atribuições 

Os Serviços de Saúde Pública têm uma atividade importante na monitorização de 

fatores de risco ambientais, com repercussões na saúde, através do desenvolvimento 

dos Programas de Vigilância Sanitária, cujas atividades assentam nas atribuições 

conferidas pelos seguintes diplomas. 

 

 

Estatutos da ARS Algarve, IP - Portaria n.º 156/2012, 22 Maio  

Artigo 3.º - Departamento de Saúde Pública e Planeamento 

1 - Ao Departamento de Saúde Pública e Planeamento, abreviadamente designado por DSPP, 
compete: 

(…) e) Monitorizar a execução de programas e projetos específicos de vigilância de saúde, 
designadamente os constantes do Plano Nacional de Saúde;  f) Apoiar o desempenho das 
funções de Autoridade de Saúde, bem como divulgar orientações relativas às suas 
competências; (…) i) Realizar a vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde e dos 
seus determinantes; (…)   

2 - 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 e monitorizar a sua execução. 

3 — O DSPP integra o Observatório Regional de Saúde.” 

 

Autoridade de Saúde - DL n.º 82/2009, 2 Abril  (alt. e rep. pelo DL n.º 135/2013, 
4 Out)  

Artigo 2.º - Definição 
 

1 - (...) entende -se por Autoridade de Saúde a entidade à qual compete a decisão de 
intervenção do Estado na defesa da Saúde Pública, na prevenção da doença e na promoção 
e protecção da saúde, bem como no controlo dos factores de risco e das situações susceptíveis 
de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou dos aglomerados 
populacionais. 

Artigo 5.º - Atribuições e competências 

3 - Às AS compete, em especial, de acordo com o nível hierárquico técnico e com a área 
geográfica e administrativa de responsabilidade: 

a) Vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, estabelecimentos e 
locais de utilização pública e determinar as medidas corretivas necessárias à defesa da saúde 
pública; (...) d) Exercer a vigilância sanitária no território nacional de ocorrências que derivem 
do tráfego e comércio internacionais. 

Serviços de Saúde Pública - DL n.º 81/2009, 2 Abril (alt. e rep. pelo DL n.º 
137/2013, 7 Out)   

Artigo 3.º - Competências 
 

1 - e) Gerir programas e projetos nas áreas de defesa, proteção e promoção da saúde da 
população, no quadro dos planos nacionais de saúde ou dos respetivos programas ou planos 
regionais ou locais de saúde, nomeadamente vacinação, saúde ambiental, saúde escolar, 
saúde ocupacional e saúde oral; 

f) Participar na execução das atividades dos programas descritos na alínea anterior, no que 
respeita aos determinantes globais da saúde ao nível dos comportamentos e do ambiente; 
(...). 
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Missão 

Promover ações que visem a prevenção e controlo dos fatores de risco ambientais, 

existentes e/ou potenciais, com vista a garantir a saúde da população (residentes e 

turistas), contribuindo assim para: ―ALGARVE – UMA REGIÃO SAUDÁVEL E 

SEGURA‖. 

 

Objetivos 

Geral: Contribuir para a mitigação da exposição a fatores de risco para a saúde 

associados ao ambiente, de modo a minimizar os seus efeitos na saúde da população, 

através da coordenação dos programas de de vigilância em saúde ambiental 

existentes na Região. 

Operacionais:  

OOp1. Uniformizar os procedimentos de atuação dos programas de SA na Região;  

OOp2. Monitorizar a execução de programas de SA na Região; 

OOp3. Avaliar a execução e os resultados dos programas de SA na Região; 

OOp4. Apoiar a implementação e a execução dos programas locais da área de SA. 

 

Responsabilidades 

O desenvolvimento de ações de controlo e vigilância sanitária de sistemas, estruturas 

e atividades com interação no ambiente, enquadra-se no âmbito da legislação 

específica, nomeadamente: 

Áreas de Intervenção 
Referências Legislativas e Normativas 

Específicas Transversais 

Vigilância Sanitária da Qualidade da Água 
para Consumo Humano 

DL n.º 306/07, 27 Ago. com as alterações int. DL n.º 
92/2010, 26 Jul. e DL n.º 152/2017, 7 Dez.  
 

- Lei n.º 81/2009, 21Ago - 
Institui um sistema de 

vigilância em saúde 
pública. 

 
- Despacho n.º 

4355/2014, 25Mar -  
Artigo 2.º 

Rede de vigilância 
epidemiológica para 
prevenção e controlo 

das doenças 
transmissíveis e outros 
riscos em saúde pública 

(…) nomeadamente, 
a vigilância 

(…) 
e) Riscos ambientais; 

(…) 

Vigilância Sanitária da Qualidade da Água 
para Fins Seletivos 

Reg. Sanitário Internacional - Aviso n.º 12/2008, 23 Jan 
(Aeroporto);                                                            Port. n.º 
347/2013, 28 Nov. (Hemodiálise) 

Vigilância Sanitária da Água Mineral 
Natural Engarrafada e Termal 

DL n.º 156/98, 6 Jun. (Engarraf.); DL n.º 142/04, 11 Jun. 
(Termal); Port. n.º 1220/2000, 29 Dez. 

Vigilância Sanitária da Qualidade das Águas 
Recreativas (Balneares, Piscinas e Recintos 
de Diversão Aquática) 

DL n.º 135/09, 3 Jun. (alt. e rep); DL n.º 113/2012, 23 
Mai. (Balneares); CN DGS nº 14/DSA, 21Ago2009, NP 
4542/2017 (Piscinas); DL n.º 65/97, 31 Mar. (alt. e 
rep.); DL n.º 86/2012, 10 Abr. (RDA) 

Prevenção da Doença dos Legionários 
Lei 52/2018, 20 Ago.; Orient. DGS nº 20 e 21/2017, 
15nov; .CN DGS nº 5 e 6/2004DT, 22 Abr;  

Plano Saúde Sazonal 
Despacho n.º 2483/2017, 23 Mar; Orientação 
018/2017, 26 Set. 

Prevenção de Doenças Transmitidas por 
Artrópodes 

Reg. Sanitário Internacional - Aviso n.º 12/2008, 23 
Jan; Protocolo REVIVE 2016-2020; Plano Estratégico de 
Prev. e Controlo de D. Transmitidas p/ Mosquitos - Lei 
n.º 4/2016, 29 Fev. 

Vigilância Sanitária de Resíduos 
Hospitalares 

DL n.º 178/2006, 5 Set. (alterado); Desp. n.º 242/96, 
13 Ago.; Port. 145/2017, 26 Abr.; Port. nº. 289/2015, 
17 Set.  
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Planos de Ordenamento do Território, 
Licenciamento Industrial  e de Projetos 
sujeitos a AIA, Reutilização de Águas 
Residuais Tratadas, Planos Estratégicos   

DL n.º 80/2015,14 Mai; Lei n.º 31/2014, 30 Mai.; DL n.º 
169/2012, 1 Ago (alterado pelo DL n.º 73/2015, 11 
Mai. – SIR) ; DL n.º 236/98, 1 de Ago.; Desp. 
6234/2016, 11Mai; DL nº 151-B/2013,31 Out (alterado 
pelo DL nº 152-B/2017,11 Dez) 

 

Orgânica Interna 

 

Estatísticas de Desempenho 

1. Prazo de calendarização da vertente analítica dos PVS de Qualidade da 

Água/Alimentos e Revive Ixodídeos, Culicídeos e Flebótomos; 

2. Prazo de atualização permanente do registo de dados da vigilância sanitária; 

3. Prazo de elaboração das Fichas Programáticas: Mod. Relatório de Atividades; 

4. N.º reuniões com as USP 

 

Atividades Previstas 

OOp1 - Uniformizar os procedimentos de atuação dos programas de SA na Região: 

1.1. Elaboração de planos de ação para cada programa e calendarização da respetiva 

vertente analítica; 

1.2. Difusão de legislação, normas e orientações, nacionais e internacionais; 

1.3. Definição de estratégias e novos desafios. 

 

OOp2 - Monitorizar a execução de programas de SA na Região: 

2.1. Levantamento e registo de resultados de auditorias, de execução e analíticos 

(internos e externos); 

2.2. Apoio técnico e logístico para implementação dos programas. 

 

OOp3 - Avaliar a execução e os resultados dos programas de SA na Região:  

Ana Cristina Guerreiro 

Responsável  - Diretora do DSPP 

Alexandra Monteiro 

Téc. Sup. Diag. Terap.  

- Saúde Ambiental 

Raquel Adriano 

Téc. Sup. Diag. Terap. 

- Saúde Ambiental 

Nélia Guerreiro 

Téc. Superior 

- Ciências do Ambiente 
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3.1. Análise crítica e avaliação dos resultados de cada programa. 

 

OOp4 - Apoiar a implementação e a execução dos programas locais da área de SA: 

5.1. Realização de reuniões com as USP. 

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 3 postos de trabalho 

para esta Unidade Funcional de SA, distribuídos pelas seguintes categorias 

profissionais: 

Grupo profissional Postos trabalho propostos para 2021 

Téc. Sup. 1 

Téc. Sup. Diagnóstico e Terapêutica 2* 

Total 3 

 

Os profissionais da Unidade Funcional de SA acumulam funções na equipa da Saúde 

Pública, Serviços Centrais, na gestão da Pandemia de COVID-19. 
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Tabela 11| Ficha Atividades 2021 - Saúde Ambiental (SA) 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP
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Os Serviços 

de Saúde 

Pública/Aut

oridades de 

Saúde têm 

uma 

atividade 

importante 

na 

monitorizaç

ão de 

fatores de 

risco 

ambientais, 

com 

repercussõ

es na 

saúde, 

através do 

desenvolvi

mento dos 

Programas 

de 

Vigilância 

Sanitária.

 ARS: OE3, OE5 

e OE6                                              

Objectivo 

Geral da 

Saúde 

Ambiental: 

Contribuir 

para a 

mitigação da 

exposição a 

fatores de 

risco para a 

saúde 

associados ao 

ambiente, de 

modo a 

minimizar os 

seus efeitos 

na saúde da 

população, 

através da 

coordenação 

dos programas 

de vigilância 

em saúde 

ambiental 

(SA) 

existentes na 

Região.

Estabelecer os principais objetivos, 

estratégias, atividades e metas dos 

programas de SA a operacionalizar na 

Região (vertente analítica)
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4.1.5 Gestão de Programas e Promoção da Saúde 

 Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco  

 Ação de Saúde Sobre Género e Violência ao Longo do Ciclo de Vida 

 Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida 

 Grupo Técnico de Feridas 

 Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) 

 Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) 

 Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) 

 Saúde Ocupacional Externa (SO Externa) 

 Janela Aberta à Família 

 

 

 Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco  

Competências 

De acordo com o disposto no Despacho 31292/2008, de 05 de Dezembro, que 

formalizou a criação da ASCJR:  

Os Núcleos de Apoio à Crianças e Jovens em Risco são equipas pluridisciplinares que 

polarizam motivações e saberes sobre maus tratos em crianças e jovens, apoiando os 

profissionais da instituição nas intervenções neste domínio, constituindo uma interface 

na articulação e cooperação entre serviços e instituições;  

Em cada área geográfica correspondente aos Centros de Saúde e Hospitais com 

atendimento pediátrico deverá existir um Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em 

Risco. 

Constituição dos Núcleos: 

Centros de Saúde: Médico, Enfermeiro e outros profissionais, nomeadamente da área 

da saúde mental e/ou serviço social.  

Hospitais: Médico, Enfermeiro, Técnico de Serviço Social e outros profissionais, 

nomeadamente da área da saúde mental e/ou outros setores, nomeadamente serviços 

jurídicos. 

Perfil dos profissionais: 

O profissional de saúde que exerce funções no N(H)ACJR deve: 

1. Ser conhecedor do contexto sócio cultural em que intervêm e dos recursos 

comunitários disponíveis, 
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2. Estar motivado e capacitado para a intervenção junto de crianças e jovens, em 

particular, nos contextos de risco, ter formação e/ou experiência de trabalho nas 

áreas do desenvolvimento infantil e juvenil, assim como no dos maus tratos; 

3. Saber utilizar os mecanismos legais e os protocolos instituídos, nomeadamente 

os procedimentos da sinalização e da complementaridade funcional entre as 

diversas estruturas que intervêm em situações de risco. 

Atribuições 

Atribuições dos Núcleos dos ACES e Hospitais com atendimento pediátrico: 

a. Contribuir para a informação prestada à população e sensibilizar os profissionais 

do sector administrativo e técnico, dos diferentes serviços, para a problemática 

das crianças e jovens em risco; 

b. Difundir informação de carácter legal, normativo e técnico sobre o assunto; 

c. Incrementar a formação e preparação dos profissionais, na matéria; 

d. Colectar e organizar a informação casuística sobre as situações de maus tratos 

em crianças e jovens na área de intervenção do Núcleo; 

e. Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que 

respeita à sinalização, acompanhamento ou encaminhamento dos casos; 

f. Gerir, a título excepcional, as situações que transcendam as capacidades de 

intervenção dos outros profissionais ou equipas da instituição e que, pelas 

características que apresentam, podem ser, ainda, acompanhadas na instituição 

– nomeadamente as que envolvam matéria de perigo 

g. Portaria n.º 965/2009, de 25 de Agosto, Portaria Conjunta do Mistério do 

Trabalho e da Solidariedade Social e do Ministério da Saúde, que estabelece a 

articulação entre as unidades de saúde e os serviços da segurança social, nos 

termos do artigo 101º-D do Código do Registo Civil; 

h. Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação com as diversas 

Unidades Funcionais/Serviços Hospitalares; 

i. Estabelecer a colaboração com outros projectos e recursos comunitários, em 

particular no primeiro nível de intervenção, que contribuem para a prevenção e 

acompanhamento das situações de crianças e jovens em risco; 

j. Assegurar a articulação funcional entre Núcleos (CSP e Hospitais) através, 

nomeadamente, da acção das Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF), 

assim como a articulação com as CPCJ, o Ministério Público e os Tribunais, de 

acordo com os preceitos legais e normativos em vigor; 

k. Aplicar as orientações técnicas Maus Tratos em Crianças e Jovens – 

Intervenção da Saúde 
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No âmbito das suas competências, todos os profissionais de saúde estão 

vocacionados para detectar, sinalizar e monitorizar as situações de risco de 

maus tratos prevenindo a emergência do perigo. 

 

Missão 

Apoiar e orientar a função da saúde nas crianças e jovens em risco, com vista a uma 

mais efetiva prevenção do fenómeno dos maus tratos e a uma significativa melhoria da 

qualidade das respostas do SNS a esta problemática. 

Objetivos 

 Promover os direitos das crianças e jovens em particular a saúde, através da 

prevenção da ocorrência de maus tratos, da deteção precoce de contextos, 

fatores de risco e sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de 

cuidados e da sinalização e ou encaminhamento dos casos identificados; 

 Adequar os modelos organizativos dos serviços nesse sentido, incrementar a 

preparação técnica dos profissionais, concertar os mecanismos de resposta e 

promover a circulação atempada de informação pertinente. 

 

Responsabilidades da Coordenação Regional 

 Assegurar a interlocução a nível central, através da Comissão de 

Acompanhamento da ASCJR – DGS; 

 Operacionalizar, a nível regional as orientações da Comissão de 

Acompanhamento; 

 Elaborar o relatório regional, com a compilação estatística e das atividades 

realizadas anualmente pelos Núcleos da região; 

 Planear e efetuar a coordenação pedagógica de ações de formação dirigidas 

aos profissionais de saúde da ARS Algarve, IP, e particularmente, aos NACJR 

e NHACJR; 

 Participação em reuniões internas para operacionalização de respostas a nível 

regional, no âmbito dos maus tratos a crianças e jovens; 

 Participação em reuniões externas, a fim de promover a melhor articulação 

entre os diversos parceiros que intervém nesta área; 

 Participação em Encontros, Congressos e Seminários, a fim de divulgar a 

ASCJR e sensibilizar para a problemática dos maus tratos a crianças e jovens; 

 Articular a atuação com o Grupo de Trabalho da Violência ao Longo do Ciclo 

de Vida da ARS Algarve, IP; 
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 Articular com a Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida- 

ASGVCV (Despacho 6378/2013); 

 Colaborar, de forma transversal, no cumprimento de medidas dos diversos 

Planos e Programas Nacionais de Saúde, no que respeita ao fenómeno dos 

maus tratos. 

 

Orgânica interna 

A nível regional, existe uma Coordenadora Regional da ASCJR, que operacionaliza a 

atividade da ASCJR na ARS Algarve e efetua a interlocução com a Comissão de 

Acompanhamento da DGS. 

O Grupo de Trabalho da Violência ao Longo do Ciclo de Vida da ARS Algarve, IP, 

funciona como um grupo técnico-operativo no apoio às Coordenações Regionais no 

âmbito da Violência (ASCJR e ASGVCV). 

A rede de Núcleos na ARS Algarve está assim distribuída, num total de 15 Núcleos: 

Centro Hospitalar Universitário do Algarve (2): 1 NHACJR na Unidade de Faro e 1 

NHACJR na Unidade de Portimão, num total de 10 profissionais. 

ACES Sotavento (2): 1 NACJR em Tavira e 1 NACJR em Vila Real de Santo António, 

num total de 8 profissionais. 

ACES Central (4): NACJR Albufeira, NACJR Faro/São Brás de Alportel, NACJR Loulé 

e NACJR Olhão, num total de 18 profissionais 

ACES Barlavento (7): NACJR Silves, NACJR Lagoa, NACJR Portimão, NACJR 

Monchique, NACJR Lagos, NACJR Aljezur e NACJR Vila do Bispo, num total de 21 

profissionais. 

O número de profissionais a integrar as equipas é de aproximadamente 57 

profissionais, alguns Núcleos beneficiam de apoio administrativo de assistentes 

técnicos (4) alocados às Unidades onde se inserem. O NHACJR do Hospital do 

Barlavento Algarvio integra uma educadora de infância e conta com a colaboração 

voluntária da Procuradora da República Jubilada, Dra Francisca Neves. 

 

Estatísticas de desempenho 

A recolha da casuística relativa ao ano de 2020 ainda não está finalizada, pelo que 

será incluída a de 2019, apresentada no quadro a seguir:  

Tipologia 
Escalão etário / sexo 

<1 1-2 3-5 6-10 11-14 >15 Total 

M F M F M F M F M F M F 

Casos novos abertos no ano 71 49 29 20 39 29 52 58 53 44 28 43 515 

Casos transitados do ano 
anterior 

12 12 33 32 34 27 53 36 40 37 27 38 381 
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Casos arquivados no ano 
(total) 

22 15 17 15 18 15 30 21 30 25 22 41 277 

Situação resolvida 5 7 9 14 14 13 21 16 24 20 15 15 178 

Mudança de 
residência/inscrição 

7 4 6 3 2 0 5 3 1 1 2 5 39 

Atingiu a maioridade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 21 

Casos sinalizados 20 15 12 11 17 20 15 14 20 13 7 13 177 

Casos sinalizados para a 
CPCJ 

            131 

Casos sinalizados para o 
Tribunal 

            10 

TIPO DE MAUTRATO – apenas dos casos novos abertos no ano10
 

Negligência (total) 47 35 17 9 20 14 34 27 20 11 7 10 272 

a) Negligência ativa (por 
ação) 

13 8 6 2 6 4 15 7 11 8 1 2 83 

b) Negligência passiva (por 
omissão) 

34 26 13 7 15 10 19 19 9 3 6 8 169 

Mau Trato Físico 2 1 1 0 4 1 3 5 10 3 2 7 41 

Abuso Sexual 0 0 0 0 2 3 0 4 1 2 0 2 14 

Mau trato psicológico 
/emocional (total) 

14 2 8 6 11 6 20 11 26 20 15 19 176 

a)Mau trato psicológico 3 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 9 

b) Exposição a violência 
doméstica 

8 2 7 6 9 6 11 9 10 9 3 1 81 

c) Exposição a 
comportamentos aditivos 

3 0 1 0 0 0 3 1 2 1 1 1 13 

d) Violência no namoro             0 

e) Abandono             0 

f) Trabalho infantil             0 

g) Mendicidade             0 

h) A criança/jovem assume 
comportamentos que afetam 

o seu bem-estar 

0 0 0 0 0 0 0 4 3 9 11 17 54 

Situações Específicas              

Violência Doméstica 2 0 1 2 3 1 6 2 6 1 0 1 30 

Mutilação Genital Feminina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Casamento forçado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tráfico de crianças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bullying 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

Mobbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

                                                
10

 Nas situações em que sejam identificados diferentes tipos de mau trato, considera-se a 
tipologia mais grave. 
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Uma vez que as atribuições das equipas NACJR e NHACJR não se esgotam na 

gestão de casos e caracterização epidemiológica dos mesmos, importa referir que as 

equipas dinamizaram, no ano de 2019 68 atividades de sensibilização, 24 ações de 

formação, num total de 92 ações dirigidas à comunidade e profissionais de saúde. 

Atividades previstas 

Para o ano de 2021, as atividades previstas para a ASCJR, dentro das atribuições que 

lhe são conferidas são as seguintes:  

• Promover atividades de sensibilização em matéria de maus-tratos e prevenção 

da violência. 
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Tabela 12| Ficha Atividades 2021 - Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco 
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 Ação de Saúde Sobre Género e Violência ao Longo do Ciclo de 

Vida 

Competências 

Na perspetiva de uma resposta ao fenómeno da violência interpessoal, nas suas 

múltiplas formas, dada, por parte dos serviços de saúde, de uma forma cada vez mais 

concertada, articulada e eficiente, foi criado no âmbito do Ministério da Saúde, um 

modelo de intervenção integrada sobre a violência interpessoal ao longo do ciclo de 

vida, com a designação de Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida 

(ASGVCV). 

Foram criadas, neste âmbito, as Equipas de Prevenção da Violência em Adultos 

(EPVA), que operacionalizam a ASGVCV nos cuidados de saúde primários e 

hospitalares. 

Onde existam Núcleos da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR), 

as EPVA são constituídas com base nas equipas interdisciplinares daqueles Núcleos, 

que se mantêm, com os quais passam a partilhar alguns elementos, em particular o 

assistente social, procedendo -se à alocação de um médico e um enfermeiro mais 

vocacionado e ou mais experiente em matéria de prevenção da violência em adultos, 

em particular no domínio da violência doméstica, sem prejuízo de, sempre que a 

situação o justifique e haja disponibilidade de recursos, existir um aumento do número 

de profissionais. 

Nos Hospitais sem atendimento pediátrico, são criadas EPVA vocacionadas para a 

prevenção da violência entre adultos e da violência vicariante que esta possa 

desencadear, constituídas por, pelo menos, um médico, um enfermeiro, um psiquiatra 

ou psicólogo e um assistente social. 

Nos cuidados de saúde primários, as EPVA correspondem, tendencialmente e à 

semelhança dos Núcleos da ASCJR criados ou a criar, à área de influência dos ACES. 

As EPVA detêm autonomia técnica e funcional análoga à que se encontra atribuída 

aos Núcleos da ASCJR e podem estar inseridas na estrutura orgânica dos ACES, à 

semelhança daqueles. 

Atribuições 

De acordo com o disposto no Despacho 6378/2013 de 16 de Maio, que formalizou a 

ASGVCV, são competências das EPVA: 
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a. Contribuir para a informação prestada à população e sensibilizar os 

profissionais do setor administrativo e técnico, dos diferentes serviços, para a 

igualdade de género e a prevenção da violência ao longo do ciclo de vida; 

b. Difundir informação de carácter legal, normativo e técnico sobre o assunto; 

c. Incrementar a formação e preparação dos profissionais, na matéria; 

d. Colectar e organizar a informação casuística sobre as situações de violência 

atendidas nos ACES e hospitais. 

e. Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que 

respeita à sinalização, acompanhamento ou encaminhamento dos casos; 

f. Gerir, a título excepcional, as situações clínicas que, pelas características que 

apresentam, não possam ser acompanhadas a nível dos cuidados de saúde 

primários ou dos hospitais, conforme aplicável, e que, pelo seu caráter de 

urgência em matéria de perigo, transcendam as capacidades de intervenção 

dos outros profissionais ou equipas da instituição; 

g. Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação intrainstitucional 

no domínio da violência interpessoal, quer no âmbito das equipas 

profissionais dos ACES, quer a nível das diversas especialidades, serviços e 

departamentos dos hospitais; 

h. Estabelecer a colaboração com outros projectos e recursos comunitários que 

contribuam para a prevenção e acompanhamento dos casos; 

i. Mobilizar a rede de recursos internos dos ACES e dinamizar a rede social, de 

modo a assegurar o acompanhamento dos casos; 

j. Assegurar a articulação funcional, em rede, com as outras equipas a nível de 

cuidados primários e a nível hospitalar que intervenham neste domínio. 

 

Constituição das EPVA: 

De acordo com os pontos 5 e 6 do Despacho 6378/203, onde existam Núcleos da 

ASCJR, as EPVA são constituídas com base nas equipas interdisciplinares daqueles 

Núcleos, que se mantém, com os quais passam a partilhar alguns elementos, em 

particular o assistente social, procedendo-se à alocação de um médico ou enfermeiro 

mais vocacionado e ou mais experiente em matéria de prevenção da violência em 

adultos, em particular no domínio da violência doméstica, sem prejuízo de, sempre 

que a situação o justifique e haja disponibilidade de recursos, existir um aumento do 

número de profissionais. Nos Hospitais sem atendimento pediátrico, são criadas EPVA 

vocacionadas para a prevenção da violência entre adultos e da violência vicariante 

que essa possa desencadear, constituídas por, pelo menos, um médico, um 

enfermeiro, um psiquiatra ou psicólogo e um assistente social. 
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Missão 

Estruturar uma resposta por parte dos serviços de saúde ao fenómeno da violência 

interpessoal, nas suas múltiplas formas, de uma forma concertada, articulada e 

eficiente. A ASGVCV privilegia a intervenção assente na articulação entre serviços e 

entre profissionais com responsabilidade na prevenção da violência ao longo do ciclo 

de vida, em particular os prestadores de cuidados diretos à população. 

Objetivos 

1. Promover a igualdade e, em particular a equidade em saúde, 

independentemente do sexo, idade, condição de saúde, orientação sexual, etnia, 

religião e condição socioeconómica. 

2. Prevenir a violência interpessoal, nomeadamente a violência doméstica, o 

stalking, a violência no namoro, a violência contra idosos, a violência vicariante e 

o tráfico de seres humanos. 

3. Fomentar a articulação funcional da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em 

Risco (ASCJR) com a intervenção no domínio da violência em adultos, 

promovendo uma intervenção integrada. 

Responsabilidades 

Conforme referido nos pontos 9 e 10 do Despacho 6378/2013, em cada ARS é 

designado um Interlocutor para a área da Violência Interpessoal. O Interlocutor 

Regional estabelece a articulação com o Grupo de Acompanhamento – DGS e 

operacionaliza a coordenação da atividade das EPVA. O Interlocutor é 

preferencialmente, o mesmo interlocutor da ASCJR, constituindo-se, assim, como o 

interlocutor da ASGVCV. 

As responsabilidades do Interlocutor Regional são: 

 Elaborar o relatório regional, com a compilação estatística e das atividades 

realizadas anualmente pelas EPVA da região; 

 Planear e efetuar a coordenação pedagógica de ações de formação dirigidas 

aos profissionais de saúde da ARS Algarve, IP, e particularmente, às EPVA; 

 Participar em reuniões internas para operacionalização de respostas a nível 

regional, no âmbito da violência ao longo do ciclo de vida; 

 Participar em reuniões externas, a fim de promover a melhor articulação entre 

os diversos parceiros que intervém nesta área; 

 Participar em Encontros, Congressos e Seminários, a fim de divulgar a 

ASGVCV e sensibilizar para a problemática da violência; 
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 Articular com a Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (Despacho 

31292/2008); 

 Colaborar, de forma transversal, no cumprimento de medidas dos diversos 

Planos e Programas Nacionais de Saúde, no que respeita ao fenómeno da 

violência interpessoal. 

 Operacionalizar, enquanto elemento do Grupo de Acompanhamento, as 

orientações estipuladas no Despacho 6378/2013. 

 Operacionalizar as orientações estipuladas no Despacho 9494/2019. 

Orgânica interna 

A nível regional, existe um Interlocutor para a Violência Interpessoal, que articula com 

as equipas e efetua a interlocução com o Grupo de Acompanhamento da DGS. 

O Grupo de Trabalho da Violência ao Longo do Ciclo de Vida da ARS Algarve, IP, 

funciona como um grupo técnico-operativo no apoio às Coordenações Regionais no 

âmbito da Violência (ASCJR e ASGVCV). 

A rede de EPVA na ARS Algarve está assim distribuída, num total de 14 Equipas: 

Centro Hospitalar Universitário do Algarve (2): 1 EPVA na Unidade de Faro e 1 EPVA 

na Unidade de Portimão. 

ACES Sotavento (1): EPVA Tavira/Vila Real de Santo António. 

ACES Central (4): EPVA Albufeira, EPVA Faro/São Brás de Alportel, EPVA Loulé e 

EPVA Olhão. 

ACES Barlavento (7): EPVA Silves, EPVA Lagoa, EPVA Portimão, EPVA Monchique, 

EPVA Lagos, EPVA Aljezur e EPVA Vila do Bispo. 

O número total de profissionais nomeados para integrar as equipas é de 56 

profissionais. É de salientar que aproximadamente 50% destes profissionais são 

partilhados com os NACJR, conforme estipulado no Despacho que formalizou a 

ASGVCV. 

Estatísticas de desempenho 

No ano de 2019, foram realizadas, pelas diversas EPVA da ARS Algarve, 39 

atividades de sensibilização, destinadas a profissionais de saúde, profissionais de 

entidades parcerias, bem como comunidade em geral.  

Atividade Regional: 
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• Divulgação de campanha, no dia 30 de julho, Dia Mundial Contra o Tráfico de 

Seres Humanos, nos monitores de vídeo das Unidades Funcionais dos ACES  

• Participação em atividade de sensibilização no âmbito da Feira da Serra em S. 

Brás, no dia 26 de julho, através da divulgação em stand de materiais informativo 

alusivos à prevenção da violência ao longo do ciclo de vida. 

• Dinamização de ação de formação no ACES Central, sob o tema "Intervenção 

na Doença mental - reforçar parcerias, potenciar sinergias", no dia 22 de outubro.  

• Participação no Plenário ―SEIVA III- EUandME: Saúde "On e Off‖ realizado no 

dia 29 de setembro, com debate acerca da Prevenção da Violência em Contexto 

Familiar, no âmbito do Projeto EuropeDirect, organizado pela CCDR Algarve. 

• Divulgação de Campanha no dia 25 de novembro, nos canais digitais da ARS 

Algarve, acerca da Eliminação da Violência Contra as Mulheres 

 No que respeita a atividades de formação, foram dinamizadas 13 ações de formação 

aos profissionais de saúde prestadores de cuidados diretos e elementos integrantes 

das EPVA. 

A casuística referente ao ano de 2020 ainda não está disponível, pelo que a de 2019 

apresenta-se a seguir 

Escalão etário / Sexo 
Casos/Natureza da 

violência  
 

18-24 25-44 45-64 >65 Total 

M F M F M F M F 

Casos novos abertos no 
ano 

0 5 5 33 7 18 5 13 86 

Casos transitados do ano 
anterior 

0 1 0 7 0 1 2 1 12 

Casos arquivados (total) 0 3 4 19 5 6 3 8 48 

Situação resolvida 0 3 4 18 5 6 3 7 46 

Mudança de 
residência/inscrição 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Natureza da Violência – apenas dos casos novos aberto no ano
1
 

Física 0 1 1 15 4 5 1 4 31 

Psicológica 0 1 3 14 2 11 1 4 36 

Sexual 0 3 0 3 1 0 0 0 7 

Negligência/Privação 0 0 1 0 1 2 1 2 7 

Tipologia – apenas dos casos novos abertos no ano 

Violência Doméstica 
(total) 

0 0 7 27 8 17 3 12 74 
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a) Relações de 
Intimidade 

0 0 4 18 3 11 1 2 39 

b) Relações Familiares 0 0 3 9 5 6 2 10 35 

Violência Sexual 
perpetrada por pessoa 
não incluída nas alíneas 
a) e b) anteriores 

0 3 0 3 1 0 0 0 7 

Stalking/Perseguição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tráfico de Seres 
Humanos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Situações Específicas – apenas dos casos novos abertos no ano 

Violência de Género 0 0 0 7 1 4 0 1 13 

Violência contra pessoa 
deficiência/incapacidade 

0 0 2 5 3 6 2 3 21 

 

Atividades previstas 

Tendo em vista o contexto de pandemia que estamos a atravessar, considera-se 

necessário efetuar um ajustamento no planeamento das atividades para o ano em 

curso. As restrições para a realização de atividades em contexto presencial, bem 

como alterações na disponibilidade dos profissionais devido a outras tarefeas, 

relacionadas com a COVID19 poderão interferir na dinamização das atividades 

habituais, assim, em caráter excecional para o ano de 2021, a quantidade de ações 

propostas será substancialmente inferior ao verificado nos anos anteriores. Estão 

previstas para o ano de 2021, a realização das seguintes atividades: 

• Promover formação dos profissionais de saúde em matéria de prevenção e 

intervenção em violência ao longo do ciclo de vida 
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Tabela 13| Ficha Atividades 2021 - Ação de Saúde Sobre Género e Violência ao Longo do Ciclo de Vida 

 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP

Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional:  Ação de Saúde Sobre Género e Violência ao Longo do Ciclo de Vida
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 Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) 

Competências  

Os GASMI, Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil, são um programa de âmbito 

regional desenvolvido pela ARS Algarve que dirige a sua atuação para crianças dos 3 

aos 12 anos de idade inclusive, inscritas nos Centros de Saúde da Região do Algarve 

e que apresentem alterações do foro da Saúde Mental (com expressão a nível 

comportamental, emocional e/ou social), desenvolvendo a sua ação numa perspetiva 

sistémica e de proximidade com as crianças, as famílias e a comunidade. 

Atribuições  

Os Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) foram criados ao abrigo de um 

protocolo entre a Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, a Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Centro Hospitalar Lisboa Central, 

EPE, Hospital D. Estefânia (HDE) criado em 2001, e revisto em 2014, sendo as 

principais atribuições:  

a. Garantir a acessibilidade e a melhoria contínua da qualidade da prestação de 

cuidados na área da saúde mental infantil, contando com a devida assessoria e 

supervisão por parte de pedopsiquiatras experientes (ao abrigo do referido 

protocolo); 

b. Diagnosticar situações psicopatológicas e de risco e implementar 

atempadamente, estratégias preventivas e terapêuticas na área da Saúde 

Mental Infantil; 

c. Garantir um trabalho de equipa e em equipa ao longo de todo o processo de 

acompanhamento dos casos referenciados (desde a triagem, avaliação, reunião 

clínica, definição dos planos de intervenção, discussão de casos, 

encaminhamentos, atribuição de altas), bem como, no planeamento e 

dinamização de atividades e projetos de âmbito interno e/ou externo; 

d. Assegurar a implementação dos planos de intervenção delineados (atendendo 

às modalidades de intervenção existentes na equipa) e/ou efetuar os 

encaminhamentos necessários de acordo com as respostas disponíveis na 

comunidade; 

e. Assegurar a produção de indicadores estatísticos e de gestão, elaborando e 

apresentando relatórios e planos de atividades; 

f. Privilegiar a articulação com as equipas de saúde das unidades funcionais de 

prestação de cuidados, de forma a assegurar o acompanhamento à criança e 

família de forma integrada, bem como com os diversos Programas de Saúde; 
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g. Privilegiar a formação, intervisão e supervisão da Equipa Técnica; 

h. Contribuir ativamente para a promoção e divulgação de projetos e programas na 

área da Saúde Mental Infantil ao nível da prevenção e acompanhamento; 

i. Assegurar a consultadoria e articulação com outros profissionais de saúde e da 

comunidade; 

j. Proporcionar uma resposta de 1ª linha em cuidados de saúde mental infantil na 

região, salienta-se que antes da existência do protocolo e pela necessidade de 

apoio na área da pedopsiquiatria, as crianças e as famílias teriam que 

forçosamente ser atendidas no HDE em Lisboa, com todos os custos 

(económicos, pessoais e familiares) inerentes, garantindo também desta forma, 

uma articulação in loco com os demais intervenientes na vida das crianças 

(escola, médico de família, IPSS e outras entidades). 

Missão 

Os Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil são um programa de âmbito regional, 

desenvolvido pela ARS Algarve, que visa proporcionar cuidados de saúde 

diferenciados e de proximidade, na área da saúde mental infantil. 

Objetivos 

Os GASMI têm como principais objetivos:  

a) Proporcionar um atendimento integrado, diferenciado e comunitário, em 

saúde mental infantil; 

b) Realizar uma intervenção centrada na criança, na família e nos 

contextos comunitários, de forma a prevenir, minimizar e tratar perturbações de 

saúde mental infantil, de forma integrada e articulada; 

c) Promover a saúde mental, o desenvolvimento harmonioso e global da 

criança, numa perspetiva de intervenção sistémica (i.e. quer no indivíduo, quer 

nos seus contextos de vida); 

d) Oferecer uma resposta de 1ª linha em cuidados de saúde mental infantil 

na região. 

Responsabilidades 

O alcance dos objetivos a que os GASMI se propõem e o cumprimento da sua missão 

e atribuições, são assegurados pelas dez Equipas multidisciplinares GASMI com a 

consultadoria e supervisão clínica do Departamento de Psiquiatria da Infância e da 

Adolescência do Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE (Hospital Dona Estefânia/ 

Clínica do Parque), de acordo com o protocolo estabelecido e com uma coordenação 

regional responsável pelo funcionamento do programa, à qual compete: 
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- Representar o GASMI Regional ou delegar noutro elemento essa função; 

- Apresentar ao Conselho Diretivo da ARS Algarve, IP os Planos de Ação e de 

Formação, Relatórios de Atividades e necessidades das Equipas GASMI da 

região; 

- Acompanhar o protocolo e articular com os Supervisores o agendamento das 

reuniões de supervisão, e os serviços da ARS Algarve de forma a assegurar os 

procedimentos inerentes; 

- Promover reuniões com os interlocutores das equipas GASMI, elaborar as 

respetivas atas e remetê-las ao Departamento de Saúde Pública e 

Planeamento (DSPP) - Conselho Diretivo; 

- Acompanhar as necessidades e dificuldades das equipas, promovendo uma 

articulação efetiva com os programas de saúde;  

- Assegurar em geral a prossecução das atribuições e competências do GASMI 

e coordenar a respetiva atividade regional, remetendo necessidades 

superiormente. 

Orgânica interna 

Este programa foi criado em 2001, após celebração de protocolo entre a 

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP e o Departamento de Psiquiatria da 

Infância e da Adolescência do Hospital D. Estefânia – Clinica do Parque, Lisboa, com 

o objetivo de criar equipas comunitárias multidisciplinares nos Centros de Saúde do 

Algarve com competências na área da saúde mental infantil. O protocolo foi renovado 

em 2012, integrando o Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE e a Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, sendo a última versão de 01/01/2014. 

Este modelo de intervenção em saúde mental infanto-juvenil comunitária foi 

considerado em 2007 como um ―Modelo de Boas Práticas a replicar‖ no Relatório da 

Comissão Nacional para a Reestruturação e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde 

Mental em Portugal; reconhecido como uma boa prática no Plano Nacional de Saúde 

Mental 2007-2016, (Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde 

Mental, 2007) e novamente no Relatório de Avaliação do Plano Nacional de Saúde 

Mental 2007-2016, e propostas prioritárias para a extensão a 2020, da Coordenação 

Nacional para a Saúde Mental. 

O GASMI é uma resposta do serviço público de saúde, integrado no Departamento de 

Saúde Púbica e Planeamento da ARS Algarve e executado nos Agrupamentos dos 

Centros de Saúde pelas Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados – URAP. A 

atividade desenvolvida é coordenada a nível regional. 
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Encontram-se constituídas onze equipas GASMI, que abrangem todo a região do 

Algarve: 

ACES Barlavento (GASMI Lagos, GASMI Lagoa, GASMI Portimão e GASMI Silves); 

ACES Central (GASMI Albufeira, GASMI Loulé, GASMI Faro, GASMI São Brás de 

Alportel e GASMI Olhão); 

ACES do Sotavento (GASMI Tavira e GASMI Vila Real de Santo António).  

Estas equipas multidisciplinares, são compostas por médicos de clínica geral e 

familiar/pediatras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 

ocupacionais, terapeutas da fala e fisioterapeutas, na sua grande maioria a tempo 

parcial. 

No final deste documento, nos anexos, pode-se consultar o organigrama regional do 

GASMI 

Estatísticas de desempenho 

Em função das dinâmicas do GASMI, seus objetivos, missão e prioridades, tem sido 

importante manter uma linha de objetivos que espelhe a procura de uma resposta 

cada vez mais eficaz no âmbito da saúde mental infantil, devendo estes ser 

periodicamente ajustados. Ao entrar num novo triénio, sentimos necessidade de afinar 

a linha de objectivos que têm vindo a ser traçados, e desta vez já com a análise e 

consenso das diferentes equipas, propusemos em Plano de Atividades novos objetivos 

operacionais para 2020. Contudo, devido ao acontecimento totalmente inesperado da 

vivência de uma pandemia mundial, a qual nos tem condicionado fortemente desde 

março de 2020, os resultados não foram de todo os esperados.   

Deste modo, apresentamos os resultados obtidos a nível regional, relativamente aos 

dados estatísticos sobre o desempenho das equipas a nível local e regional, tendo em 

conta os objetivos definidos para o triénio 2020-2022. 

Indicador Meta 
2020 

Resultado 
(em %) 

Alcançado 
(X) 

1 Implementar o intervalo de 45 dias corridos, como 

tempo máximo de espera entre a data de receção do 

pedido e a realização da entrevista de acolhimento 

das situações referenciadas aos GASMI. 

80% 

(Tolerância 

9%) 

72,10% X - 
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2 Implementar reuniões bimestrais de intervisão entre 

as equipas GASMI por ACES  

50% 

(Tolerância 

9%) 

25% X- 

3 Implementar 4 reuniões de intervisão para discussão 

de casos e/ou da prática clinica, entre os técnicos da 

mesma área profissional, das equipas GASMI da 

região. 

75% 

(Tolerância 

9%) 

0% X - 

4 Implementar pelo menos 4 reuniões periódicas de 

articulação com a comunidade, na óptica da 

integração de cuidados. 

65% 

(Tolerância 

9%) 

51,18% X- 

5 Implementar a intervenção em grupos terapêuticos, 

com a realização de pelo menos um grupo de pais. 

2 grupos 

(Tolerância 

1grupo) 

0% X- 

Legenda: (X) Objetivo alcançado (X +) Objetivo superado  (X-) Objetivo alcançado dentro da tolerância  (-) 

Objetivo não alcançado 

O ano de 2020 foi um ano completamente atípico, dominado por uma circunstância 

mundial, que afetou toda a nossa vida. A pandemia da Covid-19 que se abateu sobre 

o mundo atingiu-nos em março e obrigou a que as nossas vidas ficassem em 

suspenso, o que se estendeu a praticamente todas as atividades presenciais, com 

especial expressão nos meses de março, abril e  maio de 2020. Ainda que, aos 

poucos, se tenham retomado algumas actividades, estas foram parcas e sempre 

envolvidas por grandes restrições. Esta realidade está bem expressa nos resultados 

obtidos, não tendo sido possível, pela primeira vez, atingir nenhum dos objectivos 

propostos. Apesar de tudo, houve dois objetivos que ficaram próximos do valor de 

referência para a meta, o objetivo 1 e 4, que se prendem respectivamente com o 

acolhimento das situações referenciadas às equipas e com a articulação com os 

parceiros da comunidade. Estes são dois pilares da atuação dos GASMI’s que têm 

vindo a ser cada vez mais valorizados pelas equipas. Quer como forma de fazer uma 

efectiva triagem, possibilitando adequar a prioridade que cada situação necessita e de 

agilizar procedimentos de articulação e/ou encaminhamento quando necessários. 

Quer no âmbito do trabalho em parceria e articulação com a comunidade o que 

possibilita ter um conhecimento mútuo acerca da realidade de cada serviço e respetivo 

funcionamento, ter uma visão sistémica sobre os casos em acompanhamento, ter uma 

maior sensibilização e compreensão da problemática da criança/família e também 

proporcionar uma atuação mais adequada, permitir uma reflexão conjunta e 

transdisciplinar e ainda evitar da duplicação de intervenções. Tendo isto em mente, a 
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grande maioria das equipas, esforçou-se por encontrar modos alternativos para poder 

continuar a fazer o seu trabalho, nomeadamente naquilo que tem vindo a considerar 

como prioritário. Importa, no entanto, ressalvar que a manutenção destas actividades 

se deveu à capacidade de interajuda, resiliência, criatividade e grande compromisso 

da maior parte dos técnicos. Os acolhimentos, por exemplo, que pelas razões 

definidas em Regulamento, devem ser efetuados pelos perfis de enfermagem e de 

serviço social, foram durante este ano, em muitas situações ―desenrascados‖ por 

quem podia colaborar. Isto porque, não só, temos cada vez mais escassez destes 

perfis nas equipas, como este ano, pela situação vigente, a sua participação no 

Programa foi, em regra, quase nula. 

Já no que diz respeitos aos restantes objectivos, apenas o segundo, que se refere à 

prática da intervisão, a qual se quer vir a desenvolver como forma de rentabilizar as 

competências/ recursos dos vários técnicos e de melhorar a qualidade/eficácia da 

intervenção clínica, foi possível de ser tido em conta. Ainda assim, apenas pelas 

equipas do Barlavento, pois devido à sua já crónica falta de recursos humanos, 

associada à sua complexa casuística, têm vindo a desenvolver formas de ultrapassar 

estes constrangimentos usando a criatividade e o espírito de grupo e interajuda. Pelo 

que nesta situação, conseguiram manter aquilo que já vinham desenvolvendo. 

Os outros dois objectivos, 3 e 5, implicavam a atuação em grupo, o que esteve durante 

o ano de 2020 expressamente interdito, pelo que não foi possível nenhuma equipa 

cumprir. 

Número de casos referenciados às Equipas GASMI 

ANOS 
 EQUIPAS GASMI 

Lagos Portim
ão 

Silves 
 

Lagoa Albu 
feira 

Loulé Faro 
SBA 

Olhão Tavira VRSA Total 
Regional 

2012 85 164 * * 76 77 49 ** 89 45 54 639 

2013 66 204 * * 62 164 111 ** 84 23 49 763 

2014 67 96 50 * 70 110 114 ** 134 30
 

48 719 

2015 66 86 51 * 68 100 86 ** 79 20 23 579 

2016 65 109 46 30 55 84 74 ** 114 6 17 600 

2017 66 80 31 39 60 74 82 ** 96 42 43 613 

2018 64 95 34 31 61 82 82 ** 79 31 48 607 

2019 43 87 35 46 53 83 68 17 78 40 35 585 

2020 43 84 21 36 48 73 31 11 40 26 7 420 

ACES 184 203 33  
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* As equipas estiveram integradas no GASMI Portimão, passando a ser uma equipa autónoma, Silves 
em 2014 e Lagoa em 2016. 
**A equipa esteve integrada no GASMI Faro, passando a ser uma equipa autónoma no ano de 2019. 

No ano de 2020, foram acompanhados na região pelas equipas do GASMI 1246 

crianças e respetivas famílias, onde estão incluídos os acompanhamentos referentes 

às novas referenciações (282) e os casos clínicos que transitaram de anos anteriores 

(964). Na análise por ACES, verificamos que foram acompanhadas pelas equipas do 

ACES Barlavento 582 famílias (453 transitadas e 129 novas), no ACES Central 487 

famílias (368 transitadas e 119 novas) e no ACES do Sotavento 177 famílias (143 

transitadas e 34 novas). Em relação ao ano anterior, apesar de ter havido menos 

referenciações, não se verificou um decréscimo significativo do número de 

acompanhamentos, tendo mesmo havido um ligeiro aumento nos ACES Barlavento 

(+7 casos) e Sotavento (+14 casos). 

Tendo em conta os dados do SIARS referentes a dezembro de 2017, quanto ao 

número de utentes inscritos entre os 3 e os 12 anos (idade de referenciação ao 

GASMI) nos Cuidados de Saúde Primários, verificamos que a percentagem de 

beneficiários de intervenção na área da saúde mental infantil pelo GASMI, se mantem 

entre os 2% e os 3%. Perante a estabilidade destes dados, mesmo num ano tão 

complexo, podemos verificar a continuidade da prevalência das doenças de saúde 

mental infanto-juvenil, que infelizmente, prevemos que com toda a vivencia inerente à 

pandemia se possa ainda vir a agravar. Se já anteriormente se verificava que muitas 

crianças com necessidade de intervenção, não nos chegavam atempadamente, quer 

porque nos são referenciadas já com psicopatologia instalada, quer porque ainda 

continua a ser desvalorizado o sofrimento psicológico, sobretudo na infância, tememos 

que perante as dificuldades acrescidas deste ultimo ano, este atraso seja ainda mais 

expressivo. Por outro lado, sabemos que a dificuldade em darmos uma resposta 

atempada, pela falta de recursos humanos, também faz com que muitas situações 

acabem por não ser referenciadas. Cada vez mais se torna necessário investir quer na 

articulação entre os diversos serviços que dão resposta à área da infância, quer na 

promoção da saúde mental infantil com programas desenvolvidos junto das equipa de 

saúde, creches, jardins-de-infância, escolas, famílias e professores. 
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Objetivos Operacionais para 2021 

Continua a ser de extrema importância manter a linha de objectivos que tem vindo a 

ser traçada, pela sua pertinência e valor para a eficácia da intervenção GASMI.  Dado 

que nos encontramos a entrar no segundo ano do novo triénio, e que pelos motivos já 

expostos, não foi possível atingir nenhum dos objectivos propostos, faz todo o sentido 

manter a mesma linha, com a esperança que neste ano de 2021 venha a ser já 

possível levá-los a cabo. Assim, os objetivos operacionais para 2021 são:  

1. Implementar o intervalo de 45 dias corridos, como tempo máximo de espera 

entre a data de receção do pedido e a realização da entrevista de acolhimento das 

situações referenciadas aos GASMI. 

2. Implementar reuniões bimestrais de intervisão entre as equipas GASMI por 

ACES com vista à rentabilização das competências/ recursos dos vários técnicos e 

como uma forma de melhorar a qualidade/eficácia da intervenção clínica; 

3. Implementar 4 reuniões de intervisão para discussão de casos e/ou da prática 

clinica, entre os técnicos da mesma área profissional, das equipas GASMI da região 

com vista à troca de experiências no sentido de alargar a reflexão e procura de 

soluções como forma de melhorar a qualidade/eficácia da intervenção clínica; 

4. Implementar pelo menos 4 reuniões periódicas de articulação com a 

comunidade, na óptica da integração de cuidados em saúde como forma de optimizar 

a proximidade entre os diferentes parceiros na área da saúde mental infanto-juvenil, 

com vista a uma aproximação de diferentes perspectivas/linguagem sobre as mesmas 

situações. Pretende-se que através destas reuniões se possa alcançar um olhar 

conjunto sobre situações individuais e de grupo, que vá para além dos simples 

contactos telefónicos, de troca de casos e passagem de informação. 

5. Implementar a intervenção em grupos terapêuticos, com a realização de pelo 

menos um grupo de pais como forma de promover a participação das famílias nos 

processos terapêuticos dos filhos e rentabilizar os recursos existentes, através de uma 

resposta adequada ao perfil de determinadas crianças e famílias. 

No documento remetido em anexo, encontra-se a ficha de atividades em formato excel 

com os objetivos operacionais, respetivos indicadores e calendarização das ações. 
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Atividades previstas 

Tendo em consideração o modelo de intervenção GASMI, que assenta na partilha de 

saberes e experiências dos técnicos em prol da intervenção com a criança e respetiva 

família, e dos recursos a nível local, compete a estas equipas assegurar um conjunto 

de atividades e procedimentos específicos: 

- Analisar as referenciações efetuadas pelos médicos de família, podendo a iniciativa 

dos pedidos surgir por diferentes entidades, nomeadamente família, escola, IPSS, 

CPCJ, tribunal, Hospital, etc.;  

- Efetuar o acolhimento dos casos, que consiste numa entrevista com os pais e/ou 

cuidador da criança, no sentido de se conhecer melhor a problemática que originou 

o pedido, dar a conhecer as normas e procedimentos da equipa e solicitar o 

consentimento para a realização de contactos com a escola e outros agentes da 

comunidade, este é realizado pelas enfermeiras ou TSS das equipas; 

- Apresentar em reunião de triagem (com a presença de todos os elementos da 

equipa), a entrevista de acolhimento e o primeiro contacto com a escola, sendo aí 

decidido se reúne critérios para integrar o GASMI e estabelecida a prioridade para a 

intervenção. É nomeado um gestor de caso e planeada a intervenção a ser 

realizada em função da problemática da criança, e dado conhecimento ao 

referenciador e à família;  

- Encaminhar para outro serviço da comunidade, quando o caso não reúne critérios 

para intervenção, dando conhecimento ao referenciador e família; 

- Manter todos os intervenientes no processo informados sobre as decisões tomadas;  

- Definir os planos de intervenção, nos quais constam os objetivos terapêuticos e as 

modalidades de intervenção: supervisão, consulta médica, consulta de 

enfermagem, avaliação/intervenção: psicologia, terapia ocupacional, terapia da fala, 

fisioterapia, serviço social, aconselhamento e orientação parental; grupo 

terapêutico, grupo de pais/cuidadores, visitação domiciliária e outras atividades 

específicas de cada equipa; 

 

- Efetuar na reunião clínica, a discussão de casos, apresentando os resultados 

obtidos do processo de intervenção, permitindo a reflexão conjunta de todos os 

elementos da equipa no sentido de se proceder à reavaliação e adaptação das 

estratégias terapêuticas e modalidades de intervenção, que serão reforçados nos 

momentos de intervisão; 
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- Articular com os outros Programas de Saúde, nomeadamente o Programa Nacional 

de Saúde Infantil e Juvenil, Programa Nacional de Saúde Escolar, Programa 

Nacional de Vacinação, Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, Programa 

Nacional de Saúde Oral, Programa de Saúde Mental, Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância, Ação da Saúde das Crianças e Jovens em Risco, 

Ação da Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida, bem como com as 

estruturas hospitalares e consultas de especialidade; 

- Articular com outros profissionais e estruturas da comunidade. 

Para além destas atividades que são consideradas estruturantes para o 

funcionamento do GASMI, as equipas desenvolvem de acordo com os seus recursos e 

os da comunidade atividades e programas de forma a potenciar o seu trabalho. Como 

por exemplo: 

 

- dinamização e colaboração na organização de eventos a nível local ou regional;  

 

- organização de seminários e workshops na área da Saúde Mental Infantil abertos à 

comunidade e outros específicos dirigidos a pais e /ou professores; 

 

- organização de sessões de apresentação dos projetos e esclarecimento de dúvidas 

para as várias unidades funcionais dos Centros de Saúde locais; 

 

- desenvolvimento de projetos como equitação terapêutica, o DLA (Desenvolvimento 

Lúdico da Assertividade), Clubes de Férias e de Verão a serem dinamizados com a 

colaboração de parceiros locais (ex.: autarquia, escolas, etc.),. 

Dado que perante as condicionantes já referidas, não foi possível desenvolver quase 

nenhuma das actividades extra previstas para 2020, estas mantém-se atuais e 

necessárias, pelo que esperamos que durante o ano de 2021 consigamos levar a 

cabo: 

- a organização de uma equipa para promover os Encontros GASMI, de forma regular 

com uma periodicidade bianual; 

-  a implementação da resposta de supervisão clinica a ser efetuada por um grupo de 

profissionais de  psicologia; 

- conclusão do  projecto de validação do Questionário de Avaliação da Satisfação 

Parental  
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- estudo da viabilidade da implementação do sistema de avaliação multiaxial de  

Achenbach  com o intuito de se proceder à avaliação da acção e impacto do programa 

GASMI 

-reforço da utilização dos procedimentos e formulários usados no momento do 

acolhimento com vista a uma uniformização de normas orientadoras 

- reforço no uso dos formulários revistos 

- a actualização do Regulamento Interno dos GASMI da Região do Algarve 

- desenvolvimento de informação e divulgação  sobre o que é e como funciona o 

GASMI acessível aos utentes e comunidade 

- levantamento das respostas existentes na comunidade em cada conselho na área da 

saúde mental  

- desenvolvimento da articulação com os serviços de pediatria e pedopsiquiatria do 

CHUA 

Relativamente ao Plano de Formação da ARS Algarve, para o ano de 2021 está 

prevista a organização das seguintes ações de formação: 

 Supervisão às Equipas GASMI, supervisão/formação com periodicidade 

bimestral, três supervisores – Pedopsiquiatras (protocolo GASMI: ARS 

Algarve/ARS LVT/CHLC- HDE): ACES Barlavento Dra Cristina Marques, e 

ACES Sotavento Dra Margarida Marques, dirigida aos 35 profissionais que 

integram os GASMI’s destes dois ACES: Médicos MGF, Pediatras, 

Enfermeiros, Psicólogos, Técnicos de Serviço Social, Terapeutas 

Ocupacionais, Terapeutas da Fala e Fisioterapeutas. 

  Formação em Discussão de casos clínicos para os 33 profissionais do  

ACES Central , dado que o Dr. Augusto Carreira (pedopsiquiatra que fazia a 

supervisão a estes profissionais) se reformou em Setembro de 2018, podendo 

desta forma manter o seu apoio. 

 Inquérito Apreciativo e Trabalho em Equipa – uma modalidade/estratégia 

de intervenção com famílias, dirigida aos profissionais dos três ACES das 

equipas GASMI e das equipas SINIPI, na área Medicina Geral e Familiar, 

Pediatria, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, 

Terapia da Fala e Educação. Esta proposta enquadra-se no âmbito da 

articulação entre os diferentes serviços da ARS Algarve e tem como principal 

objectivo encontrar diferentes metodologias procurando integrar as diferentes 
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áreas de atuação das equipas multidisciplinares, de modo a que se chegue a 

uma visão global, equilibrada e mais aprofundada da realidade de cada 

situação, bem como promover a adopção de técnicas de intervenção que 

promovam a médio e longo prazo equipas mais positivas. Encontram-se 

previstas três ações de formação, de 14 horas para 20 formandos, num total de 

60 formandos.  

 Novas Tecnologias /desenvolvimento Sócio emocional e comportamentos 

aditivos, dirigida aos profissionais dos três ACES das equipas GASMI, na área 

Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, 

Terapia Ocupacional e Terapia da Fala. Esta proposta enquadra-se no âmbito 

da articulação entre os diferentes serviços da ARS Algarve e tem como 

principal objectivo apetrechar os técnicos com conhecimentos na área da 

adição aos multimédia, numa parceria com a DICAD-GAJE. Encontram-se 

previstas duas ações de formação, de 14 horas para 30 formandos. 

 Uma abordagem à Saúde Mental Infantil, dirigida aos profissionais de Saúde 

dos CSP na área da Medicina Geral e Familiar, Saúde Pública, Pediatras, 

Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Terapia da 

Fala, priorizando-se: os profissionais de saúde externos às equipas GASMI, 

que realizam Consultas de Saúde infanto-juvenil. Esta proposta tem como 

principal objectivo dotar todos os profissionais de alguns conhecimentos no 

âmbito da Saúde Mental Infantil. Encontra-se prevista uma ação de formação, 

de 14 horas para 20 formandos.  

 

Recursos Humanos 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 72 postos de 

trabalho presentemente ocupados, sendo que 1 deles é psicólogo afeto ao DICAD – 

Equipas de Tratamento, e integra 7 horas/ semanais, um dos psicólogos do GASMI 

Lagos. Salientamos como uma grande mais-valia, a contratação de 4 Terapeutas 

Ocupacionais que integraram o GASMI de Silves, Lagoa, Albufeira e Tavira e Vila Real 

de Santo António, através do concurso ao abrigo das medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, que 

permitiu o reforço desta área profissional tão em falta e de tanta importância para o 

Programa GASMI. Mantemos, no entanto, a falta desta valência na equipa de 

Portimão e Faro, dado que o profissional que dá apoio a esta ultima se divide entre 3 

equipas, bem como da valência de Terapia da Fala em 4 equipas (Portimão, Silves, 

Lagoa e Tavira). 
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Continua também a ser pertinente, ressalvar que a grande maioria dos profissionais 

que integram os GASMI continuam a estar afetos a outras Projetos e Programas no 

seu ACES, ou da ARS, bem como que os mesmos têm diferentes tempos de afetação, 

fazendo com que, no seu conjunto, sejam dedicadas em média, apenas cerca de 10 

horas semanais ao programa GASMI. Ou seja, menos de um terço das 35 horas 

semanais, havendo ainda alguns profissionais que apesar de terem o seu nome 

associado ao Programa não têm tempo de afetação definido, o que faz com que sejam 

Recursos ―fantasmas‖! 

Esta situação é particularmente gritante na Equipa GASMI de Portimão, onde por um 

lado, o esvaziamento de profissionais tem sido constante e por outro, apesar de em 

mapa contar com 8 elementos, na realidade funciona com 3 psicólogas, que entre si 

somam disponibilidade de 66 horas (portanto menos do que 2 profissionais a tempo 

inteiro, 70h) e um terapeuta ocupacional que disponibiliza apenas 2 horas para co-

terapia num grupo terapêutico (que este ano foi inviabilizado pela situação 

pandémica), situação que a manter-se porá claramente em perigo a sobrevivência do 

GASMI mais antigo do ACES Barlavento e um dos pioneiros da região, que a par da 

escassez dos recursos, conta sempre com uma dimensão e gravidade de casuística 

referenciada anualmente, muito mais numerosa e complexa comparativamente às 

outras equipas da região. 

Por fim, se na generalidade, temos uma carga horária insuficiente, ao que se soma a 

realização de várias outras atividades, consoante prioridades definidas pelos 

coordenadores/superiores hierárquicos, que em diversas situações se sobrepõem a 

este programa, o que dificulta extraordinariamente a gestão e a exequibilidade desta 

resposta, existem ainda profissionais que integram mais do que uma equipa GASMI, e 

outros que durante o ano de 2020 estiveram ausentes por longos períodos quer por 

doença quer pela inevitável necessidade de prestar cuidados a familiares durante os 

períodos de confinamento. Mais ainda, durante este ano particularmente atípico, 

apesar de na generalidade as equipas terem mantido a mesma composição, em regra, 

não foi possível contar com os profissionais de enfermagem devido à sua total 

cooptação para as atividades inerentes à pandemia. Também todos os outros 

elementos se viram, na generalidade afetos a várias outras tarefas inerentes à mesma 

situação, numa lógica de cooperação e de atuação enquanto técnico de saúde em 

actividades que se impunham como prioritárias a todas as outras. 
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Todas estas condicionantes tiveram repercussões diretas na dinâmica das equipas e 

na concretização dos objetivos e metas propostas. No entanto, a pandemia veio 

apenas acentuar a já evidente realidade de escassez de recursos humanos. 

Ressalvamos que: 

- o perfil de enfermagem e de serviço social são fundamentais para a concretização do 

objetivo 1, o acolhimento dos casos referenciados, pelo que se torna fundamental 

melhorar os tempos de afetação destes profissionais, situação que é extremamente 

precária em todas as equipas.  

- é fundamental voltar a preencher os postos em falta, nomeadamente no que se 

refere à Terapia da Fala e Ocupacional 

- o perfil de psicologia é fundamental para o bom funcionamento desta resposta. É 

aquele que tem sempre maior número de situações a seu cargo e ainda assim, aquele 

que mantém uma lista de espera mais avultada. Apesar de contarmos neste momento 

com 18 profissionais diferentes, na prática, se dividirmos as horas disponibilizadas 

pelo total de elementos, vemos que totalizam o equivalente a 9,5 profissionais a tempo 

inteiro. Tendo em conta que temos neste momento 11 equipas em funcionamento, 

pensando naquilo que são as suas casuísticas, idealmente deveríamos ter 20 

elementos a tempo inteiro neste programa, a saber 2 psicólogos por equipa, exceto 

Portimão que justifica ter 3 e Lagoa, São Brás de Alportel e Vila Real de Santo António 

que não necessitam de mais do que um. Assim sendo, em números absolutos, só 

necessitaríamos de mais dois elementos. No entanto, na realidade necessitaríamos de 

mais 11 elementos para conseguírmos ter as horas de alocação necessárias, sem 

prejudicar as outras valências em que este perfil atua. 

Assim, a proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 72 postos de 

trabalho para este programa, mantendo-se em falta 12 elementos em termos 

absolutos e a necessidade de maior alocação horária aos existentes, distribuídos 

pelas seguintes categorias profissionais 

Grupo Profissional 

Postos de 
trabalho 

propostos 
para 2021 

Média de 
afetação/semanal 

Postos de 
trabalho em falta 

para 2021 

Coordenadora Regional*  1 14h  

Pediatra** 
2 3,5h  

Medicina Geral e Familiar 
9 2,9h 2 
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Enfermagem 
11 7,3h 1 

TSS Psicologia 
18 18,75h  2 

Técnico de Serviço Social 
12 4,6h  

TSDT Terapia Ocupacional 
11 15h*** 3 

TSDT Terapia da Fala 
7 14,8h**** 4 

TSDT Fisioterapia 
2 7,5h   

Total 72  10,5h 12 

*Integrada também numa equipa GASMI, enquanto Técnica Superior de Saúde – Psicologia. 
**1 Pediatra integra o GASMI Faro, 1 Pediatra integra o GASMI Lagos, Portimão e Silves. 
***Apesar de serem 11 profissionais 2 dividem as suas horas por mais do que uma equipa 
****Apesar de serem 7 profissionais 1 divide as suas horas por mais do que uma equipa 
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Tabela 14| Ficha Atividades 2021 - Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil - GASMI 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP

Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional: Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil - GASMI
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verificação(5) 

(O)
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Orçamento(6) 
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Eventuais 
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(QA) 
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Colaboradoras(8) 

(QA)

Contributos 

paras as 

Orientações 

Estratégicas do 
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(9)

 (O) 

Observações (QA)

a); b);  f);  j) OE1; OE2

1. Implementar o intervalo de 45 dias corridos, como 

tempo máximo de espera entre a data de receção do 

pedido e a realização da entrevista de acolhimento das 

situações referenciadas aos GASMI de modo a tornar 

mais eficaz a triagem para que seja feita uma correta 

priorização das situações

Q
u

a
lid

a
d

e (Número total de acolhimentos realizados 

no prazo máximo de 45 dias corridos 

subsequentes à data de receção/Número 

total de acolhimentos realizados) x 100 R
e
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a
d
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72% 80% 9% 90% 100%
Base Dados 

Excel/Equipas

Técnicos 

responsáveis 

pela realização 

dos 

acolhimentos 

dos GASMI

AO NA+T5:T9

ARLVT/CHLC - HDE - 

Departamento de 

Pedopsiquiatria 

1.3;1.6;2.2;3.3;3.9

Mantem a meta e tolerência, 

clarifica o tempo para a 

realização dos acolhimentos, no 

maximo  de 45 dias corridos.

a) ; b) ; c) ; 

d) ; f) ; g) ; 

h) ; i) ; j) 

OE2; OE5; OE6

2. Implementar reuniões bimestrais de intervisão entre 

as equipas GASMI por ACES com vista à rentabilização 

das competências/ recursos dos vários técnicos e como 

uma forma de melhorar a qualidade/eficácia da 

intervenção clínica

E
fi

cá
ci

a (Número de reuniões de intervisão 

efetuadas por ano/Número de reuniões de 

intervisão programadas por ano) x 100 Im
p

a
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e

25% 75% 9% 85% 100%
Base Dados 

Excel/Equipas

Elementos dos 

GASMI
AO NA

ARLVT/CHLC - HDE - 

Departamento de 

Pedopsiquiatria 

1.10;2.2;3.7;3.9

Diminui a meta e tolerência 

porque especifica 

contemplando uma área muito 

especifica

a) ; f) ; g) ; h) ; i)  OE2;OE6

3. Implementar 4 reuniões de intervisão para discussão 

de casos e/ou da prática clinica, entre os técnicos da 

mesma área profissional, das equipas GASMI da região 

com vista à troca de experiências no sentido de alargar 

a reflexão e procura de soluções como forma de 

melhorar a qualidade/eficácia da intervenção clínica

E
fi

cá
ci

a (Número de reuniões de intervisão 

efetuadas por ano/Número de reuniões de 

intervisão programadas por ano) x 100 Im
p

a
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e

0% 75% 9% 85% 100%
Base Dados 

Excel/Equipas

Elementos dos 

GASMI
AO NA

ARLVT/CHLC - HDE - 

Departamento de 

Pedopsiquiatria 

1.6; 1.10; 2.11; 3.4; 

3.5; 3.7; 3.9
Novo indicador

b) ; d) ; h) ; i) OE2;OE6

Implementar pelo menos 4 reuniões periódicas de 

articulação com a comunidade, na óptica da integração 

de cuidados em saúde como forma de optimizar a 

proximidade entre os diferentes parceiros na área da 

saúde mental infanto-juvenil, com vista a uma 

aproximação de diferentes perspectivas/linguagem 

sobre as mesmas situações. Pretende-se que através 

destas reuniões se possa alcançar um olhar conjunto 

sobre situações individuais e de grupo, que vá para 

além dos simples contactos telefónicos, de troca de 

casos e passagem de informação.
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a (Número de reuniões de intervisão 

efetuadas por ano/Número de reuniões de 

intervisão programadas por ano) x 100 Im
p

a
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51% 75% 9% 85% 100%
Base Dados 

Excel/Equipas

Elementos dos 

GASMI
AO NA

ARLVT/CHLC - HDE - 

Departamento de 

Pedopsiquiatria 

1.6; 1.7; 1.10; 2.11; 

3.3; 3.5; 3.7

Diminui a meta e tolerência 

porque especifica 

contemplando uma área muito 

especifica

a) ; b) ; d) ; j) OE2;OE5

5. Implementar a intervenção em grupos terapêuticos, 

com a realização de pelo menos um grupo de pais como 

forma de promover a participação das famílias nos 

processos terapêuticos dos filhos e rentabilizar os 

recursos existentes, através de uma resposta adequada 

ao perfil de determinadas crianças e famílias.

E
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a Número de pais que beneficiam de grupos 

terapeuticos/Número total de familias em 

acompanhamento X 100 R
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0% 45% 9% 55% 100%
Base Dados 

Excel/Equipas

Elementos dos 

GASMI
AO NA

ARLVT/CHLC - HDE - 

Departamento de 

Pedopsiquiatria 

1.1; 1.8; 1.10; 2.11; 

3.3
Novo indicador.
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4.1.6 Programas de Saúde Prioritários 

 Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 

Competências 

Promover um conjunto concertado, transversal, multidisciplinar e intersetorial de ações 

destinadas a garantir e incentivar o acesso e o consumo de alimentos saudáveis 

visando a melhoria progressiva quer do estado nutricional quer do estado de saúde da 

população, através de uma abordagem de prevenção primária, secundária e terciária a 

nível dos Cuidados de Saúde Primários (CSP). O Programa Nacional para a 

Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) propõe um conjunto de cinco grandes 

áreas para o desenvolvimento das suas ações: (1) trabalhar em parceria, (2) conhecer 

a realidade; (3) capacitar profissionais; (4) melhorar a oferta e disponibilidade 

alimentar e (5) fomentar a literacia nutricional da população. 

 

 

Atribuições 

As atribuições do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável na 

Região do Algarve (PNPAS-Algarve) para o ano 2021 estão em sintonia com as 

estabelecidas a nível nacional em https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/conheca-o-

pnpas, sendo que as alíneas f) a j) correspondem a objetivos interinstitucionais (DGS, 

SPMS e ARS) alocados ao PNPAS: 

a) Modificar a disponibilidade de certos alimentos, nomeadamente em ambiente 

escolar, laboral e em espaços públicos; 

b) Informar e capacitar para a compra, confeção e armazenamento de alimentos 

saudáveis, em especial nos grupos mais desfavorecidos; 

c) Identificar e promover ações transversais que incentivem o consumo de alimentos 

de boa qualidade nutricional de forma articulada e integrada com outros setores, 

https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/conheca-o-pnpas
https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/conheca-o-pnpas
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nomeadamente da agricultura, desporto, ambiente, educação, segurança social e 

autarquias; 

d) Melhorar a qualificação e o modo de atuação dos diferentes profissionais que pela 

sua atividade, possam influenciar conhecimentos, atitudes e comportamentos na 

área alimentar; 

e) Promover a prevenção primária, secundária e terciária da obesidade e de outras 

patologias associadas, no âmbito da prestação de cuidados em nutrição 

comunitária e clínica; 

f) Melhorar o registo de utentes com obesidade e pré-obesidade nos Cuidados de 

Saúde Primários do Algarve; 

g) Melhorar o registo de utentes com identificação do risco nutricional na admissão 

até às primeiras 48h de internamento; 

h) Melhorar o registo de doentes em risco nutricional submetidos a intervenção 

nutricional nas 24h após a sinalização; 

i) Melhorar o registo de doentes em idade pediátrica classificados com risco 

nutricional que foram submetidos a intervenção nutricional; 

j) Melhorar o registo de doentes em idade adulta classificados com risco nutricional 

que foram submetidos a intervenção nutricional; 

k) Melhorar o modo de atuação dos Nutricionistas. 

 

Adicionalmente, existe a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação 

Saudável (EIPAS), publicada através do Despacho n.º 11418/2017, de 29 de 

dezembro, com o objetivo de incentivar o consumo alimentar adequado e a 

consequente melhoria do estado nutricional dos cidadãos, com impacto direto na 

prevenção e controlo das doenças crónicas. A EIPAS é uma estratégia intersectorial 

que apresenta um conjunto de 51 medidas de intervenção, desenvolvidas em quatro 

eixos distintos, conforme figura seguinte, para promover a alimentação saudável dos 

portugueses, consensualizadas por seis Ministérios diferentes, nomeadamente os 

Ministérios das Finanças, Administração Interna, Educação, Saúde, Economia, 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, e Mar. 
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Missão 

Melhorar o estado nutricional da população, contribuindo para disponibilizar alimentos 

promotores da saúde e bem-estar a toda a população, ser capaz de criar cidadãos 

capazes de tomar decisões informadas acerca dos alimentos e práticas culinárias 

saudáveis, incentivar a produção de alimentos que sejam saudáveis e ao mesmo 

tempo capazes de dinamizar o emprego, o ordenamento equilibrado do território e as 

economias locais, incentivar consumos e métodos de produção locais que reduzam os 

impactos sobre o meio ambiente, reduzir as desigualdades na procura e acesso a 

alimentos nutricionalmente adequados e melhorar a qualificação dos profissionais que 

podem influenciar os consumos alimentares da população. 

Objetivos 

O PNPAS estabeleceu seis metas para 2020 como linha estruturante das atividades a 

desenvolver a nível nacional, consensualizadas com as prioridades da Organização 

Mundial da Saúde, as quais se mantêm vigentes. 

 

As metas B, C e D têm sido concretizadas através de medidas preconizadas a nível 

nacional com a indústria alimentar. Relativamente às metas A, E e F o PNPAS Algarve 

propõe os objectivos seguintes, considerando as prioridades e os recursos humanos 

existentes na região, bem como o atual contexto de pandemia Covid-19: 
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1) Promover práticas alimentares saudáveis, através do aumento da literacia em 

Dieta Mediterrânica, através da divulgação do videojogo LudusMed, do cartaz 

MEDITA, do flyer MEDITA e de três vídeos sobre: (1) Roda da Alimentação 

Mediterrânica, (2) Princípios da dieta Mediterrânica e (3) Ervas aromáticas como 

substituintes do sal; 

2) Desenvolver medidas intersectoriais facilitadoras de consumos alimentares 

saudáveis, mantendo e/ou estabelecendo novas relações com instituições 

parceiras; 

3) Promover a prevenção primária, secundária e terciária da obesidade e de outras 

patologias associadas, através da realização de consultas de nutrição; 

4) Monitorizar e tentar melhorar o registo dos utentes quanto aos indicadores de 

obesidade e pré-obesidade, no S-clínico dos CSP, através de intervenções 

formativas com os médicos de família das USFs e UCSPs do Algarve. 

5) Monitorizar e tentar melhorar, em articulação com o CHUA, o registo dos utentes 

com identificação de risco nutricional na admissão até às primeiras 48h de 

internamento; 

6) Monitorizar e tentar melhorar, em articulação com o CHUA, o registo dos doentes 

em risco nutricional submetidos a intervenção nutricional nas 24h após a 

sinalização; 

7) Monitorizar e tentar melhorar, em articulação com o CHUA, o registo dos doentes 

em idade pediátrica classificados com risco nutricional que foram submetidos a 

intervenção nutricional; 

8) Monitorizar e tentar melhorar, em articulação com o CHUA, o registo dos doentes em 

idade adulta classificados com risco nutricional que foram submetidos a intervenção 

nutricional 

 

Responsabilidades 

Constituem responsabilidades do PNPAS-Algarve, através dos seus membros e 

nomeadamente da sua coordenadora regional: 

a) Promover o desenvolvimento de todas as atividades planeadas de acordo com a 

missão e objetivos estratégicos da ARS; 

b) Adequar as prioridades de ação face aos problemas nutricionais da população; 

c) Desenvolver e manter relações interinstitucionais com diversos parceiros regionais 

e locais; 

d) Desenvolver na região projetos nacionais propostos pelo PNPAS e considerados 

prioritários; 
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e) Participar em grupos de trabalho regionais e nacionais; 

f) Representar a ARS Algarve, IP em eventos sempre que determinado 

superiormente; 

g) Coordenar as atividades desenvolvidas pelos recursos humanos da área da 

nutrição, de acordo com as estratégias regionais; 

h) Criar uma estrutura regional de coordenação funcional de todos os nutricionistas a 

colaborar na ARS Algarve, IP. 

 

Orgânica Interna - Regional 

O Núcleo de Coordenação da Região do Algarve para o PNPAS – Algarve é 

constituído por 7 elementos, provenientes de cinco instituições diferentes. 

 

Teresa Sofia Sancho – Técnica Superior de Saúde, área de Nutrição | ARS Algarve, 

IP (coordenadora) 

Maria Clara Garcia – Assistente Graduada Sénior de Saúde Pública | ARS Algarve, 

IP/ ACES Barlavento 

Maria Otília Mestre – Enfermeira Chefe em Saúde Comunitária | Geriatria e 

Gerontologia | ARS Algarve, IP/ ACES Central/ Equipa Regional de Saúde Escolar 

Sandra Vaz – Técnica Superior Serviço Social | Associação dos Municípios do Algarve 

(AMAL) 

Maria Teresa Diniz – Técnica de Diagnóstico e terapêutica, área de Dietética | Centro 

Hospitalar e Universitário do Algarve 

Maria Laureta Basto – Técnica Superior | Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares - Serviços de Educação Região Algarve 

António Marreiros – Técnico Superior | Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve 

 

 

Coordenadora 
Nutricionista 

Médico de 
Saúde Pública 

Enfermeiro 
Saúde 

Pública 

Representante 
Municípios 

Representante 
CHUAlgarve 

Representante 
Educação 

Representante 
Agricultura 
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Orgânica interna - Equipa de Nutrição Local 

Atualmente, a equipa de nutrição conta com sete nutricionistas com contrato de 

trabalho por tempo indeterminado distribuídas de acordo com o diagrama seguinte 

(http://www.arsalgarve.min-saude.pt/saude-publica/nutricao/#content). 

Considerando o número limitado de nutricionistas na região, existem manchas 

geográficas sem cobertura de prestação de serviços de nutrição em CSP, conforme 

ilustra o mapa abaixo. 

 

Considerando o atual número de nutricionistas nos três ACeS, os Cuidados de Saúde 

Primários da região conseguem, pela primeira vez, dar cobertura de prestação de 

serviços de nutrição em todo o Algarve. O rácio preconizado pela Ordem dos 

Nutricionistas é de um nutricionista/20 000 habitantes, ou seja, um total de 22 

profissionais na região do Algarve. De acordo com o reforço de recursos humanos na 

área de Nutrição, no âmbito da pandemia por Covid-19, foram alocados mais seis 

profissionais, perfazendo um total de 13 nutricionistas atualmente. Considerando os 

511 350 utentes inscritos a nível da ARS Algarve (SIARS, 2021-05), o referido 

recrutamento permitiu ter passado do rácio de um nutricionista/73 050 utentes inscritos 

para um nutricionista/39 335 utentes inscritos. 

Estatística de Desempenho 

No que respeita a estatística de desempenho, por motivos que se prendem com as 

condicionantes impostas pela pandemia por Covid-19, não foi possível realizar a 

estatística habitual referente a 2020. A situação pandémica conduziu (1) à 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/saude-publica/nutricao/#content
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reestruturação de espaços físicos de trabalho, o que limitou a realização de consultas 

de nutrição, e (2) à realização de tarefas no âmbito Covid, nomeadamente triagem e 

vigilância ativa, por parte de vários elementos da equipa de nutrição. Desta forma, não 

foi possível realizar a estatística das atividades habitualmente desenvolvidas, 

designadamente consulta de nutrição e intervenções de âmbito comunitário, quer em 

saúde materna (cursos de preparação para o nascimento e parentalidade com 

grávidas), quer em saúde escolar (alunos e pais ou encarregados de educação). 

Atividades Previstas 

As atividades previstas para 2021 serão desenvolvidas em oito eixos fundamentais, 

em função das atribuições delineadas anteriormente e de acordo com os objectivos 

traçados para cada uma: 

1) Monitorizar a oferta alimentar nas Máquinas de Venda Automática de 

Alimentos e nos Bares dos Centros de Saúde. 

a) Monitorizar a oferta alimentar nas Máquinas de Venda Automática de Alimentos 

dos Centros de Saúde e sede da ARS Algarve, através da aplicação do Despacho 

nº 7516-A/2016; 

b) Monitorizar a oferta alimentar nos Bares dos Centros de Saúde, através da 

aplicação do Despacho n.º 11391/2017. 

2) Promover a literacia da população da região em Dieta Mediterrânica. 

a) Divulgar o videojogo LudusMed; 

b) Divulgar o cartaz MEDITA; 

c) Divulgar o flyer MEDITA; 

d) Divulgar os três vídeos sobre: (1) Roda da Alimentação Mediterrânica, (2) 

Princípios da dieta Mediterrânica e (3) Ervas aromáticas como substituintes do sal. 

3) Articular de forma integrada com outras instituições parceiras. 

a) Realizar uma reunião com os elementos do Núcleo regional do Programa de 

Promoção da Alimentação Saudável com a participação da Diretora do mesmo, 

Prof. Doutora Maria João Gregório. 

4) Melhorar a qualificação e o modo de atuação dos profissionais 

Nutricionistas. 

a) Promover a organização de uma ação de formação em Nutrição na Gravidez, 

Infância e Adolescência, a ser realizada entre 2021 e2022. 

b) Promover a organização de uma ação de formação em Nutrição e Doenças 

Crónicas não Transmissíveis, a ser realizada entre 2021 e2022. 

5) Realizar intervenção nutricional em contexto terapêutico. 

a)Realizar consultas de nutrição. 
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6) Melhorar o registo de utentes com obesidade e pré-obesidade nos CSP do 

Algarve. 

a) Elaborar um fact sheet com a situação na região do Algarve, por ACeS e por tipo 

de unidade funcional (USF modelo A, USF modelo B e UCSP); 

b) Divulgar o fact sheet pelos ACeS. 

7) Melhorar o registo de utentes, a nível dos cuidados hospitalares da região, 

quanto à identificação do risco nutricional na admissão e quanto à respetiva 

intervenção nutricional. 

a) Articular com o Serviço de Dietética e Nutrição do Centro Hospitalar Universitário 

do Algarve, de modo a fomentar a monitorização e melhoria progressiva do registo. 

8) Melhorar o modo de atuação dos Nutricionistas. 

c) Propor a integração de todos os nutricionistas dos ACeS nas respetivas URAP; 

d) Promover a criação de um Núcleo de Nutrição em cada ACeS; 

e) Promover a criação de um Serviço de Nutrição a nível da região. 

 

Em anexo encontra-se informação detalhada com os objectivos operacionais, os 

indicadores, as metas, bem como o cronograma com descrição das ações. 
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Tabela 15| Ficha Atividades 2021 - Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021- ARS Algarve, IP

Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional: Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS)
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Meta 2021 

(O)
Tolerância (QA)

Valor crítico 

(O)
Peso

(4) 

(O)

Fonte de 

verificação(5) 

(O)

Responsável pela 

execução (O)

Atividade 

Constante No 

Orçamento
(6) 

(O) 

Eventuais 

Dependências(7) 

(QA) 

Entidades 

Colaboradoras(8) 

(QA)

Contributos para as 

Orientações Estratégicas 

do MS(9) (O) 

Observações (QA)

Monitorizar a oferta alimentar nas Máquinas 

de Venda Automática de Alimentos dos 

Centros de Saúde e sede da ARS Algarve 

(meses)

Realização _ _ _ _ _ _ 11 1 10 50
Relatório anual 

de atividades

Equipa de nutricionistas 

da ARS
ACeS

Monitorizar a oferta alimentar nos Bares dos 

Centros de Saúde da ARS Algarve (meses)
Realização _ _ _ _ _ _ 11 1 10 50

Relatório anual 

de atividades

Equipa de nutricionistas 

da ARS
ACeS

Divulgar o videojogo LudusMed no âmbito 

do projeto MEDITA (meses)
_ _ _ _ _ _ 10 1 9 50% Teresa Sancho

1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.15; 2.1; 

2.20; 3.1; 3.7

Divulgar o cartaz MEDITA (meses) _ _ _ _ _ _ 10 1 9 10% Teresa Sancho
1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.15; 2.1; 

2.20; 3.1; 3.7

Divulgar o flyer MEDITA (meses) _ _ _ _ _ _ 10 1 9 10% Teresa Sancho
1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.15; 2.1; 

2.20; 3.1; 3.7

Difundir três vídeos de promoção da Dieta 

Mediterrânica (meses)
_ _ _ _ _ _ 10 1 9 30% Teresa Sancho

1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.15; 2.1; 

2.20; 3.1; 3.7

c) OE3; OE6
Articular de forma integrada com outras 

instituições parceiras
Qualidade

Realizar uma reunião com os elementos do 

Núcleo regional do PNPAS com a 

participação da Diretora do mesmo, Prof. 

Doutora Maria João Gregório

Realização _ _ _ _ _ _ 12 1 11 100%
Relatório anual 

de atividades
Teresa Sancho PNPAS-DGS

OE1; OE2; OE5 Qualidade

Promover a organização de uma ação de 

formação em Nutrição na Gravidez, Infância 

e Adolescência (meses)

Realização _ _ _ _ _ _ 12 1 11 50%
Relatório anual 

de atividades
Teresa Sancho

Núcleo de 

Formação da ARS

OE1; OE2; OE5 Qualidade

Promover a organização de uma ação de 

formação em Nutrição e Doenças Crónicas 

não Transmissíveis (meses)

Realização _ _ _ _ _ _ 12 1 11 50%
Relatório anual 

de atividades
Teresa Sancho

Núcleo de 

Formação da ARS

e) OE1; OE2; OE3; OE5; OE6
Realizar intervenção nutricional em 

contexto terapêutico
Eficácia N.º de consultas de nutrição realizadas Realização 4877 4850 4909 4340 3910 _ 5000 500 4500 100%

Base de dados 

em Excel

Equipa de nutricionistas 

da ARS
ACeS 1.5; 1.6; 1.15; 2.1; 3.1

Aumentar a percentagem de registo de 

utentes com obesidade (percentagem)
3,18 4,15 4,61 6,23 7,8 8,4 8 0 9 50% SIARS ACeS ACeS DGS - ARS 1.3; 1.5; 1.10; 2.1

Aumentar a percentagem de registo de 

utentes com  pré-obesidade (percentagem)
2,32 3,08 3,38 6,8 10,5 11,7 9 0 12 50% SIARS ACeS ACeS DGS - ARS 1.3; 1.5; 1.10; 2.1

% de doentes com identificação do risco 

nutricional na admissão até às primeiras 48h 

de internamento 

_ _ _ _ _ 10% 10% 25% DGS CHUA CHUA DGS + ARS + SPMS

% de doentes em risco nutricional 

submetidos a intervenção nutricional nas 

24h após a sinalização

_ _ _ _ _ 20% 20% 25% DGS CHUA CHUA DGS + ARS + SPMS

% de doentes em idade pediátrica 

classificados com risco nutricional que 

foram submetidos a intervenção nutricional

_ _ _ _ _ 30% 30% 25% DGS CHUA CHUA DGS + ARS + SPMS

% de doentes em idade adulta classificados 

com risco nutricional que foram submetidos 

a intervenção nutricional

_ _ _ _ _ 40% 40% 25% DGS CHUA CHUA DGS + ARS + SPMS

Propor a integração de todos os 

nutricionistas dos ACeS nas respetivas URAP
Realização _ _ _ _ _ _ 10 1 9 25% ACeS

Promover a criação de um Núcleo de 

Nutrição em cada ACeS
Realização _ _ _ _ _ _ 11 1 10 25% ACeS

Promover a criação de um Serviço de 

Nutrição a nível da região
Realização _ _ _ _ _ _ 12 1 11 50%

Equipa de nutricionistas 

da ARS

DGEstE-Direção de 

Serviços Algarve 
b) OE3; OE6

Promover a literacia da população da 

região em Dieta Mediterrânica
Qualidade Realização
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g)

Melhorar o registo quanto a indicadores 

de saúde nas unidades hospitalares do 

Algarve

Eficiência

Impacto

Relatório anual 

de atividades

a) OE3; OE6 Qualidade

Monitorizar a oferta alimentar nas 

Máquinas de Venda Automática de 

Alimentos e nos Bares dos Centros de 

Saúde

d)
Melhorar a qualificação e o modo de 

atuação dos profissionais Nutricionistas

f) OE3; OE4; OE5; OE6
Melhorar o registo quanto a indicadores 

de saúde nos CSP do Algarve
Eficiência

Relatório anual 

de atividades

OE2; OE3; OE4; OE5; OE6 Impacto

h) OE1; OE2; OE3; OE5; OE6
Melhorar o modo de atuação dos 

Nutricionistas
Eficiência
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 Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO) 

Competências 

Implementar as directivas da DGS, nomeadamente no domínio da prevenção e 

educação, aplicação de selantes e verniz de fluor, monitorização e avaliação dos 

projectos. 

Atribuições 

Implementar lideranças a nível regional e local para prevenir e controlar as condições 

de aplicação de programas de prevenção das doenças orais e promover a saúde oral. 

Missão 

Prevenir e controlar as doenças orais e criar as condições que promovam 

comportamentos saudáveis e práticas eficazes de saúde pública a nível regional e 

local, através da construção do conhecimento, de ferramentas e de redes 

interinstitucionais. 

Objetivos 

Responsabilidades 

- Representação da ARS Algarve junto da DGS 

- Representação da ARS Algarve junto dos ACES da região, parceiros da 

Educação, e Autarquias e outros instituições relacionadas com a comunidade 

educativa e população em geral (grupos alvo); 

- Promover o cumprimento do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral e 

das normas e orientações emitidas pela DGS; 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS  OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

Desenvolver o Programa 

Nacional de Promoção da 

Saúde Oral 

Contribuir para a promoção da vigilância da saúde oral das crianças e jovens(3 aos 

18 anos) e grupos vulneráveis 

 Promover a prevenção de carie dentária e  das doenças orais 

 Contribuir para o conhecimento do diagnóstico de situação e promover o 

tratamento da carie dentária 

Contribuir para o desenvolvimento de ações na área de prevenção primária através 

da articulação entre as unidades funcionais do Aces. 

Melhorar o modo de atuação dos diferentes profissionais, que pela sua atuação 

podem influenciar conhecimentos e atitudes na área da saúde oral. 

 Aumentar a capacidade de intervenção dos diferentes profissionais e monitorizar as 

ações implementadas.  
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- Participar na elaboração de normas e orientações regionais, conjuntamente 

com os órgãos de gestão regionais; 

- Propor protocolos de cooperação com as entidades parceiras; 

- Monitorização das atividades no âmbito do PNPSO; 

- Promover formação dos Higienistas Orais e outros profissionais com atividades 

no âmbito da Saúde Oral; 

- Promover os procedimentos para a aquisição de materiais consumíveis e 

outros, para aumentar a capacidade instalada. 

Orgânica interna 

 

Estatísticas de desempenho 

 Estatísticas de 
desempenho 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Emissão de 
cheques dentistas 
para consulta de 
medicina Dentária 
na comunidade 
escolar(1º 
cheque)SOCJ 

11.306 11.441 12.240   

Taxa de utilização 
de cheques 
dentistas na 
consulta de 
medicina dentária 
(1º cheque), na 
comunidade 
escolar(SOCJ) 

49,8% 48,9% 47,9   

Emissão de 
referenciações 
para consulta de 
higiene oral, na 
comunidades 
escolar  

1536 905 745   

Taxa de utilização 
de referenciação 
para consulta de 

62,5% 59,2% 59,0%   

 Coordenador Regional 

Joaquim Mansinho Bodião - Médico Saúde Pública 

 

ACES CENTRAL -
USP 

4HO 

ACES BARLAVENTO - 
URAP 

3HO 

ACES SOTAVENTO 
-USP 

2HO 
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higiene oral, na 
comunidades 
escolar 

Aplicação verniz 
de fluor 

NA NA    

 

Atividades previstas 

 Reforço da comunicação e da gestão participada entre as diferentes unidades 

funcionais; 

 Formação  para os HO e outros profissionais das Unidades Funcionais dos 

ACES: 

 Educação / Saúde na comunidade escolar (docentes, educandos e pais),   

através de metodologias ativas / participativas ; 

 Reuniões Regionais, por ACES e interinstitucionais; 

 Rastreio da carie dentária  

 Diagnóstico precoce do cancro oral; 

 Aplicação do verniz de flúor nas pré-escolas, bochecho de soluto fluoretados 

nas escolas 1º ciclo; 

 Procedimentos para aquisição de materiais de consumo para consulta de 

higiene oral; 

 Avaliação trimensal da emissão de cheques dentistas e consultas de higiene 

oral; 

 Elaboração de Plano de atividades anual 

 Elaboração de relatório de atividades anual 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 11 postos de 

trabalho para este programa distribuídos pelas seguintes categorias profissionais. 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos para 

2021 

Médico  1( tempo parcial) 

Técnico Superior  9 

Assistente Técnico  1( tempo parcial) 

Total 11 
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Tabela 16| Ficha Atividades 2021 - Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP

Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional:  Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO)
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Meta 2021 

(O)

Tolerância 

(QA)

Valor crítico 

(O)
Peso(4) 

(O)

Fonte de 

verificação(5) 

(O)

Responsável 

pela execução 

(O)

Atividade 

Constante 

No 

Orçamento
(

6) (O) 

Eventuais 

Dependências(7) 

(QA) 

Entidades 

Colaboradoras(8) 

(QA)

Contributos 

paras as 

Orientações 

Estratégicas do 

MS(9) (O) 

Observações (QA)

Qualidade

Elaborar relatório de atividades dos ACES 

que aplicam o Programa Nacional de 

Promoção de Saúde Oral (em meses)

Realização 1 1 1 1 1 100% 0 1 10%
Coorden

ação

Joaquim 

Bodião/ Pedro 

Silva

ANC Coordenação

Despacho 

Ministerial n.º 

153/2005 (2.ª série)

Qualidade

Avaliar o projeto de diagnóstico precoce 

do cancro oral(em meses) Realização 1 1 1 1 1 100% 0 1 10% SISO

Joaquim 

Bodião/ Pedro 

Silva

ANC Coordenação
 Norma DGS 

002/2014

Eficiência

Nº crianças abrangidas por projetos de 

escovagem dos dentes nas escolas(ano 

letivo 2017/2018)(SOBE) Impacto 800 800 1000 1000 1000 2296 99 1200 15%
PNPSO/

SOBE
HO AO

Agrupamento 

Escolares

Despacho 

Ministerial n.º 

153/2005 (2.ª série)

Eficácia

realizar aplicação de verniz de fluor nas 

crianças de 3 a 5 anos( pré-escola)
Resultado 0 0 0 250 1050 2003 99 1200 30%

Coorden

ação
HO AO

Agrupamento 

Escolares

Despacho 

Ministerial n.º 

153/2005 (2.ª série)

Qualidade Realizar ações de formação dos 

profissionais de saúde ,na aplicação do 

PNPSO Realização 5 5 5 6 5 4 1 6 10%
Coorden

ação
HO ANC ACES /UF

Despacho 

Ministerial n.º 

153/2005 (2.ª série)

Eficácia

realizar consultas de higiene oral, através 

da referenciação

Realização 1000 1250 1000 1500 600 440 149 175 25% SISO HO AO USP/UCC/ HO

Despacho 

Ministerial n.º 

153/2005 (2.ª série)

Taxa de utilização global de cheques-

dentista e referenciações para higiene 

Oral (7, 10 e 13 anos) Resultado 62,5 60 60 61 60 80,2 0,4 62,5 50% SISO HO AO
Agrupamento 

Escolares

Despacho 

Ministerial n.º 

153/2005 (2.ª série)

Percentagem de cheques-diagnóstico 

emitidos resultantes de rastreios 

oportunistas de cancro oral (norma DGS) 

(%)

Impacto 50 60 60 65 65 65,5 1,5 67 50% SISO MGF AO ACES /UF
 Norma DGS 

002/2014

b)d)
OE1; 

OE2;OE3;OE4

Desenvolver  e avaliar o 

Programa Nacional de 

Promoção de Saúde Oral

b)d) OE1; OE2;OE3

 Promover a melhoria da saúde 

oral nas crianças e avaliar 

intervenção precoce no cancro 

oral 

Eficiência



Plano de Atividades 2021 

125 
 

4.2 Departamento Contratualização (DC) 

Competências e atribuições  

Compete ao Departamento de Contratualização (DC), nos termos dos estatutos da 

Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve: 

A. Participar na definição dos critérios para a contratualização dos serviços de 

saúde e ainda: 

i. Propor a afetação de recursos financeiros às instituições ou serviços 

integrados ou financiados pelo Serviço Nacional de Saúde (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 integrados e dos programas de intervenção local nos 

comportamentos aditivos e nas dependências; 

ii. Preparar e acompanhar o processo de contratualização e revisão de 

contratos no âmbito das parcerias público-privadas, e propor a afetação 

dos respetivos recursos financeiros; 

iii. Preparar e acompanhar a celebração e a execução dos contratos, 

protocolos e convenções de âmbito regional, bem como efetuar a 

respetiva 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; 

iv. 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; 

v. Propor a realização de auditorias administrativas e clínicas. 

B. 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. 

Missão 

Liderar na região do Algarve os processos de contratualização de cuidados de saúde 

no âmbito do SNS, de forma a promover o acesso equitativo, atempado e 

transparente, as melhores práticas clínicas e a sustentabilidade. 
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Visão 

A equipa do Departamento de Contratualização está comprometida com um 

acompanhamento efetivo da atividade em saúde e a acrescentar valor ao processo de 

contratualização, na difusão de informação relevante aos stakeholders, que gere 

conhecimento que permita uma melhor e mais eficiente organização e prestação dos 

cuidados de saúde, orientados para as necessidades efetivas dos utentes, das suas 

comunidades, no quadro da sustentabilidade económico-financeira do SNS. 

Valores 

Assumir um compromisso ético e de excelência como fatores determinantes e 

diferenciadores. Incentivar a cooperação com os restantes serviços da ARS e 

entidades externas. Estimular a inovação, a criatividade, a qualidade e o conhecimento 

como motores de eficiência nos processos desenvolvidos e eficácia dos resultados 

obtidos. 

Objetivos 

O departamento assume os seguintes objetivos (principais): 

A. Devolver a confiança no SNS através da promoção da partilha de informação e 

conhecimento com os principais stakeholders da contratualização, para 

promover melhores cuidados de saúde, uma interligação mais direta dos níveis 

de cuidados (primários e hospitalares) e garantir o acompanhamento e a 

resolução de casos clínicos com tempo de espera anormalmente elevado; 

B. Promover o acesso e melhores cuidados de saúde, na área dos Cuidados de 

Saúde Primários; 

C. Contribuir para uma melhor articulação entre serviços centrais e agrupamentos 

de centros de saúde, dinamizar a troca de informação e promover a criação de 

redes de trabalho internas e externas, com as instituições com as quais detém 

relações institucionais, entre outros com o Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve, com a Administração Central do Sistema de Saúde, com os 

departamentos de contratualização das restantes regiões de saúde e com as 

entidades convencionadas; 

D. Introduzir elementos de inovação na sua atuação e propostas que submete 

superiormente. 

Responsabilidades 

O Departamento de Contratualização, por decisão superior, tem as seguintes 

responsabilidades: 
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A. Gestão das convenções de âmbito nacional estabelecidas na região; 

B. Gestão regional do acesso, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de 

Inscritos para Cirurgia, integrado a Unidade Regional de Gestão do Acesso; 

C. A validação da faturação associada ao Programa Nacional de Promoção da 

Saúde Oral (PNPSO); 

D.  Entre outras, destaca-se: 

i. Interlocutor regional do Sistema de Gestão Partilhada de Recursos 

do Serviço Nacional de Saúde (GPR SNS); 

ii. Interlocutor regional do Sistema de Gestão de Entidades de Saúde 

(SGES); 

iii. Representante da ARS Algarve na Comissão Técnica Nacional 

(Artigo 9.º da Portaria n.º 212/2017, de 19 de julho); 

iv. Integra duas pessoas na Comissão de Acompanhamento Externo da 

Contratualização do Algarve (Artigo 9.º da Portaria n.º 212/2017 de 

19 de julho), um dos quais preside à mesma. 

É de destacar ainda as tarefas e responsabilidades associadas à pandemia por 

COVID-19 que têm sido desenvolvidas pelo departamento e que se prevê continuar a 

desenvolver no corrente ano, mais abaixo desenvolvidas. 

Orgânica interna 

O organograma seguinte apresenta a organização funcional do departamento, que 

integra a Unidade Regional de Gestão de Acesso que integra, por sua vez, duas 

unidades regionais, do SIGIC e da CTH. O departamento está ainda dividido em duas 

equipas técnicas de contratualização, uma para a área dos cuidados de saúde 

primários (EtCSP) e outra para a hospitalar e especializada (EtCH).  

A EtCSP, para além do acompanhamento da contratualização dos CSP, gere as 

convenções e acordos com entidades do setor privado e social e a gestão operacional 

do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. 

A EtCH, para além do acompanhamento da contratualização do Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve, EPE acompanha alguns contratos, designadamente com a 

Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, entre outros acordos no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 138/2013 de 9 de outubro. 

 

Organograma do Departamento de Contratualização 
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* Vago (em comissão de serviço). 

** Sem horas afetas (em regime de consultoria). 

 

Estatísticas de Desempenho 

O departamento contribui, indiretamente, através do trabalho desenvolvido com as 

ferramentas da contratualização e da monitorização, e, diretamente, exercendo 

competências próprias regionais no âmbito do modelo de governação da ―Gestão do 

Acesso‖, para a evolução dos indicadores constantes na tabela acima, que se 

considera um instrumento de medida do desempenho. O ano de 2020, devido à 

pandemia por COVID-19, registou uma redução da atividade assistencial, situação que 

se prevê manter numa parte do ano de 2021. Ainda assim, estes são alguns dos 

indicadores onde o trabalho realizado mais impactará e o grande desafio de 

recuperação colocado ao Serviço Nacional de Saúde. 

 

Diretor de departamento 

(1) 

Assitente 

Técnico  

(1) 

Técnicos 
Superiores  

(5+1*) 

Médica  

(1**) 
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Atividades Previstas 

Enquadram-se as atribuições e as atividades previstas por unidade regional/ equipa 

técnica do departamento.  

Unidade Regional de Gestão de Acesso 

A Unidade Regional de Gestão de Acesso (URGA) tem como tarefa central a 

coordenação regional do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia e do 

Sistema Integrado de Referenciação e de Gestão do Acesso à Primeira Consulta de 

Especialidade Hospitalar nas Instituições do Serviço Nacional de Saúde, integrando a 

URGIC e a URCTH, embora por manter-se em vigor a legislação base no que a que 

regula o Sistema Integrado de Gestão do Acesso, já existe uma integração plena 

destas unidades na URGA, embora se faça abaixo a diferenciação por 

corresponderem a duas áreas distintas, com atividades e âmbitos diferentes. 

Unidade Regional Gestão de Inscritos para Cirurgia do Algarve 

A Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia do Algarve (URGIC) 

tem como tarefas centrais: 
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o Gestão dos contratos de convenção no âmbito do Sistema 

Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC): 

 Atualização das convenções, a pedido dos hospitais 

convencionados, relativamente à inserção ou suspensão 

de procedimentos e de especialidades convencionadas, de 

médicos e de outros recursos humanos afetos a cada 

convenção; 

 Monitorização da atividade nos hospitais de origem e de 

destino, verificação do cumprimento das normas e 

procedimentos aplicáveis ao programa e gestão das 

desconformidades identificadas; 

 Gestão da movimentação dos processos de transferência, 

devolução, cancelamento, suspensão, entre outros. 

o Faturação das prestações de cuidados cirúrgicos realizados em 

hospitais de destino no âmbito do SIGIC: 

 Validação, conferência e verificação mensal da faturação 

dos hospitais convencionados e apuramento final dos 

valores a pagar às entidades convencionadas e a faturar 

por estas às entidades financeiramente responsáveis; 

o Elaboração de relatórios de acompanhamento; 

o Apoio telefónico, por escrito e presencial a utentes, profissionais e 

entidades prestadoras de cuidados de saúde; 

o Realização de auditorias à faturação, entre outros estudos, 

designadamente exploratórios; 

o Participação em reuniões nacionais de coordenação do SIGIC, 

nomeadamente entre as restantes URGIC e a Unidade Central, e 

discussão/ contributos técnicos para apoio à elaboração de 

legislação e outros instrumentos de regulação e operacionais 

(Manual SIGIC, etc.); 

o Articular com as entidades do SNS nesta área, nomeadamente as 

unidades de nível central e locais; 

o Proceder à análise mensal da situação dos inscritos para cirurgia 

da região com potencial de atingir 365 ou mais dias de espera até 

ao final do ano e desenvolver as diligências junto das entidades 

hospitalares, que permita o agendamento, bem como assegurar a 

participação em reuniões executivas, com os dirigentes superiores 
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das entidades e os membros do Governo que acompanham a 

área; 

o Apoiar a validação e instrução dos pedidos de transição 

obrigatória para o regime constante do Decreto-Lei n.º 139/2013, 

de 9 de outubro, nos termos do disposto no n.º 5 do despacho 

SEAS n.º 9881/2019, de 23 de outubro. 

Unidade Regional da Consulta a Tempo e Horas do Algarve 

A Unidade Regional da Consulta a Tempo e Horas do Algarve (URCTH) tem 

como tarefas centrais: 

o Assegurar a monitorização e a identificação das eventuais 

desconformidades, bem como a definição das medidas corretivas 

que devam ser adotadas, com base em critérios de prioridade 

clínica e de antiguidade das primeiras consultas de especialidade 

hospitalar, nas Instituições do Serviço Nacional de Saúde; 

o Assegurar o cumprimento do Regulamento da Consulta a Tempo 

e Horas (CTH); 

o Articular com as entidades do SNS nesta área, nomeadamente as 

unidades de nível central e locais; 

o Realizar estudos técnicos e integrar processos de auditoria; 

o Proceder à análise mensal da situação dos pedidos de primeira 

consulta hospitalar com origem nos CSP da região, em especial 

os com potencial de atingir 180 ou mais dias de espera até ao final 

do ano e desenvolver as diligências junto das entidades 

hospitalares e de cuidados de saúde primários que mantenham 

pedidos pendentes de resposta de sua responsabilidade, que 

permita a triagem e o agendamento das consultas, bem como 

assegurar a participação em reuniões executivas, com os 

dirigentes superiores das entidades e os membros do Governo 

que acompanham a área; 

o Normalização dos protocolos de referenciação clínica para acesso 

à primeira consulta hospitalar referenciada pelos cuidados de 

saúde primários através da Consulta a Tempo e Horas e 

articulação junto do Serviço de Consultas Externas do Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve, EPE tendente à sua revisão 

final, tendo ainda elaborado e proposto o protocolo de articulação 

entre a ARS e o Centro Hospitalar. 



Plano de Atividades 2021 
 

132 

Equipa Técnica de Contratualização de Cuidados de Saúde Primários 

A Equipa Técnica de Contratualização de Cuidados de Saúde Primários (EtCSP) tem 

como tarefas centrais: 

o Garantir o cumprimento dos prazos internos (DC) e os definidos nos 

termos de referência para contratualização, metodologias, normas e 

legislação aplicáveis ao processo de contratualização dos Cuidados de 

Saúde Primários e outras funções cometidas a esta equipa técnica; 

o Participar no processo de elaboração de normas, orientações 

metodológicas e instrumentos contratuais, no âmbito da contratualização 

com os serviços prestadores de cuidados de saúde através da 

participação nas reuniões promovidas pela Administração Central do 

Sistema de Saúde, IP (ACSS) com os departamentos de contratualização 

das ARS; 

o Participar nas reuniões do Grupo de Governação da Plataforma 

SIM@SNS; 

o Assegurar a preparação e o desenvolvimento dos processos de 

contratualização com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) da 

região (ACeS Algarve I – Central; ACeS Algarve II – Barlavento; ACeS 

Algarve III – Sotavento); 

o Apoiar os ACeS no desenvolvimento dos respetivos processos de 

contratualização interna e monitorização da execução dos planos de ação 

das suas unidades funcionais; 

o Acompanhar a contratualização dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) 

e elaborar relatórios de acompanhamento e de avaliação do desempenho 

das entidades e dos serviços prestadores de cuidados de saúde e 

promover a realização de reuniões periódicas de acompanhamento da 

execução dos planos de ação; 

o Articular e divulgar informação relevante à Comissão de 

Acompanhamento Externo da Contratualização (CAE) e à Equipa 

Regional de Apoio e Acompanhamento (ERA).  

A EtCSP tem ainda como tarefas: 

o Assegurar a gestão das convenções e acordos com entidades do setor 

privado e social; 

o Gestão operacional e das adesões ao Programa Nacional de Promoção 

da Saúde Oral; 

o Realizar estudos técnicos e integrar processos de auditoria; 
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o Representante da ARS Algarve na Comissão Técnica Nacional (Portaria 

n.º 212/2017, de 19 de julho). 

Gestão das convenções e acordos com entidades do setor privado e social 

No âmbito da gestão das convenções e acordos com entidades do setor 

privado e social a EtCSP tem como tarefas centrais: 

o Gestão das convenções, instrução de novos processos e de 

pedidos de alteração às convenções em vigor; 

o Participar no processo de elaboração de normas, orientações 

metodológicas e instrumentos contratuais, através da participação 

nas reuniões promovidas pela ACSS com os departamentos de 

contratualização das ARS; 

o Preparar e apoiar o desenvolvimento de processos de contratação 

da prestação de serviços de saúde em regime de convenção de 

âmbito regional; 

o Avaliar e emitir pareceres sobre propostas de Acordos/ 

Convenções e atualização das que se encontram em vigor; 

o Acompanhar e monitorizar a execução dos Acordos/ Convenções 

em vigor; 

o Prestar apoio informativo aos utentes, prestadores e serviços 

referenciadores, no âmbito do acesso, da prestação dos cuidados 

e da respetiva referenciação; 

o Proceder à validação e instrução dos pedidos de transição 

obrigatória para o regime constante do Decreto-Lei n.º 139/2013, 

de 9 de outubro, nos termos do disposto no n.º 5 do despacho 

SEAS n.º 9881/2019, de 23 de outubro. 

Apesar da área se encontrar dentro das competências do departamento, na 

sequência da publicação do despacho n.º 4424/2017 de 11 de maio e da 

Circular Normativa n.º 15/2017/CD-P/ACSS de 19 de julho, foram definidas 

novas regras para a comunicação de alterações aos termos dos contratos de 

convenção nas diversas áreas, assim como do pedido excecional de 

preenchimento integral de "Ficha Técnica" e de "Formulário de alterações", nos 

casos em que estas existiam, dirigido às entidades convencionadas. Deu-se 

início ao trabalho de análise a partir de 2017 e a instrução da informação 

contida nestes documentos, por comparação com a informação existente em 

arquivo, e o encaminhamento da mesma para a ACSS uma vez validada, 

designadamente para integração no Sistema de Gestão de Entidades de 
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Saúde. Tem requerido um esforço regular deste departamento no 

acompanhamento e no esclarecimento das entidades convencionadas e nas 

instruções dos pedidos, com bastante impacto em termos de tempo alocado. 

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 

No âmbito da gestão operacional (regional) do Programa Nacional de 

Promoção da Saúde Oral (PNPSO) a EtCSP tem como tarefas centrais: 

o Gerir os processos de adesão e a suspensão e cancelamento dos 

médicos dentistas aderentes; 

o Receção e validação, no Sistema de Informação da Saúde Oral 

(SISO), dos pedidos de pagamento de cheques-dentista e 

produzir a informação ao CD com a proposta de pagamento dos 

serviços validados;  

o Prestar apoio telefónico, por escrito e presencial, a profissionais e 

a médicos prestadores de cuidados de saúde aderentes ao 

programa; 

o Prestar apoio informativo aos prestadores no âmbito da adesão e 

ou pagamentos. 

A EtCSP assegura ainda funções que não estão atribuídas ao departamento, que 

correspondem ou deviam corresponder a atividades a desenvolver pela coordenação 

regional do PNPSO, na dependência do Departamento de Saúde Pública e 

Planeamento, mas no sentido de dar resposta e enquadramento ou encaminhar 

soluções, assegura ainda as seguintes tarefas e atividades: 

o Acompanhar a execução do PNPSO nas várias vertentes e produção de 

pareceres e de informações; 

o Prestar apoio telefónico, por escrito e presencial a utentes, a profissionais dos 

CSP e outros; 

o Produzir informação de acompanhamento para conhecimento superior; 

o Estimular melhorias da referenciação e uma gestão mais eficiente dos 

recursos, nomeadamente no âmbito do programa e das consultas de saúde 

oral dos ACeS. 

Equipa Técnica de Contratualização Hospitalar e Especializada 

A Equipa Técnica de Contratualização Hospitalar e Especializada (EtCH) tem como 

tarefas centrais: 

o Garantir o cumprimento dos prazos internos (DC) e os definidos nos 

termos de referência para contratualização, metodologias, normas e 
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legislação aplicáveis ao processo de contratualização com os hospitais, 

outras entidades especializadas e das funções cometidas a esta equipa 

técnica; 

o Participar no processo de elaboração de normas, orientações 

metodológicas e instrumentos contratuais, no âmbito da contratualização 

com os serviços prestadores de cuidados de saúde, através da 

participação nas reuniões promovidas pela ACSS com os departamentos 

de contratualização das ARS; 

o Assegurar a preparação e o desenvolvimento dos processos de 

contratualização com os hospitais do SNS; 

o Elaborar relatórios de acompanhamento e de avaliação do desempenho 

das entidades e dos serviços prestadores de cuidados de saúde e 

promover a realização de reuniões periódicas de acompanhamento da 

execução do contrato-programa; 

o Preparar e acompanhar o processo de contratualização e revisão de 

contratos no âmbito das parcerias público-privadas, acordos de gestão, 

acordos de cooperação e convenções, e propor a afetação dos 

respetivos recursos financeiros. 

A EtCH tem ainda como tarefas: 

o Assegurar o acompanhamento de contratos de parcerias público-

privadas, acordos de gestão ou outros que sejam estabelecidos pela ARS 

Algarve; 

o Assegurar a preparação e o desenvolvimento dos processos de 

contratualização com a Divisão de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências (DICAD) e o seu acompanhamento, e com 

o Laboratório Regional de Saúde Pública Dra. Laura Ayres (LRSP) e o 

seu acompanhamento, não tendo sido desenvolvido por aguardar 

decisão superior; 

o Assegurar a preparação e o desenvolvimento dos processos de 

contratualização em Cuidados Continuados Integrados, não tendo sido 

desenvolvido em 2018, em 2019, em 2020 e em 2021 por decisão da 

tutela; 

o Realizar estudos técnicos e integrar processos de auditoria. 

Outras áreas, com maior expressão no trabalho a desenvolver: 

i. Interlocutor regional do Sistema de Gestão Partilhada de Recursos 

do Serviço Nacional de Saúde (GPR SNS); 
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ii. Interlocutor regional do Sistema de Gestão de Entidades de Saúde 

(SGES); 

iii. Representante da ARS Algarve na Comissão Técnica Nacional 

(Artigo 9.º da Portaria n.º 212/2017, de 19 de julho); 

iv. Comissão de Acompanhamento Externo da Contratualização do 

Algarve (Artigo 9.º da Portaria n.º 212/2017 de 19 de julho), 

presidindo à mesma; 

v. Proposta, acompanhamento da elaboração de protocolos de 

referenciação clínica para acesso à primeira consulta de 

especialidade hospitalar entre o CHUA e a ARS Algarve, revisão e 

normalização das propostas e acompanhamento da sua 

implementação quer nos hospitais, quer nos ACeS; 

vi. Acompanhamento da qualidade dos registos dos CSP; 

vii. Acompanhamento da qualidade (erros) de registos da área da 

urgência hospitalar; 

viii. Acompanhamento do movimento de recursos humanos dos 

cuidados hospitalares; 

ix. Acompanhamento da constituição das listas de utentes dos CSP; 

x. Colaborar com a Unidade de Gestão de Recursos Humanos no 

apuramento dos suplementos e incentivos financeiros a pagar às 

equipas multiprofissionais das Unidade de Saúde Familiar do 

modelo B; 

xi. Colaborar com o Departamento de Saúde Pública e Planeamento e 

com o Departamento de Gestão e Administração Geral na validação 

e na proposta de pagamento de cheques-dentistas no âmbito do 

PNPSO; 

xii. Colaborar com o Departamento de Gestão e Administração Geral na 

proposta de pagamento de vales-cirurgia no âmbito do SIGIC cujo 

pagamento seja da ARS Algarve; 

xiii. Apoiar a ACSS e o SNS24 na regularização de contactos na área do 

SIGIC; 

xiv. No Grupo de Trabalho ―Plataforma de Gestão Integrada da Doença‖ 

da Administração Central do Sistema de Saúde, em representação 

da ARS Algarve; 

xv. Acompanhamento de estágios no âmbito do Mestrado de Gestão de 

Unidades de Saúde da Faculdade de Economia da Universidade do 

Algarve; 
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xvi. Na Comissão de Acompanhamento dos Acordos, criada pelo 

Despacho da Ministra da Saúde n.º 2623/2020, em representação 

da ARS Algarve; 

xvii. Controlo da execução do plano de auditorias/ fiscalizações às 

entidades convencionadas e similares da ARS Algarve (2019-2020, 

prorrogado a 2021 devido à pandemia por COVID-19 e a suspensão 

de auditorias presenciais por decisão superior) e execução das que 

estão atribuídas ao departamento. 

 

Atividades Não Previstas 

Tendo sido decretada pandemia devido à COVID-19, os serviços públicos, em 

especial no ecossistema do Ministério da Saúde, tiveram de se reorganizar e alterar o 

foco e as dinâmicas habituais de trabalho. Foram alteradas e adaptadas metodologias 

e mesmo a organização do trabalho, designadamente através do recurso a outras 

modalidades e horários de trabalho.  

Nota-se impactos também na forma de relacionamento interinstitucional, através do 

recurso mais massificado às tecnologias de comunicação, como a videoconferência, 

que garantem a segurança das equipas e a redução da capacidade de progressão do 

SARS-CoV-2, nas instituições e, por isso, também, nas comunidades.  

Foi necessário encontrar mecanismos de manter a prontidão e a garantia de 

funcionamento das novas respostas específicas às populações e, concomitantemente, 

mitigar esses impactos na vida profissional, e também pessoal e familiar, de todos os 

trabalhadores face à necessidade inicial de confinamento, do encerramento de 

serviços, públicos e privados, como o impacto do encerramento das escolas na vida 

familiar, e das alterações na estrutura social e familiar à escala mundial, não se 

podendo prever ainda qual será a evolução até ao final do ano, mas que implicará de 

todos os serviços públicos e seus trabalhadores o maior empenho, engenho, inovação, 

intraempreendedorismo e até resiliência, com todos os impactos no plano de 

atividades, nos objetivos propostos e nos resultados que se previram atingir.  

Para memória futura, a equipa do Departamento de Contratualização está ao serviço 

da ARS mantendo sempre o foco no utente e nas suas necessidades, procurando 

encontrar as soluções e as respostas que ajudem a promover um acesso equitativo e 

em tempo aos cuidados de saúde que necessitam, requerendo por isso maior esforço 

da equipa e uma monitorização e avaliação de desvios ainda mais atenta, que através 
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da partilha desse conhecimento com o Conselho Diretivo e deste com os gestores e 

dirigentes dos serviços de saúde da região, seja possível defender a centralidade do 

utente no sistema, nas preocupações e nas respostas de todos os que aceitaram a 

difícil mas insigne missão de garantir à população o acesso à prestação de cuidados 

de saúde. 

Atividades a desenvolver pelo departamento no âmbito da COVID-19 

O departamento desenvolve um conjunto de trabalho de organização de respostas e 

da sua monitorização, estudos prévios e económico-financeiros, entre outros, que de 

seguida se resume: 

i. Postos de colheita dedicados à COVID-19 convencionados:  

a. Organização, negociação e ativação da abertura dos postos de colheita 

dedicados à COVID-19 convencionados, de acordo com plano definido 

superiormente; 

b. Desenvolvimento do trabalho de alargamento das convenções a este exame; 

c. Monitorização semanal e reporte superior da produção e de indicadores de 

acompanhamento. 

ii. Convenções para a prestação de cuidados de saúde no âmbito das medidas 

excecionais e temporárias para tratamento COVID-19: 

a. Organização dos processos, comunicação a todas as entidades privadas e 

sociais da região e submissão superior dos pedidos de adesão e subsequente 

tramitação associada. 

iii. Estudos de avaliação e pareceres sobre projetos de legislação e outros 

documentos e matérias; 

iv. Mediação da realização de testes SARS-CoV-2, no âmbito da Norma n.º 

9/2020 da Direção-Geral da Saúde, pelos agrupamentos de centros de saúde a 

doentes oncológicos do Centro Hospitalar Universitário do Algarve em tratamento 

de radioterapia na Clínica de Radioncologia do Algarve: 

a.  Criação e organização de uma base de dados para uma gestão mais eficiente 

e que assegurasse uma articulação rápida entre os conselhos clínicos e de saúde 

(CCS) e as suas unidades funcionais, dada a janela de tempo muito curta para a 

emissão das requisições, e envio desmaterializado para os utentes, dado que cada 

um realizou um teste antes do início dos tratamentos e, no decurso do mesmo, um 

teste semanal; 

b. Envio semanal das listas encriptadas aos CCS; 

c. Receção semanal, dos CCS, das listas de requisições emitidas para controlo; 
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d. Articulação pontual com agrupamentos de centros de saúde/ unidades 

funcionais de outras regiões; 

e. Esclarecimento de dúvidas e articulação com a Clínica de Radioncologia do 

Algarve. 

v. Identificação de estabelecimentos e unidades de saúde do setor privado ou 

social, nos termos do n.º 1 do Despacho nº 5638-A/2020, de 18 de maio, que 

aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA nas transmissões 

e aquisições intracomunitárias de bens necessários para o combate à COVID-19, 

bem como de taxa reduzida de IVA às importações, transmissões e aquisições 

intracomunitárias de máscaras de proteção respiratória e gel desinfetante cutâneo; 

vi. Desenvolvimento de contactos e articulação com os agrupamentos de centros 

de saúde e unidades funcionais decorrente da suspensão da atividade das 

entidades convencionadas; 

vii. Monitorização específica da atividade dos cuidados de saúde primários e dos 

cuidados hospitalares para promover a retoma assistencial; 

viii. Participação de trabalhadores do departamento em procedimentos de 

recrutamento de trabalhadores, integrando os respetivos júris dos concursos; 

ix. Levantamento de necessidades de vacinação contra a COVID-19 de entidades 

de saúde, e similares, com sede e ou estabelecimento da região e diligências junto 

dos agrupamentos de centros de saúde no sentido de organizarem a respetiva 

vacinação prioritária de profissionais de saúde e equiparados, quando realizada em 

Centro de Vacinação do SNS, ou junto das próprias entidades, quando estas forem 

autorizadas a vacinar. 

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 8,1 postos de 

trabalho para o Departamento de Contratualização, distribuídos pelas seguintes 

categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2021 

Dirigente 1 

Médico 1 (tempo parcial; 3,5 horas semanais) 

Técnico Superior 5 (+ 1 que se encontra vago) 

Assistente Técnico 1 

Total 8,1 
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Tabela 17| Ficha Atividades 2021 – Departamento de Contratualização 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP

Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional: Departamento de Contratualização
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Acompanhamento da Lista de Espera para Consulta e envio a cada

Agrupamento de Centros de Saúde da Região os pedidos sem

resposta da responsabilidade dos cuidados de saúde primários, no

número de meses que a ACSS remeter o ficheiro de monitorização,
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Acompanhamento da Lista de Inscritos para Cirurgia e envio ao

Conselho de Administração do CHUA os pedidos que aguardam

resposta, no número de meses que a ACSS remeter o ficheiro de
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Acompanhamento da Lista de Espera para Consulta e envio ao

Conselho de Administração do CHUA os pedidos que aguardam

resposta, no número de meses que a ACSS remeter o ficheiro de

monitorização, promovendo a melhoria do acesso a estes cuidados

de saúde e a redução do seu tempo de espera.
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E-mails e ou 

outras 

comunicações 
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Emissão de pareceres prévios na aquisição de equipamentos pelo

CHUA a partir de 100 mil euros, no âmbito da plataforma "SNS +

Investimento". Im
pa

ct
o

N/A N/A N/A N/A N/A 2 4 1 2 50,0%

Informações 

internas 

remetidas à 

Assessoria 

Técnica e 

Equipa Técnica 

de 

Contratualizaçã

o Hospitalar e 

Especializada 

OE1.2; OE1.5; 

OE1.6; OE3.1; 

OE3.2; OE3.3; 

OE3.5; OE3.7

Valor crítico: o resultado do ano N-1.

Q
ua

lid
ad

e

Mediação da emissão de testes SARS-CoV-2 aos doentes

oncológicos do CHUA inscritos nas unidades funcionais de cuidados

de saúde primários do Algarve a realizar tratamento de radioterapia

na Clínica de Radioncologia do Algarve, designadamente entre esta

clínica, o Centro Hospitalar e os agrupamentos de centros de saúde, 

Im
pa

ct
o

N/A N/A N/A N/A N/A 39 48 2 39 25,0%

E-mails e ou 

outras 

comunicações 

remetidas ao 

CHUA e aos 

EtCSP ANC
CHUA; CRA; ACeS 

do Algarve

OE1.2; OE1.5; 

OE3.1; OE3.3
Valor crítico: o resultado do ano N-1.

Q
ua

lid
ad

e

Proposta de regulamento de acesso pelas equipas

multiprofissionais das unidades funcionais dos agrupamentos de

centros de saúde do Algarve ao incentivo excecional à recuperação

de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários e

colaboração na revisão da portaria a emitir neste âmbito.

Im
pa

ct
o

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1 25,0%

Informações 

internas 

submetidas a 

CD

EtCSP ANC
OE1.2; OE3.1; 

OE3.3

Resultado: apresentação de proposta de 

regulamento (atribuição de 100%) e 

incremento de 10% se entrar em vigor 

no limite do prazo definido na portaria 

aplicável.

Q
ua

lid
ad

e

Envio de relatório-síntese diário, sete dias por semana, ao Gabinete

da Ministra da Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde e

Direção-Geral da Saúde, dos dados sobre internamento hospitalar

COVID e não COVID dos hospitais integrados no CHUA, bem como o

envio semanal do relatório de produção dos postos convencionados

dedicados ao teste COVID-19.

Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A N/A N/A 31% 100% 20% 31% 25,0%

E-mails e ou 

outras 

comunicações 

remetidas ao 

GMS, ACSS, 

DGS, PCD ARS 

CHUA
OE1.2; OE1.5; 

OE3.1; OE3.3

Valor crítico: o realizado no ano N-1. O 

resultado é calculado em função da 

percentagem de cumprimento, 

designadamente o quociente entre os 

dias em que o relatório foi enviado e o 

universo de dias, que se considera o 

Q
ua

lid
ad

e

Realização de estudos, pareceres e desenvolvimento de outros

trabalhos relacionados com a mitigação da pandemia por COVID-19

dentro do prazo definido. Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% 0% 100% 25,0%

Informações 

internas 

submetidas a 

CD

OE1.2; OE1.5; 

OE1.6; OE3.1; 

OE3.2; OE3.3; 

OE3.5; OE3.7

Valor crítico: o realizado no ano N-1.

Resultado: em percentagem de 

cumprimento.

OE1; OE2; OE4

OE1; OE2; OE3; 

OE5

G
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 d

e 
sa

úd
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na
 s

ua
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re
a 

de
 in

te
rv

en
çã

o.

(i) Propor a 

afetação 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 

integrados e 

dos programas 

de intervenção 

local nos 

comportamento

s aditivos e nas 

dependências;

(ii) Preparar e 

acompanhar a 

celebração e a 

execução dos 

contratos, 

protocolos e 

convenções de 

âmbito 

regional, bem 

como efetuar a 

respetiva 

avaliação no 

âmbito da 

prestação de 

cuidados de 

saúde, dos 

cuidados 

continuados 

integrados e 

dos programas 

de intervenção 

local nos 

comportamento

s aditivos e nas 

dependências;

(iii) Assegurar a 

avaliação de 

desempenho 

das instituições 

e serviços 

prestadores de 

cuidados de 

saúde, de 

acordo com as 

políticas 

definidas e com 

Executar as atividades atribuídas pelo 

Conselho Diretivo decorrentes das 

atividades de mitigação da pandemia por 

COVID-19

OE1; OE2

Preparar os processos de contratualização 

com os agrupamentos de centros de 

saúde do Algarve e acompanhar a 

execução dos contratos-programa, nos 

termos previstos pelo Ministério da 

Saúde (fases de negociação, 

contratualização, acompanhamento e 

avaliação) e acompanhamento da 

atividade assistencial

OE1; OE2; OE3; 

OE5

Preparar os processos de contratualização 

hospitalar e acompanhar a execução do 

contrato-programa, nos termos previstos 

pelo Ministério da Saúde (fases de 

negociação, contratualização, 

acompanhamento e avaliação) e 

acompanhamento da produção realizada

Promover o cumprimento do tempo 

máximo de resposta garantido, 

designadamente através da promoção do 

acesso à primeira consulta hospitalar no 

âmbito da Consulta a Tempo e Horas 

(CTH) e à cirurgia no âmbito do Sistema 

Integrado de Gestão de Inscritos para 

Cirurgia (SIGIC)
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4.3 Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) 

Competências  

 Planear a prevenção, integrando a todos os níveis e para o conjunto das 

atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas de 

prevenção; 

 Proceder à avaliação de riscos, elaborando os respetivos relatórios; 

 Elaborar o plano de prevenção de riscos profissionais, bem como planos 

detalhados de prevenção e proteção exigidos por legislação específica; 

 Participar na elaboração do plano de emergência interno, incluindo os planos 

específicos de combate a incêndios, evacuação de instalações e primeiro 

socorros; 

 Colaborar na conceção de locais, métodos e organização de trabalho, bem 

como na escolha e na manutenção de equipamentos de trabalho; 

 Supervisionar o aprovisionamento, a validade e a conservação dos 

equipamentos de proteção individual, bem como a instalação e a manutenção 

da sinalização de segurança; 

 Realizar exames de vigilância de saúde, elaborando os relatórios e as fichas, 

bem como organizar e manter atualizados os registos e as fichas, bem como 

organizar e manter atualizados os registos clínicos e outros elementos 

informativos relativos ao trabalhador; 

 Desenvolver atividades de promoção da saúde; 

 Coordenar as medidas a adotar em caso de perigo grave e iminente; 

 Vigiar as condições de trabalho de trabalhadores em situações mais 

vulneráveis; 

 Conceber e desenvolver o programa de informação para a promoção da 

segurança e saúde no trabalho, promovendo a integração das medidas de 

prevenção nos sistemas de informação e comunicação da empresa; 

 Conceber e desenvolver o programa de formação para a promoção da 

segurança e saúde no trabalho; 

 Apoiar as atividades de informação e consulta dos representantes dos 

trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho ou, na sua falta, dos 

próprios trabalhadores; 

 Assegurar ou acompanhar a execução das medidas de prevenção, 

promovendo a sua eficiência e operacionalidade; 
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 Organizar os elementos necessários às notificações obrigatórias; 

 Elaborar as participações obrigatórias em caso de acidente de trabalho ou 

doença profissional; 

 Coordenar ou acompanhar auditorias e inspeções internas; 

 Analisar as causas de acidentes de trabalho ou da ocorrência de doenças 

profissionais, elaborando os respetivos relatórios; 

 Recolher e organizar elementos estatísticos à segurança e à saúde no 

trabalho. 

Atribuições 

As Atividades de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho encontram-se 

preconizadas na Lei nº.35/2014 (na sua redação atualizada) - Lei Geral do Trabalho 

em funções Públicas (LGTFP) e na Lei nº.102/2009 de 10 de setembro (na sua 

redação atualizada)- Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no 

Trabalho (RJ-PSST). 

Missão 

Promover o mais elevado grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores 

que exercem a sua atividade, na Administração Regional de Saúde do Algarve, IP. 

Objetivos 

1) Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação, do Programa Nacional 

de Eliminação do Sarampo e Plano de Vacinação contra o COVID 19; 

2) Caracterizar os Acidentes de Trabalho e/ou Doenças Profissionais ocorridos na 

ARS Algarve; 

3) Divulgar informação sobre a Saúde Ocupacional aos funcionários da ARS Algarve. 

4) Desenvolver atividades no âmbito de Higiene e Segurança no Trabalho; 

Responsabilidades 

a. Contribuir para a aplicação do Plano Nacional de Saúde 2012-2016 no eixo 

estratégico das ―políticas saudáveis‖ e ―promover contextos favoráveis à saúde 

ao longo do ciclo de vida‖; 

b. Promover a aplicação do Programa Nacional de Saúde Ocupacional 2º.ciclo 

2013-2017, aos funcionários da Administração Regional de Saúde do Algarve, 

IP; 
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c. Promover a aplicação da Circular Informativa nº.5/DSPPS/DCVAE e 03/03/2010, 

que estabelece a Organização de Serviços de Segurança e Saúde do 

Trabalho/Saúde Ocupacional (SST/SO) nos Cuidados Primários de Saúde 

(ACES e Sede de ARS), da DGS; 

d. Promover e monitorizar a aplicação do Programa Nacional de Eliminação do 

Sarampo, aos funcionários da ARS Algarve; 

e. Monitorizar, analisar e caracterizar os acidentes de trabalho ocorridos e Doenças 

Profissionais dos funcionários da ARS Algarve; 

f. Promover e monitorizar a aplicação do Programa Nacional de Vacinação aos 

funcionários da ARS Algarve,IP. 

Orgânica interna 

 

*Médico de trabalho com afetação ao serviço 16 horas semanais. 

**Elemento acumula funções em regime parcial na Equipa Regional de Saúde Ocupacional Externa do 

Departamento de Saúde Pública Planeamento da ARSA, IP. 

***Dois elementos são Técnicas Superiores de Higiene e Segurança no Trabalho. 

Estatísticas de desempenho 

O Serviço de Saúde Ocupacional foi responsável, pela vacinação da Gripe Sazonal 

2020/2021 dos funcionários dos Serviços Centrais, com taxa de cobertura estimada de 

44,9%. Nos Serviços Centrais encontram-se incluídos os funcionários dos Serviços 

Centrais e das equipas do DICAD. Foi calculada igualmente as taxas de cobertura do 

ACES para esta época gripal. 

No âmbito do Programa Nacional de Vacinação, dinamizamos e promovemos a 

atualização do registo e estado vacinal dos funcionários, em articulação com as 

equipas dos três ACES e Serviços Centrais e com os próprios funcionários por e-mail 

ou por contato telefónico. Os dados foram conseguidos através da consulta individual 

da ficha de vacinação dos funcionários no Programa do E-vacinas. 

Coordenadora da Unidade de Gestão de 
Recursos Humanos 

Médico do trabalho 
(1)* 

Enfermeiro do 
Trabalho (1)** 

Técnico Superior (3) 
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No ano de 2021, devido ao cenário da pandemia por COVID-19 as taxas de cobertura 

mantiveram praticamente as mesmas relativamente ao ano anterior, ou mesmo 

registaram um decréscimo, devido a um grande acréscimo de novos funcionários e 

que apresentavam ausência de vacinas no Programa do E-Vacinas. 

Foi elaborado o relatório anual dos acidentes de trabalho referentes a 2019, de forma 

a caracterizá-los e melhor compreender este fenómeno, de modo a conseguirmos 

intervir e minimizar a sua ocorrência. Foi enviado ao Superior Hierárquico e Conselho 

Diretivo, que posteriormente foram enviados aos Conselhos Clínicos e Diretores 

Executivos. 

Foi efetuado aconselhamento individual e seguimento, quando solicitado pelos 

funcionários, acerca do modo de desencadear o processo de doença profissional. 

Foram efetuadas duas sessões informativas acerca da participação dos acidentes de 

trabalho e doenças profissionais, na ETET Barlavento – Portimão e UCC Olhão + na 

Unidade Funcional de Olhão. 

Foram elaborados 10 planos de contingência para as unidades funcionais dos 

Serviços Centrais: 

- Serviço Centrais –Sede (SCS); 

- Serviço de Saúde Ocupacional (SSO); 

- Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve + Armazém + Farmácia (LRSP); 

- Equipa Técnica Especializada de Tratamento, ETET Sotavento – Tavira; 

- Equipa Técnica Especializada de Tratamento, ETER/ETET Sotavento – Olhão; 

- Unidade de Desabituação do Algarve (UDA) – Olhão; 

-Departamento de Saúde Pública e Planeamento + Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Auditivos e nas Dependências + Núcleo de Rastreios – Edifício Rua 

Brites de Almeida; 

- Unidade de Dispensa Terapêutica de Substituição (UDTS) – Olhão; 

Equipa Técnica Especializada de Tratamento, ETET Barlavento; 

- Internato de Medicina Geral e Familiar; 
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Foi efetuado avaliação de risco biológico (vírus SARS-COV 2) em 8 unidades 

funcionais dos Serviços Centrais: 

- Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve + Armazém + Farmácia (LRSP); 

- Equipa Técnica Especializada de Tratamento, ETET Sotavento – Tavira; 

- Equipa Técnica Especializada de Tratamento, ETER/ETET Sotavento – Olhão; 

- Unidade de Desabituação do Algarve (UDA) – Olhão; 

- Departamento de Saúde Pública e Planeamento + Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Auditivos e nas Dependências + Núcleo de Rastreios Edifício Rua 

Brites de Almeida; 

- Unidade de Dispensa Terapêutica de Substituição (UDTS) – Olhão; 

- Equipa Técnica Especializada de Tratamento, ETET Barlavento; 

- Internato de Medicina Geral e Familiar. 

Realização de ações de sensibilização/informação acerca dos planos de contingência 

aos profissionais abrangidos em 7 unidades funcionais para promover ambientes de 

trabalho seguros e saudáveis, mediante a aplicação em vigor relativamente ao COVID 

19: 

- Serviço Centrais - Sede (SCS); 

- Serviço de Saúde Ocupacional (SSO); 

- Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve + Armazém + Farmácia (LRSP); 

- Equipa Técnica Especializada de Tratamento, ETET Sotavento – Tavira; 

- Equipa Técnica Especializada de Tratamento, ETER/ETET Sotavento – Olhão; 

- Unidade de Dispensa Terapêutica de Substituição (UDTS) – Olhão; 

- Equipa Técnica Especializada de Tratamento, ETET Barlavento. 
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Atividades previstas 

Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação e Programa Nacional 

de Eliminação do Sarampo aos funcionários da ARS Algarve 

-Monitorização do estado vacinal de cada funcionário das ARS Algarve, IP e registar 

em base de dados regional; 

-Cálculo das taxas de cobertura da vacina contra o tétano, hepatite B e sarampo; 

-Divulgação das orientações emanadas pela DGS relativamente à vacinação dos 

profissionais da saúde; 

-Divulgar os dados obtidos pelo Serviço de Saúde Ocupacional na monitorização, de 

forma, a sensibilizar os profissionais para a vacinação enquanto estratégia preventiva 

de alguns riscos profissionais a que os funcionários da ARS estão expostos; 

-Promover a vacinação contra a gripe sazonal dos funcionários da ARS Algarve; 

-Divulgação em conjunto com a Equipa Regional de Vacinação, as orientações 

emanadas pela DGS em 2021/2022, às equipas; 

-Promover o levantamento do número de vacinas da gripe sazonal necessárias e à 

vacinação mais concretamente, dos funcionários que integram os Serviços Centrais, 

onde se encontram incluídos as equipas do DICAD; 

-Cálculo das taxas de cobertura vacinal dos funcionários da ARS Algarve; 

- Proceder ao cálculo da taxa de cobertura da vacina contra o COVID -19 nos ACES e 

Serviços Centrais (Sede e DICAD); 

Caraterizar os acidentes de trabalho/doenças profissionais ocorridos na ARS 

Algarve 

-Introdução dos dados das participações na base de dados regional dos acidentes de 

trabalho e tratamento estatísticos dos mesmos, para além, da elaboração de relatório 

anual geral. 

-Elaboração relatório Acidentes de trabalho da ARS Algarve notificados em 2020; 

-Elaboração relatórios parciais de acidentes de trabalho para cada um dos ACES 

(Central, Barlavento/Sotavento notificados em 2020; 
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-Introdução das participações de doenças profissionais dos profissionais da ARS 

algarve na base de dados regional; 

-Efetuar a análise das causas dos acidentes de trabalho ou da ocorrência de doenças 

profissionais elaborando os respetivos relatórios, de acordo com o disposto no DL 

nº.102/2009, de 10 de setembro (na sua versão atualizada), artigo 73-Bº, alínea s); 

-Cálculo dos indicadores de gravidade e incidência dos acidentes de trabalho anuais; 

-Preenchimento dos Balanços Sociais referentes aos Acidentes de Trabalho e 

Doenças -Profissionais nos ACES e Serviços Centrais; 

Desenvolver atividades no âmbito de Higiene e Segurança no trabalho 

-Realização de avaliações de risco, de acordo com o disposto no DL 102/2009, de 10 

de setembro (na sua versão atualizada), artigo 73-Bº, alínea b), na unidade funcional 

Serviço de Radiologia do Unidade Funcional de Faro, Albufeira, Olhão e Loulé; 

-Elaboração dos relatórios das avaliações de riscos efetuados e respetivo plano de 

medidas preventivas/corretivas e comunicado ao superior hierárquico, para serem 

tomadas a devidas diligências; 

-Elaboração de procedimentos do serviço de saúde ocupacional necessários, 

decorrentes das avaliações de riscos, nomeadamente -

acidente/incidentes/acontecimento perigoso; 

-Atualização dos planos de contingência – COVID-19 em todas as unidades funcionais 

dos Serviços Centrais da ARS Algarve de acordo com as orientações da DGS e do 

ACT; 

-Elaboração e afixação de cartazes internos de medidas de prevenção e/ou proteção 

acerca do COVID 19 nos locais de trabalho; 

-Elaboração/atualização de instruções de segurança nos postos de trabalho para 

minimização e prevenção da infeção por COVID 19; 

-Monitorização da implementação dos planos de contingência-COVID-19 em algumas 

unidades funcionais nos ACES Central, Sotavento e Barlavento; 

-Realização de ações de sensibilização/informação acerca dos planos de contingência 

em todos os serviços centrais, para promover ambientes de trabalho seguros e 

saudáveis, mediante a aplicação em vigor relativamente ao COVID 19; 
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-Realização de ações sensibilização/informação acerca do manuseamento dos 

produtos químicos (produtos de higiene e limpeza), aos assistentes operacionais e 

responsáveis pela supervisão das limpezas nas unidades dos Serviços Centrais-ARS 

Algarve; 

Divulgar a informação sobre a Saúde Ocupacional 

-Atualização da página da internet da ARS Algarve, IP, referente à Saúde 

Ocupacional. 

-Atualização do conteúdo do folheto de acolhimento a ser entregue ao funcionário 

aquando da sua admissão. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 5 postos de trabalho 

para o Serviço de Saúde Ocupacional distribuídos pelas seguintes categorias 

profissionais. 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2019 

Médico  1 

Enfermeiro  1 

Técnico Superior  3 

Assistente Técnico 
 Total 5 
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Tabela 18| Ficha Atividades 2021 –  Serviço de Saúde Ocupacional 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021- ARS Algarve, IP

Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional: Serviço de Saúde Ocupacional
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Meta 2021 

(O)

Tolerância 

(QA)

Valor crítico 

(O)

Peso
(4) 

(O)

Fonte de 

verificação(5) (O)

Responsável pela execução 

(O)

Atividade 

Constante No 

Orçamento(6) 

(O) 

Eventuais 

Dependências
(7) 

(QA) 

Entidades Colaboradoras
(8) 

(QA)

Contributos paras as 

Orientações Estratégicas do 

MS
(9)

 (O) 

Observações (QA)

Taxa de cobertura da Td de todos os 

profissionais da ARS Algarve
Impacte 83% 87% 87% 93% 94% 94% 95% 0,5% 99% 12%

Ficha individual 

programa e-vacinas e 

Base de dados Excel

Enfermeiro do trabalho AO Não
ACES, Equipa Regional de Vacinação e 

Recursos Humanos
1.5,2.13,2.19

Taxa de cobertura da VHB dos profissionais 

da ARS Algarve (excluindo profissionais com 

tarefas administrativas)

Impacte 65% 66% 68% 76% 80,8% 81% 82% 0,5% 85% 12%

Ficha individual 

programa e-vacinas e 

Base de dados Excel

Enfermeiro do trabalho AO Não
ACES e Equipa Regional de Vacinação e 

Recursos Humanos
1,5,2.13;2.9,2.19

Taxa de  cobertura vacinal  relativamente ao 

Sarampo dos profissionais que fazem 

atendimento  a doentes nos ACES

Impacte 72% 72% 76,2% 88,1% 90,1% 88% 89% 0,5% 92% 12%

Ficha individual 

programa e-vacinase 

Base de dados Excel

Enfermeiro do trabalho AO Não
ACES, Equipa Regional de Vacinação e 

Recursos Humanos
2.13;2,19

Taxa de cobertura da vacinação contra a 

gripe sazonal dos profissionais de saude dos 

ACES

Impacte 30% 27% 33,7% 34,5% N/D 51,5% 35,0% 7,0% 60% 12%

Ficha individual 

programa e-vacinas e 

Base de dados Excel

Enfermeiro do trabalho AO Não ACES e Equipa Regional de Vacinação 2.13;2,19

Taxa de cobertura da vacinação contra a 

gripe sazonal dos profissionais de saude dos 

Serviços Centrais

Impacte 25% 24% 22,8% 37,4% 29,7% 45% 32% 17% 50% 12%

Ficha individual 

programa e-vacinas e 

Base de dados Excel

Enfermeiro do trabalho AO Não Equipas do DICAD 2.13;1,5;2,19

Vacinar os profissionais dos Serviços 

Centrais que desejarem a Vacina da Gripe 

Sazonal 

Realização 95% 95% 97% 98% 99% 99% 99% 0% 100% 12%

Registo do mapa com 

funcionários 

requerentes

Enfermeiro do trabalho AO Não Equipas do DICAD 1.5;1.6;2.13

Proceder ao cálculo da taxa de cobertura 

vacina contra o COVID-19 nos profissionais
Resultado 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(até 31 de 

dezembro)
1 mês

(até 31 de 

outubro)
12%

Ficha individual 

programa e-vacinase 

Base de dados Excel

Enfermeiro do trabalho AO Não
ACES, Equipa Regional de Vacinação e 

Recursos Humanos
2.13;2,19

OE6

Q
u

a
li
d

a
d

e

Divulgar as taxas de cobertura vacinal, para 

melhorar a adesão à mesma
Resultado 0 0

(até 15 de 

agosto) 

(até dia 30 de 

outubro)

(até dia 26 

de 

fevereiro)

(até 17 de 

junho)

(até 31 de 

setembro)
1 mês (até 30 junho) 16% Base de dados Excel Enfermeiro do trabalho AO Não Não 1.5,2.13;2,19
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a)b)

Promover a aplicação do Programa 

Nacional de Vacinação  e Programa 

Nacional de Eliminação do Sarampo aos 

funcionários aos funcionários ARS Algarve

OE3
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O
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 Objetivos 

Estratégicos 

(OE ) do 

QUAR da 

ARS, Algarve 

(O)

Objetivos Operacionais (OOp) da 

Unidade Orgânica (O)
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) 
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20

Meta 2021 

(O)

Tolerância 

(QA)

Valor crítico 

(O)
Peso(4) 

(O)

Fonte de 

verificação
(5)

 (O)

Responsável pela execução 

(O)

Atividade 

Constante No 

Orçamento
(6) 

(O) 

Eventuais 

Dependências
(7) 

(QA) 

Entidades Colaboradoras
(8) 

(QA)

Contributos paras as 

Orientações Estratégicas do 

MS(9) (O) 

Observações (QA)

Elaborar relatório anual dos acidentes de 

trabalho ocorridos na ARS Algarve, 

referente a ano anterior

(até 31 de 

dezembro)

(até 31 

de 

dezemb

ro)

(até 28 de 

julho)

(até 30 de 

junho)

(até 28 de 

junho)

(até 30 de 

julho)

(até 31 de 

setembro)
1 mês

(até 31 de 

abril)
20% Base de dados Excel Equipa Saúde Ocupacional AO Não Não 1.5;1.6;1.8;1.9;2.19

Elaborar relatório dos acidentes de trabalho 

ocorridos em cada ACES
0 0 0 3 3 3 3 0 3 20% Base de dados Excel Equipa Saúde Ocupacional AO Não Não 1.5;1.6;1.8;1.9;2.19

Divulgar relatório dos acidentes de 

trabalho, referente a ano anterior (superior 

hierarquico)

Resultado
(até 31 de 

dezembro)

(até 31 

de 

dezemb

ro)

(até 28 de 

julho)

(até 30 de 

junho)

(até 28 de 

junho)

(até 30 de 

julho)

(até 31 de 

setembro)
1 mês

(até 30 de 

junho)
10% Documento em PDF Equipa Saúde Ocupacional AO Não Não 1.6;1.8;2.19

Preencher balanços sociais referentes aos 

Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais

0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 15% Base de dados Equipa Saúde Ocupacional AO Não Recursos Humanos 1.3;2.19

Analisar as causas dos acidentes de trabalho 

e respetivo relatório (DL 102/2009, de 10 de 

setembro, na sua versão atualizada do artigo 73º.B, 

alinea s)

0 0 50% 100% 100% 81% 100% 20% 100% 30% Entrevista presencial /contato telefónicoEquipa Saúde Ocupacional AO Não Serviço de viaturas da ARS Algarve/ACES/UGRH 1,5,1.6;1.9,1.10,2.19,3.5

Qualidade

Calcular os indicadores de gravidade e  

incidência dos acidentes de trabalho, 

referentes ao ano anterior (anual)  

Impacte 0 0 N/D 100% 100% 100% 100% 0% 100% 5% Recursos Humanos Equipa Saúde Ocupacional AO Não Recursos Humanos 1.3;1.5,1.6;2,19,3.5

a)b) OE2;OE3;OE6
Divulgar a informação sobre na área da 

Saúde Ocupacional
Eficiência

Atualizar da informação da página da 

internet referente à saúde ocupacional da 

ARS Algarve (%)

Impacte 0 1 1 2 2 1 1 0 2 100% Página internet Equipa Saúde Ocupacional AO Não Núcleo de comunicação e documentação/Recursos Humanos1.3;1.8,2.19

Ministrar ações sensibilização/informação 

acerca do plano de contingência- Serviços 

Centrais-Sede 

Realização 0 0 0 0 0 7 3 1 6 10% Power Point Equipa Saúde Ocupacional AO Não  Serviço de Viaturas da ARS Algarve/Gabinete de formação/ACES1.5;1.6;1.8;1.9;2.19

Ministrar ações sensibilização/informação 

acerca das boas práticas no manuseamento 

dos produtos químicos (Higiene e limpeza)

Realização 0 0 0 0 0 0 4 1 6 10% Power Point Equipa Saúde Ocupacional AO Não  Serviço de Viaturas da ARS Algarve/Gabinete de formação/ACES1.5;1.6;1.8;1.9;2.19

Elaborar procedimentos internos/instruções 

do serviço de saúde ocupacional 

necessários decorrentes das avaliações de 

risco

Impacte 0 0 2 2 2 1 3 1 5 10% Documento em PDF Equipa Saúde Ocupacional AO Não Recursos Humanos/Conselho Diretivo 1.6;1.8;1.9,2.19,1.10

Eficiência

Efectuar avaliações de risco por posto de 

trabalho (DL 102/2009, de 10 de setembro, 

art. 98, alínea b)

Realização 0 0 11 0 31 0 1 0 2 10% Verificar nos postos de trabalhoTécnicas de Higiene e Segurança do trabalhoAO Não Serviço de viaturas da ARS Algarve/ACES/GIE 3.5,2.19,1.5;1.6;1,9

Eficiência

Realização de avaliações de risco, de acordo 

com o disposto no DL 102/2009, de 10 de 

setembro (na sua versão atualizada), artigo 

73-Bº, alínea b),  por unidade funcional

Realização 0 0 0 0 0 0 5 2 8 10% Verificar nos postos de trabalhoTécnicas de Higiene e Segurança do trabalhoAO Não Serviço de viaturas da ARS Algarve/ACES/GIE 3.5,2.19,1.5;1.6;1.9

Elaborar relatório de cada avaliação de risco 

por unidade funcional
Impacte 0 0 0 0 5 0 5 2 8 10% Documento em PDF Técnicas de Higiene e Segurança do trabalhoAO Não GIE 3.5,2.19,1.5,1.6,1.9

Divulgar ao Superior Hierarquico as 

avaliações de risco
Resultado 0 0 0

(até 31 de 

dezembro)

(até 10 de 

outubro)

(até 31 de 

dezembro)

(até 31 de 

dezembro)
1 mês

(até 30 de 

outubro)
10% Documento em PDF Técnicas de Higiene e Segurança do trabalhoAO Não Conselho Diretivo/UGRH 1.8;1.9;1.10,2.19

Eficiência
Monitorização dos Planos de contingência-

COVID-19 nos Serviços Centrais
Impacte 0 0 0 0 0 0 100% 20% 100% 10% Locais de trabalho Equipa Saúde Ocupacional AO Não Serviços Centrais 1.5,1.6,1,9,1.10,2.19

Qualidade Elaborar cartazes internos Realização 0 0 0 0 0 27 10 8 20 10% Documento em PDF Técnicas de Higiene e Segurança do trabalhoAO Não Serviços Centrais 1.4;1.5;1.6;1.8,1,9;1.10,2.19

Qualidade Elaborar instruções de segurança Realização 0 0 0 0 0 75 10 5 20 10% Documento em PDF Técnicas de Higiene e Segurança do trabalhoAO Não Serviços Centrais 1.4;1.5;1.6;1.8,1,9;1.10,2.19
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a)b)
Caracterizar os acidentes de trabalho e/ou 

Doenças Profissionais na ARS Algarve

a)b)

OE3;OE6

OE O5,O6

Qualidade

Desenvolver atividades no âmbito de 

Higiene e Segurança no Trabalho

Qualidade
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4.4 Núcleo de Formação Profissional 

Competências 

De acordo com as alíneas c) e h) do Art.º 5.º dos Estatutos da ARS do Algarve, IP 

(Portaria 156/2012 de 22 de maio), compete ao NFP:   

• A Promoção da qualificação e valorização profissional dos recursos humanos 

da área da saúde da região do Algarve, identificando necessidades, propondo 

planos de formação profissional e organizando ações de formação,  

• A elaboração, proposta e acompanhamento das candidaturas, no âmbito dos 

programas cofinanciados para a área da formação profissional. 

Atribuições 

 promover a qualificação e valorização profissional dos recursos humanos da 

área de saúde da região, identificando necessidades, propondo planos de 

formação e organizando ações de formação; 

 elaborar, propor e acompanhar as candidaturas, no âmbito dos programas co-

financiados para a área da formação profissional, caso existam; 

 acompanhar e monitorizar projetos/programas/protocolos das áreas abrangidas 

por esta entidade. 

Missão 

Promover a qualificação e valorização de todos os profissionais da ARS Algarve, I.P. 

Objetivos: 

 Identificar as necessidades no domínio das competências dos profissionais de 

saúde da ARS Algarve; 

 Identificar as necessidades, no âmbito da formação contínua, de acordo com as 

unidades de competência caracterizadas; 

 Operacionalizar as várias fases do processo de formação dos profissionais da 

ARS Algarve; 

 Monitorizar os processos de avaliação das unidades de competência trabalhados; 

 Constituir uma bolsa de formadores acreditados em áreas sinalizadas; 

 Contribuir para a construção de um quadro de orientação específica de formação 

contínua para os profissionais de saúde da Região; 

 Identificar as organizações/estruturas regionais que contribuam para o 

desenvolvimento dos processos de aquisição de competência (Universidade do 

Algarve, estruturas de formação dos hospitais, outros). 
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Responsabilidades 

 Identificação de necessidades, conceção, planeamento, realização e avaliação 

das atividades de formação continua e/ou em contexto de trabalho.  

 Gestão da bolsa de formadores internos e externos, organização da rede de 

comunicação interna e externa.  

 Elaboração dos processos relativos a Comissões Gratuitas de Serviço. 

 Execução, manutenção e atualização das Bases de Dados.  

 Certificação das ações de formação através da plataforma SIGO.  

 Compilação e comunicação de dados para o Balanço Social.  

 Compilação e reporte de dados para o Relatório de Atividades da Administração 

Pública. Realização do Plano Anual de Formação bem como o Relatório Anual da 

Formação.  

 Organização de eventos, encontros ou outras atividades. 

 Elaboração de Candidaturas e o acompanhamento das mesmas, caso existam, 

execução física e financeira, pedidos de reembolso e saldo final.  

 Acompanhamento e avaliação de ações financiadas, contato com formadores 

internos e externos, construção dos documentos necessários à elaboração dos 

dossiers pedagógicos e financeiros, incluindo a realização de contratos (prestação 

de serviços) com formadores externos.  

 Avaliação inicial e final das atividades formativas. 

 Gestão da marcação dos espaços partilhados com a Direção de Serviços da 

Região do Algarve (DSRAl), da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE). 

Orgânica interna 

 

Legenda: (a) neste momento somente existe um Assistente Técnico (que aguarda mobilidade 

intercarreiras para a carreira técnica superior); (b) Não existe Técnico Superior (aguarda-se a 

vinda de um). 

 

 

Responsável  

(enfermeiro chefe) 

Técnico 
Superior/Assistente 

Técnico (1)(a) 

Técnico Superior - área financeira  
(1)(b) 
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Estatísticas de desempenho 

Apesar termos cessado a formação presencial em março, no decurso do ano de 2020, 

conforme podemos verificar na Tabela 1, tínhamos para planeadas em Plano de 

Formação de 2020, 101 ações de formação, das quais 19 no âmbito do Programa 

Operacional (PO) CRESC Algarve 2020, ou seja, com cofinanciamento 

(correspondendo a 18,81% das ações planeadas), e 82 sem cofinanciamento 

(correspondendo a 81,19% destas ações).  

Destas ações, foram realizadas duas (02) ações cofinanciadas (Candidatura PO 

CRESC Algarve 2020 n.º ALG-06-4538-FSE-000002 - Formação de Profissionais do 

Setor da Saúde), respetivamente a ação 2.3 – Cuidados Paliativos – Curso Básico 

(que ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de março, com um total de 21 horas de formação, tendo 

participado 23 formandos) e a ação 55.1. – Trabalho em Equipa (que ocorreu nos dias 

27 e 28 de fevereiro, com um total de 14 horas, tendo participado 20 formandos), 

correspondendo a 1,98% do total das ações planeadas, e cinco ações não 

cofinanciadas, respetivamente as ações OA 2.1 e 2.2., Formação para Profissionais 

das Equipas de Saúde Escolar no Âmbito da Diabetes (que decorreram nos dias 8 e 

22 de janeiro, com um total de sete horas de formação cada ação, tendo participado 

17 formandos na primeira ação e 20 na segunda) e as ações OA 1.1., 1.2 e 1.3, 

Formação em SBV/DAE (que decorreram nos dias 22 e 29 de janeiro e 21 de 

fevereiro, com um total de sete horas de formação cada ação, tendo participado seis 

formandos na primeira e na segunda ação, e sete na terceira), que correspondem a 

4,95% do total das ações planeadas, ou seja, no total das ações previstas no Plano de 

Formação de 2019, foram realizadas sete ações, isto é, realizaram-se 6,93% das 

ações previstas neste Plano de Formação.  

Para além disso, de se referir que ainda se realizou mais uma ação de formação que 

não estava prevista em Plano de Formação, a ação Oficinas de CoCriação, que se 

realizaram no dia 5 de março, com um total de sete horas, tendo participado 12 

formandos, e que foram promovidas pelo INA, IP, o que perfaz um total de oito ações 

de formação, das quais cinco não foram financiadas. 

Tabela 19: Distribuição das Ações de Formação Previstas, Realizadas e Não 
Realizadas em 2020 

Tipo de Ação de Formação 

Ações de Formação Previstas, Realizadas e não Realizadas 

Previstas em Plano de 
Formação (n = 101) 

Não Previstas em Plano 
de Formação 

Total da 
Formação 
Realizada 

Fi % Fi Fi 
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CRESC Algarve 2020 

Realizada 2 1,98 ---- 2 

Não Realizada 17 16,83 ---- ---- 

Subtotal (A) 19 18,81 ---- 2 

Não Financiada 

Realizada 5 4,95 1 6 

Não Realizada 77 76,24 ---- ---- 

Subtotal (B) 82 81,19 ---- 6 

Total (A+B) 101 100 1 8 

 

Relativamente à formação realizada, esta abrangeu um total de 111 formandos, dos 

quais 38,74% nas ações cofinanciadas (duas ações) e 61,26 nas ações não 

cofinanciadas (seis ações), sendo ainda de referir que destes, 99 participaram em 

ações previstas em Plano de Formação, dos quais 43,43% em ações cofinanciadas e 

56,57% em ações sem cofinanciamento. 

Tabela 20: Distribuição dos Formandos de Acordo com a sua Participação nas 
Ações de Formação em 2020 

Tipo de Ação de 
Formação 

Participação de Formandos nas Ações de Formação 

Prevista em Plano de 
Formação (n = 99) 

Não prevista em Plano 
de Formação 

Total da Formação 
Realizada (n = 111) 

Fi % Fi Fi % 

Financiada 43 43,43 ---- 43 38,74 

Não Financiada 56 56,57 12 68 61,26 

Total 99 100 12 111 100 

 

Relativamente aos profissionais que participaram nestas ações (n = 93), de acordo 

com o seguinte Tabela 3, a maioria são enfermeiros (aproximadamente 57%), sendo o 

segundo grupo mais representativo, o dos médicos (23,66%), sendo os grupos menos 

representativos, o dos Técnicos Superiores de Saúde e o dos Assistentes 

Operacionais (1,08%). 

De referir que dos cinco Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, três são 

Fisioterapeutas, um é Higienista Oral e outro Técnico Cardiopneumografista, dos sete 

Técnicos Superiores de Regime Geral, três são da área da Gestão, dois são da área 

da Psicologia Clínica, um é da área das Análises Clínicas e o outro da área do Serviço 

Social, enquanto que o Técnico Superior de Saúde é da Ramo da Psicologia Clínica. 

Tabela 21: Distribuição dos Profissionais que participaram nas Ações de 
Formação de Acordo com o seu Grupo Socioprofissional 

Carreira Profissional 
Profissionais formandos 

Fi % 
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Médicos 22 23,66 

Enfermeiros 53 56,99 

Técnicos Superiores de Regime Geral 7 7,53 

Técnicos Superiores de Saúde 1 1,08 

Técnicos Superiores de Diagnóstico e 
Terapêutica 

5 
5,38 

Assistentes Técnicos 4 4,3 

Assistentes Operacionais 1 1,08 

Total 93 100,00 
 

No que respeita à distribuição dos profissionais que participaram nestas ações, de 

acordo com o serviço de proveniência, conforme podemos verificar na seguinte tabela 

4, verificamos que a maioria é proveniente do ACeS Central (50,54%), sendo os 

serviços menos representativos, o ACeS do Sotavento e os Serviços Centrais (ambos 

com 15,05%), sendo ainda de referir que relativamente aos profissionais dos serviços 

centrais que participaram nestas ações de formação, cinco eram da DICAD e os 

restantes da Sede. 

Tabela 22: Distribuição dos Profissionais que participaram nas Ações de 
Formação de Acordo com o Serviço de Proveniência 

Serviço de Proveniência 
Profissionais 
formandos 

Fi % 

ACeS do Barlavento 18 19,35 

ACeS Central 47 50,54 

ACeS do Sotavento 14 15,05 

Serviços Centrais 14 15,05 

Total 93 100,00 
 

Relativamente à execução financeira, os custos referentes à formação financiada, 

referente ao um volume de horas de formação (n.º de formandos x total de horas de 

formação) de 763 horas, é de 3.685,40€ (valores oficiais, a serem submetidos em 

sede de saldo final da operação), e os custos relativos à formação não financiada, 

referente a um  volume de horas de formação de 476 horas são aproximadamente de 

2.241,96€ (valores oficiosos), o que perfaz um total de 5 927,36€ para um volume total 

de horas de formação de 1 239. 

Relativamente aos formadores, foram todos internos, dos quais seis nas ações 

financiadas (cinco numa e um noutra) e 10 nas ações não financiadas (respetivamente 

seis numa, dois noutra e outros dois noutra ainda), ou seja, um total de 15 formadores, 

sendo que o único contrato de prestação de serviços de formação, foi ao nível da 
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supervisão das equipas GASMI aqui não incluído, uma vez que visa consultoria e 

supervisão formativa destas equipas e estende-se por todo o ano (e que foi efetuado 

com o supervisor destas equipas). 

Relativamente à autoformação formal (e.g., congressos, seminários e jornadas 

promovidas por outras entidades, que os trabalhadores frequentaram em regime de 

Comissão Gratuita de Serviço), esta abrangeu um total de 91 formandos, distribuídos 

50 ações de formação (em modelo de e-learning), que corresponderam a cerca de 53 

trabalhadores, com um rácio formando/trabalhador de 1,72, ocupando um total de 59,5 

horas, correspondendo a cerca de 8,5 dias de formação, para um dia padrão de 

formação de 7 horas/dia, dos quais a maioria foi pessoal técnico superior de regime 

geral (respetivamente 10 da área da psicologia clínica, cinco da área da 

economia/gestão, e um da área da intervenção comunitária, outro da área da 

investigação social aplicada, e outro ainda do serviço social). 

De referir que a maioria dos trabalhadores que frequentaram autoformação formal está 

afeto ao DICAD (19 trabalhadores), seguidos dos trabalhadores afetos à Sede (18 

trabalhadores). 

Finalmente de mencionarmos que devido à suspensão da atividade formativa 

presencial, a partir de março, como referido, e não havendo condições para se retomar 

esta atividade, nomeadamente num contexto de grande incerteza, que ainda persiste, 

foi solicitado o encerramento da formação financiada no âmbito do CRESC Algarve 

2020, a contar de março de 2020, o que foi aceite pela entidade gestora. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2019 identifica um total de 4postos de trabalho 

para este Núcleo de Formação Profissional, distribuídos pelas seguintes categorias 

profissionais 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2020 

Enfermeiro 1* 

Técnico Superior 1 

Assistente Técnico 1** 

Total 4 

Legenda: * Responsável de Núcleo; ** Neste momento existe um Assistente Técnico (que 

aguarda mobilidade intercarreiras para a carreira de Técnico Superior). 

 



Plano de Atividades 2021 

157 
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serviços R
e

s
u

lt
a

d
o

 

Não 

Aplicável
31/jul 31/jul 31/jul 31/jul 31/jul 30/set 100% Base de dados 

Núcleo de 

Formação 

Profissional

ANC
ACSS e CRESC 

Algarve 2020

ACeS e Serviços 

Centrais
Pontos 1, 2 e 3

OE3;OE5;OE6
Promover a formação profissional dos

trabalhadores da ARS Algarve, IP

Q
u

a
li

d
a

d
e

 

Taxa de participação em formação (n.º de

participantes em formação/total de

efetivos)  (%) no ano 2021

R
e

s
u

lt
a

d
o

 

52,5% 40,0% 44,8% 49,64% 6,06% 45% 5% 53% 100% Base de dados 

Núcleo de 

Formação 

Profissional

AO/ASPFP 

ACSS, CRESC 

Algarve 2021 e 

formadores 

externos

ACeS, Serviços 

Centrais e 

formadores 

internos

Pontos 1, 2 e 3 Objetivo do QUAR

OE3;OE5; OE6

Operacionalizar as várias fases do

processo de formação dos profissionais da

ARS Algarve, IP E
fi

c
á

c
ia N.º de dossiers pedagógicos encerrados

com toda a documentação entregue

E
s
tr

u
tu

ra

Não 

Aplicável

70 dias após 

o terminus da 

ação

70 dias após o 

terminus da ação

60 dias após o 

terminus da ação

70 dias após o 

terminus da ação

70 dias após o 

terminus da 

ação
10 dias 30 dias 100%

Dossier 

Pedagógico  e 

Base de dados 

Núcleo de 

Formação 

Profissional

ANC

ACSS, CRESC 

Algarve 2021 e 

formadores 

externos

ACeS, Serviços 

Centrais e 

formadores 

internos

Pontos 1, 2 e 3

OE3;OE5; OE6

Implementar ações de formação que 

visem a promoção da conciliação entre a 

vida profissional, pessoal e familiar

Q
u

a
li
d

a
d

e
 

N.º de ações realizadas

R
e

s
u

lt
a

d
o

 

Não 

Aplicável

Não 

Aplicável
Não Aplicável 2 0 2 1 4 100% Base de dados 

Núcleo de 

Formação 

Profissional

AO/ASPFP 

ACSS, CRESC 

Algarve 2021 e 

formadores 

externos

ACeS, Serviços 

Centrais e 

formadores 

internos

Pontos 1, 2 e 3 Objetivo do QUAR

G
a

r
a

n
t
ir

 à
 p

o
p

u
la

ç
ã

o
 d

a
 R

e
g

iã
o

 d
o

 A
lg

a
r
v

e
 o

 a
c
e

s
s
o

 à
 

p
r
e

s
t
a

ç
ã

o
 d

e
 c

u
id

a
d

o
s
 d

e
 s

a
ú

d
e

, 
a

d
e

q
u

a
n

d
o

 o
s
 r

e
c
u

r
s
o

s
 

A
lí
n

e
a

s
 c

) 
e

 h
) 

d
o

 A
rt

.º
 5

.º
 d

a
 P

o
rt

a
ri

a
 n

.º
 1

5
6

/
2

0
1

2
 d

e
 2

2
 d

e
 m

a
io

 

e
 a

lí
n

e
a

 a
) 

d
o

 n
.º

 2
 d

o
 A

rt
.º

 1
6

.º
 d

o
 R

e
g

u
la

m
e

n
to

 I
n

te
rn

o
 d

a
 A

R
S

Nota: Toda esta previsão está dependente da evolução da crise pandémica provocada pela COVID, que no caso da formação profissional levou à suspensão da grande maioria das ações previstas em 2020, entre outras razões, por não haver condições fisicas em termos de instalações, que permitissem a sua realização com condições de segurança, dificuldades tecnológicas 
que impossibilitaram a realização de formação em modelo e-learning ou b-learning, bem como falta de disponibilidade de formandos e mesmo até de formadores.
Assim, de um total de 101 ações programadas somente se realizaram oito (uma vez que em março a formação foi suspensa, pelas razões mencionadas), que abrangeram um total de  93 profissionais (ou 111 formandos uma vez que houve pessoas que estiveram presentess em ais de uma formação).
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4.5 Unidade de Compras e Logística (UCL) 

Competências e Atribuições 

A Unidade de Compras e Logística integra os seguintes serviços:  

- Compras; 

- Armazém Geral; 

- Serviços Farmacêuticos; 

- Serviço de Viaturas;  

- Serviço de Gestão de Transporte de Doentes. 

Compete à Unidade de Compras e Logística assegurar a gestão de stocks e o 

aprovisionamento de bens e serviços necessários e adequados ao funcionamento da 

ARS Algarve, IP. 

Missão 

Liderar e gerir os procedimentos de procurement de forma a suprir necessidades e 

contribuir para suportar a missão e os objectivos da ARS Algarve, com um forte 

enfoque no trabalho de equipa, na qualidade técnica e na comunicação e colaboração 

com os restantes serviços. 

Objectivos:  

 Garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde nos variados 

serviços da ARS Algarve, antecipando necessidades de bens e serviços e 

contribuindo para que os mesmos sejam adquiridos em tempo útil, nos termos 

da legislação, nas quantidades e qualidade necessárias e com o custo mais 

favorável; 

 Conhecer em dado momento o ponto de situação dos procedimentos em 

desenvolvimento, assim como dos pedidos manifestados e dos autorizados; 

 Interagir e colaborar activamente com os serviços e as entidades que intervêm 

no processo de aquisição de bens e serviços. 

Responsabilidades 

o Adquirir os bens e contratar os serviços de forma eficiente, para fazer face às 

necessidades da ARS Algarve. 
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Orgânica Interna 

 

Atividades Previstas 

A Unidade e seus Serviços tem vindo constantemente a ser reorganizados face à 

saída e novas entradas de profissionais. Estas alterações, assim como a necessidade 

de redefinir os serviços, originaram constrangimentos próprios, que aumentaram a 

carga de processos pelas restantes gestoras de procedimentos. 

Face à vigente pandemia do COVID-19 bem como à insuficiência orçamental 

verificada, os objetivos propostos para o ano 2021 poderão não se concretizar. 

São objectivos centrais para 2021: 

 Apresentação ao CD de informação mensal ou trimestral de abate, sempre que 

existam produtos a regularizar; 

 Dar formação na utilização e gestão dos gases medicinais, nomeadamente o 

oxigénio - a ministrar pela empresa adjudicada para fornecimento do 

medicamento; 

 Dar formação em Farmacovigilância pelos Serviços Farmacêuticos; 

 Gerir as autorizações de viagens e alojamento e a gestão da frota afeta aos 

serviços centrais; 

 Gestão dos pedidos de transporte de doentes não urgentes; 

 Desenvolver procedimentos de aquisição de bens e serviços que visem 

assegurar a prestação de cuidados de saúde nos três Agrupamentos de 

Coordenador 

Compras 

7 Técnicos 
Superiores 

1 Assistente 
Técnica 

 

Armazém 
Geral 

1 Técnico 
Superior 

6 
Assistentes 
Operacionai

s 

Serviços 
Farmaceuticos 

2 TSS 

3 TDT 

2 Assistebnte 
Técnicas 

2 Assistente 
Operacionais 

2 Assistente 
Técnicas 

SGTD 

1  Assistente 
Técnica 

Serviço de 
Viaturas 

1 Técnico Superior 

6 Assistentes 
Operacionais 
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Centros de Saúde da região do Algarve, da actividade dos Serviços 

Farmacêuticos, do Laboratório Regional de Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres, 

assim como dos serviços centrais da ARS; 

 Desenvolver procedimentos de aquisição dos bens de investimento 

necessários para equipar as diversas unidades ou substituir equipamentos 

existentes; 

 Levantamento das necessidades e elaboração das estimativas de bens e  

serviços para fornecer à SPMS, EPE e à eSPap, IP, para efeitos de agregação 

de necessidades de aquisição, nomeadamente: combustíveis; serviços de 

vigilância e segurança; serviços de limpeza e produtos de higiene; papel; 

economato e consumíveis de impressão; mobiliário de escritório; fornecimento 

de refeições confeccionadas e serviços associados; entre outros; 

 Colaborar na elaboração das estimativas de necessidades de comunicações 

móveis, manutenção de hardware e software, cópia e impressão, equipamento 

informático e licenças de software para submissão à SPMS, EPE; 

 Transferir a gestão de contratos para os serviços competentes (DSPP; UGRH; 

GIE), nomeadamente para efeitos de monitorização dos contratos de 

prestações de serviços, para informação à ACSS, IP, como na prestação de 

serviços médicos, relativamente às horas realizadas de serviços médicos no 

âmbito de contratos de aquisição de serviços;  

 Formalizar os contratos oriundos dos procedimentos centralizados e 

adjudicados pela UMC/ SPMS, EPE e acompanhar a execução dos mesmos;  

 Controlo dos pedidos de autorização para a assunção de encargos plurianuais, 

ao abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21 de Fevereiro (LCPA), através de base de 

dados em Excel desenvolvida internamente para o efeito; 

 Publicitação de todos os contratos de prestações de serviços no BASE-GOV e 

na DGAEP (no caso do valor ser inferior a 10.000€); 

 Controlo dos certificados de acesso às plataformas electrónicas e certificados 

digitais qualificados representativos; 

 Ligação com os vários interlocutores para a prestação de informação ao 

INFARMED, no âmbito do Despacho SES n.º 5456-B/2013 de 23 de Abril; 

 Acompanhamento, junto do serviço gestor do contrato, a prestação de serviços 

médicos, nomeadamente se as validações do registo das horas realizadas e 

facturadas mensalmente estão de acordo com o contratado; 

 Acompanhamento, junto do serviço gestor do contrato, a prestação de serviços 

de limpeza, nomeadamente se as validações do registo das horas realizadas e 

facturadas mensalmente estão de acordo com o contratado; 
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 Acompanhamento, junto do serviço gestor do contrato, a prestação de serviços 

de vigilância e segurança, nomeadamente se as validações do registo das 

horas realizadas e facturadas mensalmente estão de acordo com o contratado; 

 Controlo da execução de contratos de fornecimento e prestações de serviços e 

consequente registo das facturas no GHAF; 

 Participação na elaboração do Orçamento da ARS, nomeadamente fornecendo 

estimativas para aquisição de serviços; 

 Recolha, tratamento e preenchimento da informação para reporte estatístico 

anual das Compras Públicas de bens e serviços a remeter à ESPAP; 

 Propor elementos para a composição de júris de procedimentos de aquisição 

de bens e serviços, assim como prestar-lhes assessoria no que respeita ao 

enquadramento e à fundamentação legal. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 32 postos de 

trabalho para esta Unidade, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais. 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2021 

Dirigente  1 

Técnico Superior de Saúde  3 

Técnico Superior  10 

Assistente Técnico  5 

Assistente Operacional  14 

Total 31 
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Tabela 24| Ficha Atividades 2021 – Unidade de Compras e Logística 
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4.6 Gabinete de Instalações e Equipamentos e Património 

(GIEP) 

Gabinete de Instalações e Equipamentos: 

• Gestão de contratos, fiscalização ou acompanhamento da execução física de 

empreitadas e fornecimento de bens e serviços, bem como, a coordenação, 

planeamento, controlo de tempos e custos, fiscalização e coordenação de 

segurança e saúde da execução de empreitadas, no âmbito das instalações e 

equipamentos, incluindo o acompanhamento do período de garantia, vistorias, 

receção definitiva e liberação ou acionamento de cauções; 

• Elaboração de cadernos de encargos (ou especificações técnicas) e 

documentação complementar, incluindo projetos de execução de empreitadas de 

obras de conservação, remodelação, beneficiação, alteração e/ou adaptação 

para procedimentos de concurso de empreitadas e fornecimento de bens e 

serviços e integração em júris de procedimento de contratação pública; 

• Elaboração de propostas de ações preventivas e corretivas na manutenção e 

conservação de unidades de saúde, bem como o acompanhamento e gestão de 

contratos de manutenção de instalações e equipamentos, nas unidades de 

saúde da ARS Algarve, I.P.; 

• Análise e revisão de estudos e projetos; 

• Elaboração de programas funcionais, emissão de pareceres, relatórios técnicos, 

vistorias, estudos, mapas ou outros documentos técnicos na área de instalações 

e equipamentos de unidades de saúde. 

Património: 

• Análise e emissão de pareceres e relatórios técnicos na área do património; 

• Gestão do parque imobiliário da ARS Algarve, I.P. (património próprio, cedido 

por terceiros, cedido a terceiros, arrendado), incluindo a racionalização da 

ocupação de espaços; 

• Gestão do cadastro e inventários do imobilizado na plataforma eletrónica 

―Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia‖ (GHAF), nos termos da Portaria n.º 

189/2016 de 14 de julho – Classificador 2; 
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• Regularização jurídica do património imobiliário privativo da ARS Algarve, I.P. 

pelo GJC, com apoio do GIE/Património; 

• Gestão dos bens imóveis afetos à ARS Algarve, I.P., em particular, manter 

atualizada a plataforma eletrónica do ―Sistema de Inventário dos Imóveis do 

Estado‖ (SIIE); 

• Colaboração na elaboração do ―Plano Plurianual de Investimentos da ARS 

Algarve, I.P. e dos ACES‖ e no acompanhamento mensal da execução física do 

plano. 

Geral: 

• Gestão e manutenção das seguintes bases de dados de instalações e 

equipamentos e património: 

o Plantas de Arquitetura do Parque Imobiliário da ARS Algarve (CAD); 

o Plantas de Instalações e Equipamentos AVAC do Edifícios da ARS Algarve 

(CAD); 

o Atualização das peças desenhadas com os equipamentos de Segurança Contra 

Incêndio das Unidades de Saúde, com identificação dos equipamentos (nºs de 

série e de inventário), e identificação dos códigos de cada extintor (etiquetas); 

o Atualização das peças desenhadas existentes (levantamento em alguns casos), 

com características e materiais das redes de abastecimento de água das 

unidades de saúde; 

o Mapas Anuais de Empreitadas da ARS Algarve, I.P. e de Liberação de Cauções 

(Excel); 

o Mapa da Segurança Contra Riscos de Incêndio nas Unidades de Saúde da ARS 

Algarve, I.P. (Excel); 

o Mapas de Consumos de Água e Energia, Gás Combustível, Produção de 

Resíduos (Excel); 

o Mapa de Distribuição dos Equipamentos da Rede de Frio adstritos à Vacinação 

da ARS Algarve (Frigoríficos de Vacinação) e dos respetivos equipamentos 

afetos aos Sistema de Monitorização de Temperaturas; 

o Mapas do Inventário e Cadastro de Bens Móveis (Excel); 
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o Mapas do Património Imobiliário da ARS Algarve, I.P. (Excel); 

o Módulo do Imobilizado da Plataforma Eletrónica de ―Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia‖ (GHAF); 

o Plataforma Eletrónica do ―Sistema de Inventário dos Imóveis do Estado‖ (SIIE). 

• Colaboração na equipa do processo de transferência de competências para os 

Municípios, no âmbito das instalações e equipamentos e património. 

Atribuições 

Ao ―Gabinete de Instalações e Equipamentos e Património‖, abreviadamente 

designado por GIE, compete, nos termos da legislação em vigor: 

• Artigo 6.º da Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, alterada pela Portaria n.º 

212/2013, de 27 de junho: 

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

aplicáveis a instalações e equipamentos de unidades de saúde integradas ou 

financiadas pelo SNS; 

b) Elaborar programas funcionais e projetos tipo para estabelecimentos de saúde e 

adequá-los a situações concretas; 

c) 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 respetivo estado de conservação e, quando necessário, 

apresentar propostas para a sua reparação; 

d) 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; 

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

empreitadas e fornecimento de bens e serviços, no âmbito das instalações e 

equipamentos; 

f) Acompanhar e fiscalizar a execução de empreitadas e fornecimentos cuja 

responsabilidade lhe seja atribuída; 

g) Elaborar e acompanhar a carta de instalações e equipamentos de saúde da 

ARSALGARVE, I.P. 
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• Alínea s) do Artigo 5.º da Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, alterada pela 

Portaria n.º 212/2013, de 27 de junho: 

s) 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. 

• Resolução do Conselho de Ministros N.º 104/2020 de 24 de novembro, que 

Aprova o Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública para o 

período até 2030: 

a) Compete aos GER (Gestor de Energia e Carbono, Ex-GLEC) promover e apoiar 

a implementação do ECO.AP 2030 nas instalações sob gestão ou utilização pela 

respetiva entidade pública, designadamente: 

a. Inventariar e caracterizar os consumos de energia, água e materiais, as 

fontes de energia e as fontes de emissões de GEE; 

b. Assegurar a existência da certificação do desempenho energético de 

edifícios e respetiva atualização, se aplicável, e a promoção da 

aplicação de certificações nas restantes áreas abrangidas pelo 

programa; 

c. Disseminar e incentivar a adoção de comportamentos eficientes e de 

melhor desempenho ambiental; 

d. Dinamizar e verificar as medidas de melhoria identificadas; 

e. Proceder ao respetivo registo e reportar os consumos de energia e a 

energia produzida, bem como os consumos relativos aos restantes 

objetivos deste plano e emissões de GEE e as medidas implementadas 

no Barómetro ECO.AP; 

f. Comunicar superiormente, com base na análise anual do cumprimento 

do Plano. 

• Despachos da Tutela e Regulamentos / Circulares Normativas específicas 

aplicáveis: 

o Circular Interna Normativa n.º 03/2013 de 28/06/2013, sobre o ―Regulamento de 

Atribuição e Utilização de Equipamentos de Comunicações Móveis‖;  

o Regulamento de Atribuição, Manutenção e Gestão das Casas de Função da 

ARS Algarve, I.P., aprovado em reunião de Conselho Diretivo de 30/10/2019; 

o Circular Interna Normativa n.º 03/2011 de 17/06/2011, sobre as ―Abate de Bens 

e Gestão de Resíduos na ARS Algarve, I.P.‖ 
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o Gestão do Património Imobiliário Público do Ministério da Saúde: Regras de 

Numeração de Espaços / Salas dos Imóveis da ARS Algarve, I.P.‖ aprovado em 

reunião de Conselho Diretivo de 31/07/2019; 

o Circular Interna Normativa n.º 8/2013 de 03/12/2013, sobre ―Colocação de 

Etiquetas em Bens Móveis e Implementação de Folha de Cadastro nos Edifícios 

em Uso pela ARS Algarve, I.P.‖ e Circular Interna Informativa n.º 83/2014 de 

14/04/2014 sobre ―Procedimentos Relativamente aos Bens Inventariados‖. 

Missão 

Garantir a eficiente operacionalidade das instalações e equipamentos das unidades de 

saúde, em particular no que se refere ao conforto de utilização das instalações, 

qualidade e segurança, evitando a degradação dos edifícios, instalações técnicas e 

equipamentos, rentabilizando assim os investimentos durante a sua vida útil. 

Garantir ainda uma gestão eficiente e eficaz dos bens móveis e imóveis, possibilitando 

melhorias a nível da utilização e otimização dos recursos. 

Objetivos 

Objetivo 1: Gestão de contratos, fiscalização ou acompanhamento da execução 

física de empreitadas e fornecimento de bens e serviços no âmbito das instalações e 

equipamentos, no âmbito das instalações e equipamentos das unidades de saúde da 

ARS Algarve, I.P. 

Objetivo 2: Elaboração de cadernos de encargos (ou especificações técnicas) e 

documentação complementar para procedimentos de concurso de empreitadas e 

fornecimento de bens e serviços e integração em júris de procedimento de contratação 

pública, no âmbito das instalações e equipamentos, nas unidades de saúde da ARS 

Algarve, I.P. 

Objetivo 3: Elaboração de programas funcionais, emissão de pareceres, relatórios 

técnicos, vistorias, estudos, mapas ou outros documentos técnicos, no âmbito das 

instalações e equipamentos e património da ARS Algarve, I.P. 

Objetivo 4: Gestão dos bens móveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter 

atualizado o cadastro e inventário, providenciar a manutenção das folhas de cadastro. 

Objetivo 5: Registo de bens móveis na plataforma eletrónica ―Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia‖ (GHAF) e a sua atualização. 
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Objetivo 6: Gestão dos bens imóveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter 

atualizado o cadastro e inventário destes bens e registo de novos bens imóveis no 

programa imobilizado GHAF e atualização de transferências. 

Objetivo 7: Acompanhamento do período de garantia de empreitadas e prestações 

de bens e serviços (quando aplicável), incluindo vistorias, acionamento de cauções, 

receções definitivas e/ou propostas de liberação de cauções, no âmbito das 

instalações e equipamentos das unidades de saúde da ARS Algarve, I.P. 

Objetivo 8: Gestão dos bens imóveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter 

atualizada a plataforma eletrónica do ―Sistema de Inventário dos Imóveis do Estado‖ 

(SIIE), através da realização de uma revisão e atualização anual. 

Objetivo 9: Acompanhamento e Apoio Técnico do Plano Estratégico do Baixo 

Carbono (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública 

(ECO.AP) para a região do Algarve. 

Objetivo 10:  Implementação de Medidas de Segurança Contra Incêndio nos edifícios 

da ARS Algarve I. P. (Medidas de Autoproteção, Estudos, Projetos, Levantamentos, 

Plantas de Emergência). 

Objetivo 11: Garantir o funcionamento das instalações e equipamentos de 

comunicações móveis e fixas da ARS Algarve, na sua vertente de infraestruturas e 

hardware. 

Objetivo 12: Acompanhamento e apoio técnico do estado dos geradores de 

emergência com a verificação das fichas de verificação periódica. 

Objetivo 13: Colaboração na equipa do processo de transferência de competências 

para os Municípios, nomeadamente, elaboração dos anexos aos autos de 

transferência, no âmbito das instalações e equipamentos e património. 

Objetivo 14: Gestão e Apoio Técnico do Sistema de Monitorização de Temperaturas 

VIGIE para Frigoríficos dos serviços de Vacinação; 

Objetivo 15: Coordenação de Segurança em Obra nas empreitadas efetuadas pela 

ARS Algarve nos seus edifícios; 

 

Nota:Os objetivos propostos pressupõem a manutenção dos recursos humanos 

atualmente existentes no GIE e Património, durante todo o ano de 2021. 
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Responsabilidades: 

Gabinete de Instalações e Equipamentos: 

• Colaboração com a UCL no levantamento de agregação de necessidades para 

procedimentos de compras centralizadas. 

• Colaboração com o DGAG nos processos de candidaturas financeiras. 

• Colaboração nos Protocolos / Acordos de Colaboração com outras instituições, 

no âmbito das instalações e equipamentos (SUB, LRSP, Unidades de Cuidados 

Continuados, etc.). 

• Apoio ao desenvolvimento na ―Estratégia Nacional de Adaptação de alterações 

Climáticas 2020‖ na região. 

• Apoio ao DSPP no desenvolvimento do ―Programa de Intervenção Operacional 

de Prevenção Ambiental de Legionella‖ (PIOPAL) - UPCS do SNS - Desp. 

10285/2017, Gabinete SEAS 27.11.2017. 

• Implementação de Medidas de Segurança Contra Incêndio nos edifícios da ARS 

Algarve I. P. (Medidas de Autoproteção, Estudos, Projetos, Levantamentos, 

Plantas de Emergência). 

• Gestão do contrato de Fornecimento de Gás Propano a Granel para Unidades 

da ARS Algarve, I.P. 

• Elaboração de Pareceres Técnicos para as Unidades afetas à RNCCI e 

RNCCSM. 

• Gestão de contratos de manutenção e assistência técnica às instalações e 

Equipamentos dos Edifícios da ARS Algarve de acordo com o ponto ―Atividades 

Previstas‖. 

• Gestão e implementação do ―Plano do Baixo Carbono‖ (PEBC) e do ―Programa 

de Eficiência Energética da Administração Pública‖ (ECO.AP), nos Edifícios 

Hospitalares da Região 

• Gestão, monitorização e acompanhamento da ―Prestação de Serviços 

Combinados de Vigilância e Segurança Humana e de Ligação a Central de 

Receção e Monitorização de Alarmes‖ dos edifícios da ARS Algarve, I.P. 
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Património: 

• Regularização jurídica do património imobiliário privativo da ARS Algarve, I.P. 

pelo GJC, com apoio do GIE. 

Orgânica Interna 

 

Estatísticas de desempenho 

Ano de 2020: 

Objetivo 1:  Acompanhamento e/ou fiscalização da execução física de empreitadas 

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

unidades de saúde da ARS Algarve, I.P. Total em 2020:  117 

Em 2020, foram realizadas 6 (seis) empreitadas: 

• Empreitada de Trabalhos de Reparação e Conservação na Extensão de Saúde 

da Conceição de Faro; 

• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de 

Sagres; 

• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de 

Pêra; 

• Empreitada de Trabalhos de Adaptação às Normas Técnicas de Acessibilidade 

no ACES Central; 

Coordenador 
Ilidio Cavaco 

Técnicos 
Superiores
Engenharia 

Civil  

(2) 

Técnicos 
Superiores 
de Gestão 

(2) 

Técnico 
Superior 

Engenharia 
Mecânica 

(1) 

Técnico 
Superior 

Engenharia 
Eletrotécnica 

(1) 

Técnico 
Superior 

Arquitetura 
(1) 

Assistente 
Técnico 

(1) 

Enfermeira 
(1) 
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• Empreitada de Trabalhos de Adaptação às Normas Técnicas de Acessibilidade 

no ACES Barlavento; 

• Empreitada de Trabalhos de Adaptação às Normas Técnicas de Acessibilidade 

no ACES Sotavento. 

Objetivo 2:  Desenvolvimento de procedimentos de concurso, incluindo a elaboração 

de cadernos de encargos para adjudicação de empreitadas e fornecimento de bens e 

serviços, no âmbito das instalações e equipamentos, nas unidades de saúde da ARS 

Algarve, I.P. Total em 2020: 33 

Em 2020, foram desenvolvidos procedimentos de concurso para 5 (cinco) 

empreitadas: 

• Empreitada de Trabalhos de Reparação e Conservação na Extensão de Saúde 

da Conceição de Faro; 

• Empreitada de Trabalhos de Adaptação às Normas Técnicas de Acessibilidade 

no ACES Central; 

• Empreitada de Trabalhos de Adaptação às Normas Técnicas de Acessibilidade 

no ACES Barlavento; 

• Empreitada de Trabalhos de Adaptação às Normas Técnicas de Acessibilidade 

no ACES Sotavento; 

• Empreitada de Execução das Redes de Água, Rede de Incêndio Armada e 

Sistema SADI do Centro de Saúde de Silves, e do Sistema SADI do Centro de Saúde 

de Lagoa. 

Objetivo 3: Elaboração de programas funcionais, emissão de pareceres e relatórios 

técnicos, vistorias e estudos ou outros documentos técnicos, no âmbito das 

instalações e equipamentos e património da ARS Algarve, I.P. Total em 2020: 392 

Objetivo 4:  Gestão dos bens móveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter 

atualizado o cadastro e inventário, providenciar a manutenção das folhas de cadastro 

e registos de bens móveis na plataforma eletrónica ―Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia‖ (GHAF) e a sua atualização. Total em 2020: 1974 registos de bens por 

transferência devidamente atualizados 
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Objetivo 5:  Registo de bens móveis na plataforma eletrónica ―Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia‖ (GHAF) e a sua atualização. Total em 2020:  1256 registos de 

novos bens moveis; 

Objetivo 6 Gestão dos bens imóveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter 

atualizado o cadastro e inventário destes bens, e registo de novos bens imoveis na 

plataforma eletrónica ―Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia‖ (GHAF) e a sua 

atualização de transferências. Total em 2020:  35 registos de bens imoveis;  

Objetivo 7: Acompanhamento do período de garantia de empreitadas e prestações 

de bens e serviços (quando aplicável), incluindo vistorias, acionamento de cauções, 

receções definitivas e/ou propostas de liberação de cauções, no âmbito das 

instalações e equipamentos das unidades de saúde da ARS Algarve, I.P. Total em 

2020:  58 

Objetivo 8: Gestão dos bens imóveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter 

atualizada a plataforma eletrónica do ―Sistema de Inventário dos Imóveis do Estado‖ 

(SIIE), através da realização de uma revisão e atualização anual:  Em 2020, foi 

elaborada a informação interna n.º 243/2020 de 28/12/2020, a qual submeteu à 

consideração superior a atualização de dados dos registos de imóveis na plataforma 

eletrónica SIIE, considerando-se que a plataforma eletrónica se encontra atualizada 

em mais de 80 % dos campos. Nesta tarefa, está também incluída a tarefa de 

atualização do módulo do amianto do SIIE, incluindo o replaneamento de 

intervenções, uma vez que os dados do amianto estão inseridos no SIIE. 

Relativamente ao amianto também foi realizada uma informação anual com o ponto de 

situação. Em 2020 foi realizada a informação interna n.º 230/2020 de 18/12/2020. 

Objetivo 9: Acompanhamento e Apoio Técnico do Plano Estratégico do Baixo 

Carbono (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública 

(ECO.AP) para a região do Algarve- Envio RMT’s. Total em 2020: 4. 

Objetivo 10:  Elaboração das Medidas de Autoproteção (MAP) das unidades de 

saúde e implementação do preconizado nos normativos de Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios (SCIE). Total em 2020:6 

Objetivo 11: Garantir o funcionamento das instalações e equipamentos de 

comunicações móveis e fixas da ARS Algarve, na sua vertente de infraestruturas e 

hardware. Total em 2020: 30 intervenções diretamente no hardware/infraestruturas. 
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Atividades Previstas 

Gabinete de Instalações e Equipamentos: 

• Acompanhamento do período de garantia de empreitadas (após receção 

provisória), incluindo vistorias e liberação ou acionamento de cauções; 

• Acompanhamento e gestão de contratos de manutenção de instalações e 

equipamentos nas unidades de saúde; 

• Análise e revisão de estudos e projetos; 

• Coordenação, planeamento, controlo de tempos e custos, fiscalização e 

coordenação de segurança e saúde da execução física de empreitadas e de 

fornecimentos de bens e serviços nas unidades de saúde; 

• Desenvolvimento de procedimentos de concurso, incluindo a elaboração de 

cadernos de encargos para adjudicação de empreitadas e fornecimento de bens 

e serviços nas unidades de saúde; 

• Desenvolvimento e acompanhamento da ―Estratégia Nacional de Adaptação de 

alterações Climáticas 2020‖ na Região; A tarefa do GIE foi apenas de dar 

contributos ao DSPP quando foi solicitado. Sugiro o seguinte texto: Apoio ao 

DSPP na ―Estratégia Nacional de Adaptação de alterações Climáticas 2020‖ na 

região; 

• Desenvolvimento e acompanhamento juntamente com o DSPP do ―Programa de 

Intervenção Operacional de Prevenção Ambiental de Legionella‖ (PIOPAL) - 

UPCS do SNS - Desp. 10285/2017, Gabinete SEAS 27.11.2017.  

• Implementação de Medidas de Segurança Contra Incêndio nos edifícios da ARS 

Algarve I. P. (Medidas de Autoproteção, Estudos, Projetos, Levantamentos, 

Plantas de Emergência) 

• Gestão do contrato de manutenção de equipamentos de 1ª e 2ª intervenção de 

Segurança Contra Incêndio dos edifícios da ARS Algarve, I. P.; 

• Gestão do contrato de manutenção de espaços verdes dos edifícios da ARS 

Algarve I. P.; 

• Elaboração de estudos prévios e projetos de execução de empreitadas de obras 

de conservação, remodelação, beneficiação, alteração e/ou adaptação; 
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• Elaboração de propostas de ações preventivas e corretivas na manutenção e 

conservação de unidades de saúde; 

• Emissão de pareceres e relatórios técnicos na área das instalações e 

equipamentos, incluindo elaboração de programas funcionais, vistorias, estudos 

ou outros documentos técnicos; 

• Gestão dos contratos de manutenção, assistência técnica e calibração aos 

equipamentos Laboratoriais do Laboratório Regional de Saúde Publica Dr.ª 

Laura Ayres da ARS para o ano de 2021, de acordo com Planos aprovado pelo 

DSPP; 

• Gestão do contrato SMAVAC - Manutenção de Sistemas de Aquecimento 

Ventilação e Ar Condicionado para os anos 2020-21; 

• Gestão do contrato de Aquisição de serviços de manutenção de instalações de 

elevação (2020 e 2021) - ARS ALGARVE, IP (Lote 18); 

• Gestão do contrato de Fornecimento de Gás Granel para os Edifícios da ARS 

Algarve; 

• Gestão e Apoio Técnico do Sistema de Monitorização de Temperaturas VIGIE 

para Frigoríficos dos serviços de Vacinação; 

• Gestão do contrato de Manutenção e Assistência Técnica para Grupos 

Geradores e Unidades de Energia Ininterrupta (UPS); 

• Acompanhamento (Pedro Lopes designado como interlocutor da ARS Algarve 

para efeitos de reporte) da RCM n.º 141/2018 de 26/ de outubro – Boas Práticas 

tendentes à utilização mais sustentável de recursos e à adoção de soluções 

circulares na AP;   

• Gestão do contrato de monitorização e manutenção de equipamentos telefónicos 

móveis; 

• Gestão do contrato para aquisição de comunicações de voz em local fixo; 

• Gestão do contrato, monitorização e fornecimento de energia elétrica; 

• Gestão do contrato, monitorização e operacionalização de equipamento de 

digitalização, impressão e cópia da ARS Algarve, I.P.; 
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• Gestão e implementação do ―Plano do Baixo Carbono‖ (PEBC) e do ―Programa 

de Eficiência Energética da Administração Pública‖ (ECO.AP), nos Edifícios 

Hospitalares da Região para o ano de 2021; 

• Gestão, monitorização e acompanhamento da ―Prestação de Serviços 

Combinados de Vigilância e Segurança Humana e de Ligação a Central de 

Receção e Monitorização de Alarmes‖ dos edifícios da ARS Algarve. 

Património: 

• Emissão de pareceres e relatórios técnicos na área do património; 

• Continuação da implementação do ―Programa de Racionalização da Ocupação 

dos Espaços‖ (PROE) relativo aos imóveis ocupados pela ARS Algarve, I.P., em 

particular, promovendo a libertação de instalações arrendadas e cedidas e 

respetiva devolução aos Senhorios;  

• Gestão do parque imobiliário da ARS Algarve, I.P. (património próprio, cedido 

por terceiros, cedido a terceiros, arrendado); 

• Gestão do cadastro e inventários de bens imóveis, incluindo organizar e manter 

atualizado no GHAF; 

• Gestão dos bens móveis afetos à ARS Algarve, I.P., incluindo organizar e manter 

atualizado o cadastro e inventário, providenciar a manutenção e atualização das 

folhas de cadastro e registos de bens móveis no GHAF; 

• Regularização e reconciliação do inventário de bens móveis no GHAF, em 

conformidade com a contabilidade; 

•  

• Regularização jurídica do património imobiliário privativo da ARS Algarve, I.P. 

pelo GJC e GIE; 

Geral: 

• Gestão, manutenção e atualização das bases de dados de instalações e 

equipamentos e património; 

• Colaboração na elaboração do ―Plano de Investimentos da ARS Algarve, I.P. e 

dos ACES‖ de 2021. 
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• Apoio na execução do plano estratégico da Rede de Informação da Saúde 

―RIS2020‖ e a sua convergência a nível de telecomunicações. 

Nota: 

As atividades previstas pressupõem a manutenção dos recursos humanos atualmente 

existentes no GIE e Património, durante todo o ano de 2021. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 10 postos de 

trabalho para esta Unidade Orgânica / Direção de Serviços / Equipa/ distribuídos pelas 

seguintes categorias profissionais 

Grupo profissional 

Postos de 
trabalho 

propostos para 
2021 

Dirigente 1 

Assistente Técnico 1 

Enfermeiro 1 

Técnico Superior de Arquitetura 1 

Técnico Superior de Gestão 2 

Técnico Superior de Engenharia Civil 2 

Técnico Superior de Engenharia Eletrotécnica 1 

Técnico Superior de Engenharia Mecânica 1 

Total 10 
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Tabela 25| Ficha Atividades 2021 – Gabinete de Instalações e Equipamentos e Património 

 

 

(continuação) 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP

Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional:  Gabinete de Instalações e Equipamentos e Património (GIEP)
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Tolerância 
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Valor crítico 

(O)
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(O)

Fonte de 

verificação
(5)

 (O)

Responsável 

pela execução 

(O)

Atividade 

Constante No 

Orçamento
(6) 

(O) 

Eventuais 

Dependências(7) 

(QA) 

Entidades 

Colaboradoras(8) 

(QA)

Contributos 

paras as 

Orientações 

Estratégicas do 

MS
(9)

 (O) 

Observações (QA)

Alínea f), 

Artigo 6.º
OE2, OE3, OE5

Objetivo 1:  Gestão de Contratos: Fiscalização 

da execução física de empreitadas e de 

fornecimento de bens e serviços, no âmbito 

das instalações e equipamentos, nas unidades 

de saúde da ARS Algarve, I.P.

Ef
ic

ác
ia

Percentagem do número de empreitadas e 

fornecimentos concluídos: vistorias para 

receções provisórias / conclusões e/ou 

número de receções provisórias / 

conclusões + ½ n.º execuções físicas > 50 % 

(Autos) Total Estimado de 110

R
ea

liz
aç

ão

65% 65% 65% 65% 65% 65% 5% 100% 100%

Autos de Receção 

e/ou Autos de 

Conferência

GIE AO

Empreiteiros, 

Fornecedores e 

Prestadores de 

Serviços

ACES
Objetivo partilhado entre os 

técnicos do GIE

Alínea e), 

Artigo 6.º
OE2, OE3, OE5

Objetivo 2:  Elaboração de cadernos de 

encargos e especificações técnicas para 

adjudicação de empreitadas e fornecimento 

de bens e serviços, no âmbito das instalações 

e equipamentos e património, nas unidades 

de saúde da ARS Algarve, I.P.
Ef

ic
ác

ia

Percentagem do número de cadernos de 

encargos e/ou especificações técnicas 

concluídas (Total Estimado de 40 Cadernos 

de Encargos e/ou Especificações Técnicas) R
ea

liz
aç

ão

70% 70% 70% 70% 70% 70% 5% 100% 100%

Ficheiro Excel de 

Documentos 

Produzidos

GIE AO

Instituições 

diversas 

(variáveis), 

quando aplicável

ACES, UCL, DGAG 

(variável e quando 

aplicável)

Objetivo partilhado entre os 

técnicos do GIE

Alíneas b) e 

d), Artigo 6.º
OE2, OE3, OE5

Objetivo 3: Elaboração de programas 

funcionais, emissão de pareceres e relatórios 

técnicos, vistorias, estudos, mapas ou outros 

documentos técnicos, no âmbito das 

instalações e equipamentos e património da 

ARS Algarve, I.P.

Ef
ic

ác
ia Percentagem do número de documentos 

produzidos (Total Estimado de 320 

Documentos) R
ea

liz
aç

ão

70% 70% 70% 70% 70% 70% 5% 100% 100%

Ficheiro Excel de 

Documentos 

Produzidos

GIE e Património AO

Instituições 

diversas 

(variáveis), 

quando aplicável

Serviços internos 

diversos 

(variáveis), quando 

aplicável

Objetivo partilhado entre os 

técnicos do GIE e Património

Percentagem do número de edifícios com

folhas de cadastro de bens móveis

atualizado, nos serviços centrais (Total 13

Edifícios) R
ea

liz
aç

ão

60% 60% 60% 60% 50% 50% 10% 100% 42%
Programa GHAF e 

Ficheiros Excel
Património AO

Interlocutores 

Serviços Centrais

Objetivo partilhado entre os 

técnicos do Património

Percentagem do número de edifícios com

folhas de cadastro de bens móveis

atualizado, nos serviços da região (Total 80

Edifícios) R
ea

liz
aç

ão
N/A 10% 10% 10% 5% 5% 5% 100% 8%

Programa GHAF e 

Ficheiros Excel
Património AO

Interlocutores 

ACES

Objetivo partilhado entre os 

técnicos do Património

Visitas técnicas no controlo periódico do

inventário físico da ARS Algarve, I.P. (16

visitas aos edificios da Aces e serviços

centrais) R
ea

liz
aç

ão

N/A 60% 60% 50% 0% 50% 10% 100% 50%
Programa GHAF e 

Ficheiros Excel
Património AO

ACES e Serviços 

Centrais
Objetivo partilhado entre os 

técnicos do Património

Alínea s), 

Artigo 5.º
OE2, OE3, OE5

Objetivo 5: Registo de bens móveis  na 

plataforma eletrónica “Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia” (GHAF) e atualização de 

transferências

Ef
ic

ác
ia

Percentagem de bens de investimento

registados no módulo de imobilizado do

GHAF, face aos bens adquiridos e

atualização de transferências (Total

Estimado de 1000 Registos Anuais)

R
ea

liz
aç

ão

N/A 70% 70% 75% 100% 100% 5% 100% 100%
Programa GHAF e 

Ficheiros Excel
Património AO DGAG

Serviços internos 

diversos 

(variáveis), quando 

aplicável

Objetivo partilhado entre os 

técnicos do Património

Alínea s), 

Artigo 5.º
OE2, OE3, OE5

Objetivo 4: Gestão dos bens móveis afetos à 

ARS Algarve, I.P., organizar e manter 

atualizado o cadastro e inventário, 

providenciar a manutenção das folhas de 

cadastro
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02
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Meta 2021 

(O)

Tolerância 

(QA)

Valor crítico 

(O)
Peso(4) 

(O)

Fonte de 

verificação(5) (O)

Responsável 

pela execução 

(O)

Atividade 

Constante No 

Orçamento(6) 

(O) 

Eventuais 

Dependências(7) 

(QA) 

Entidades 

Colaboradoras(8) 

(QA)

Contributos 

paras as 

Orientações 

Estratégicas do 

MS(9) (O) 

Observações (QA)

Alínea s), 

Artigo 5.º
OE2, OE3, OE5

Objetivo 6: Gestão dos bens imóveis afetos à 

ARS Algarve, I.P., organizar e manter 

atualizado o cadastro e inventário destes bens 

e registo de novos bens imóveis no programa 

imobilizado GHAF e atualização de 

transferências;

Ef
ic

ác
ia

Percentagem de registo de bens de

investimento no módulo de imobilizado do

GHAF e atualização de transferências (Total

estimado de 20 registos anuais) Re
al

iz
aç

ão

N/A 70% 70% 75% 75% 100% 5% 100% 100% Programa GHAF Património AO

Serviços internos 

diversos 

(variáveis), quando 

aplicável

Objetivo partilhado entre os 

técnicos do Património

Alínea f), 

Artigo 6.º
OE2, OE3, OE5

Objetivo 7: Acompanhamento do período de 

garantia de empreitadas e fornecimentos de 

bens e serviços, incluindo vistorias, receções 

definitivas  e propostas de liberação de 

cauções

Ef
ic

ác
ia

Percentagem de propostas de liberação de 

cauções face ao total de empreitadas e 

fornecimentos de bens e serviços (Mapa de 

Receções Definitivas e Liberação de 

Cauções: Total Acumulado de 167 

Empreitadas / Fornecimentos)

Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A 75% 50% 5% 100% 100%

Ficheiro Excel de 

Receções 

Definitivas e 

Liberação de 

cauções

GIE AO

Empreiteiros, 

Fornecedores e 

Prestadores de 

Serviços

ACES
Objetivo partilhado entre os 

técnicos do GIE

Alínea s), 

Artigo 5.º
OE2, OE3, OE5

Objetivo 8:  Gestão dos bens imóveis afetos à 

ARS Algarve, I.P., organizar e manter 

atualizada a plataforma eletrónica do 

“Sistema de Inventário dos Imóveis do 

Estado” (SIIE), através da realização de uma 

revisão e atualização anual

Ef
ic

ác
ia Percentagem da informação atualizada nos

campos de registos de bens imóveis no

SIIE, conforme informação interna. Re
al

iz
aç

ão

N/A 70% 70% 75% 100% 75% 5% 100% 100%
Programa SIIE e 

Ficheiro Excel
GIE e Património AO

Serviços internos 

diversos 

(variáveis), quando 

aplicável

Objetivo partilhado entre os 

técnicos do GIE e Património

Percentagem de envio de reports

trimestrais dentro do prazo (45 dias após o

término do trimestre) Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A 75% 75% 75% 5% 100% 50% Emails Remetidos Pedro Lopes AO

Serviços internos 

diversos 

(variáveis), quando 

aplicável

Percentagem de submissão de dados

relativos a resíduos, para validação dos GLEC

Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A 75% 75% 75% 5% 100% 50%
Plataforma da 

APA

Conceição Gago
AO

Serviços internos 

diversos 

(variáveis), quando 

aplicável

Alínea a), 

Artigo 6.º
OE2, OE3, OE5

Objetivo 10: Elaboração de medidas de 

Segurança Contra Incêndio nos edifícios da 

ARS Algarve, I.P. Ef
ic

ác
ia Percentagem de MAPs elaboradas face à

totalidade de edificios (Total de 93 Edifícios)

Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A 75% 75 75 5% 100% 100%

Ficheiro Excel de 

Documentos 

Produzidos

Eduardo 

Rodrigues
AO

Fornecedores e 

Prestadores de 

Serviços

Serviços internos 

diversos 

ACeS

Circular 

Interna 

Normativa n.º 

03/2013 de 

28/06/2013

OE2, OE3, OE5

Objetivo 11: Garantir o funcionamento das 

instalações e equipamentos de comunicações 

móveis e fixas da ARS Algarve, na sua 

vertente de infraestruturas e hardware.

Ef
ic

ác
ia Percentagem de equipamentos reparados 

face às solicitações recebidas (Total 

Estimado de  30 Equipamentos a Reparar) Re
al

iz
aç

ão
N/A N/A N/A 75% 75 75 5% 100% 100%

Ficheiro Excel de 

Solicitações 

Recebidas

Rui Bernardo AO

Serviços internos 

diversos 

ACeS

Circular 

Interna 

Normativa n.º 

03/2013 de 

28/06/2013

OE2, OE3, OE5

Objetivo 12: Acompanhamento e apoio 

técnico do estado dos geradores de 

emergência com a verificação das fichas de 

verificação periódica.

Ef
ic

ác
ia

Tempo de resposta médio  de resolução de 

avarias até 2 dias, de acordo com as 

solicitações dos serviços.

Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A N/A 75 75 5% 100% 100%

Ficheiro Excel de 

Solicitações 

Recebidas

Rui Bernardo AO

Serviços internos 

diversos 

ACeS

Circular 

Interna 

Normativa n.º 

03/2013 de 

28/06/2013

OE2, OE3, OE5

Objetivo 13: Colaboração na equipa do 

processo de transferência de competências 

para os Municípios, nomeadamente, 

elaboração dos anexos aos autos de 

transferência, no âmbito das instalações e 

equipamentos e património.

Ef
ic

ác
ia

Preenchimento dos anexos ao auto de 

Transferência, da competência do GIE até ao 

dia 10 de Dez 2021.

Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A N/A N/A 80 5% 100% 100%

Ficheiro Excel de 

Documentos 

Produzidos

GIE e Património AO

Serviços internos 

diversos 

ACeS

Circular 

Interna 

Normativa n.º 

03/2013 de 

28/06/2013

OE2, OE3, OE5

Objetivo 14: Gestão e Apoio Técnico do 

Sistema de Monitorização de Temperaturas 

VIGIE para Frigoríficos dos serviços de 

Vacinação;

Ef
ic

ác
ia

Tempo de resposta médio  de resolução de 

avarias até 2 dias, de acordo com as 

solicitações dos serviços.

Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A N/A N/A 75% 5% 100% 100%

Ficheiro Excel de 

Solicitações 

Recebidas

Pedro Lopes AO

Serviços internos 

diversos 

ACeS

Circular 

Interna 

Normativa n.º 

03/2013 de 

28/06/2013

OE2, OE3, OE5

Objetivo 15: Coordenação de Segurança em 

Obra nas empreitadas efetuadas pela ARS 

Algarve nos seus edifícios; Ef
ic

ác
ia Elaboração do relatório mensal de 

coordenação de segurança, até ao final da 1ª 

semana do mês seguinte. Re
al

iz
aç

ão

N/A N/A N/A N/A N/A 75% 5% 100% 100%
Relatórios 

Produzidos

Eduardo 

Rodrigues
AO

Serviços internos 

diversos 

ACeS

Despacho n.º 

5571/2018
OE2, OE3, OE5

Objetivo 9: Acompanhamento do Plano 

Estratégico do Baixo Carbono  (PEBC) e do 

Programa de Eficiência Energética na Admin. 

Pública (ECO.AP) para a região do Algarve.
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4.7 Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) 

Competências 

Nos termos do disposto no artigo 7º dos Estatutos da ARS Algarve IP, publicados em 

Anexo à Portaria nº 156/2012, de 22 de maio, compete ao Gabinete Jurídico e do 

Cidadão: 

a. Emitir pareceres e prestar informações sobre as questões de natureza jurídica, 

suscitadas no âmbito da atividade da ARS Algarve IP, bem como acompanhar a 

instrução dos respetivos processos administrativos; 

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

atividade da ARS Algarve IP, procedendo aos necessários estudos jurídicos, 

bem como na elaboração de minutas de contratos, protocolos, regulamentos, 

circulares ou outros documentos de natureza normativa que lhe sejam 

solicitados pelo Conselho Directivo; 

c. Emitir parecer sobre reclamações ou recursos administrativos que sejam 

dirigidos aos órgãos da ARS Algarve IP, bem como sobre exposições ou 

petições respeitantes a atos ou procedimentos dos mesmos órgãos; 

d. Assegurar a instrução de processos de averiguações, de inquérito ou 

disciplinares; 

e. Assegurar, por si ou em articulação com mandatário judicial quando a sua 

constituição seja obrigatória, o patrocínio judicial, nas ações propostas pela ARS 

Algarve IP, ou em que esta seja demandada; 

f. Assegurar o apoio à instrução dos processos de contraordenação nos termos 

previstos na lei; 

g. Prestar apoio técnico às diferentes unidades orgânicas da ARS Algarve IP; 

h. Assegurar, em cooperação com o Observatório Regional de Saúde, a gestão das 

reclamações/sugestões apresentadas pelos utentes do SNS, diretamente 

dirigidas ou encaminhadas para a ARS Algarve IP; 

i. 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 IP, 

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; 
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j. Promover ações de formação, em articulação com a DGAG, destinadas 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 IP. 

Atribuições 

As responsabilidades do GJC são todas aquelas que constam das suas competências, 

bem como outras que, no âmbito daquelas lhe sejam atribuídas pelo Conselho 

Directivo da ARS Algarve IP, pelo seu Presidente ou por cada um dos seus Vogais. 

Missão 

Garantir a legalidade da atuação da ARS Algarve IP na prossecução das suas 

atribuições e a satisfação dos utentes, bem como a melhoria da qualidade dos 

serviços. 

Objetivos 

1. Manter a oferta e qualidade dos serviços. 

2. Melhorar a eficiência, a organização e a documentação dos processos. 

3. Manter a coordenação interna e com outros organismos do Ministério da Saúde. 

Responsabilidades  

As responsabilidades do GJC são todas aquelas que constam das suas competências, 

constantes no artigo 7º dos Estatutos da ARS Algarve I.P., publicados em Anexo à 

Portaria nº 156/2012, de 22 de maio, bem como outras que, no âmbito destas lhe 

sejam atribuídas pelo Conselho Diretivo da ARS Algarve IP, pelo seu Presidente ou 

por cada um dos seus Vogais. 

Orgânica Interna 

 

Vogal do Conselho Diretivo 

Dra. Josélia Gonçalves 

Assistente 
Técnico (1) 

Técnico 
Superior (2) 

Responsável pelo 
NCD/Técnico 
Superior  (1) 

Assistente 
Técnico (1) 
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Estatísticas de desempenho 

Durante o ano de 2020 

O Gabinete Jurídico e do Cidadão pronunciou-se sobre 1625 assuntos, dos quais 1189 

tratados via correio eletrónico. 

Através de correio eletrónico,358 assuntos contencioso, 193 assuntos referentes a 

processos de âmbito disciplinar, protocolos 45 emails respondidos, RAI 69 emails, 

Rentev 126 emails. 

Foram também respondidos através de correio eletrónico vários assuntos dos 

seguintes serviços internos: GIE/Património – 22 emails, Departamento de 

Contratualização – 6 emails, UCL – 13 emails. 

Outros assuntos foram respondidos 357 emails. 

Efetuaram-se 153 informações, elaborou-se 270 ofícios. 

Foram instruídos 21 processos de inquérito e 3 processos disciplinares. 

Quanto a processos judiciais, foram tratados durante o ano 2020, 33 processos. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2020 identifica um total de 4 postos de trabalho 

para esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2021 

Dirigente  1 

Técnico Superior 2 

Assistente Técnico 1 

Total 
4 
 

 

Núcleo do Cidadão e Documentação 

Competências 

Compete a este Núcleo assegurar a gestão das reclamações/sugestões apresentadas 

pelos utentes do SNS, directamente dirigidas ou encaminhadas para a ARS Algarve, 

IP; assegurar as funções inerentes ao funcionamento de um Observatório Regional de 

Saúde, com acompanhamento e monitorização das exposições e reclamações dos 
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utentes do SNS no âmbito da ARS Algarve, IP e apresentar propostas de melhorias; 

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. Em articulação com a DGAG promover acções de 

formação para os profissionais e responsáveis em exercício nos gabinetes do cidadão. 

Ao nível da documentação, assegurar o arquivo e manutenção do acervo documental 

e biblioteca, a execução e divulgação das várias circulares internas, bem como toda a 

variada documentação recepcionada e com despacho para a sua difusão, quer pelos 

ACES quer pelos Hospitais. 

Valores 

De entre os valores que a instituição defende este Núcleo desenvolve actividades que 

incidem sobretudo no Acesso e Equidade nos Cuidados de Saúde e na Centralidade 

nos Cidadãos. 

 

Missão  

O Núcleo do Cidadão rege-se e dá cumprimento à Deliberação do Conselho Directivo 

da ARS Algarve, IP e constante na Circular Interna nº 105/2012.  

É um espaço de cidadania centrado no utente que se destina a apoiar, orientar e 

informar, constituindo assim, simultaneamente, um instrumento de gestão para a 

organização e um meio de defesa dos utentes, enfatizando propostas de medidas 

correctivas/preventivas a adoptar. 

Objetivos 

Nos termos da Portaria nº 156/2012 do Ministério da Saúde de 22 de Maio, art.º 7º das 

seguintes alíneas: 

h) Assegurar, em cooperação com o Observatório Regional de Saúde, a gestão das 

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

encaminhadas para a ARS ALGARVE, I. P.; 

i) Assegurar as funções inerentes à existência de um Observatório Regional de Saúde, 

com acompanhamento e monitorização das exposições e reclamações dos utentes do 

Serviço Nacional de Saúde no âmbito da ARSALGARVE, I. P., apresentando 

propostas correctivas; 
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j) 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 cidadão; 

Responsabilidades: 

As constantes na Portaria 186/2012 do Ministério da Saúde, bem como as transcritas 

na Circular Interna no 105/2012 do Conselho de Administração da ARS Algarve, IP. 

Cumprimento de todas as demais delegações e variados despachos emanados pelo 

Conselho Directivo. 

 

Orgânica interna 

 

 

Estatísticas de Desempenho 

- Gestão dos Processos das exposições formalizadas pelos cidadãos (Reclamações, 

Sugestões, Elogios), com registo no Sistema de Gestão de Reclamações da Entidade 

Reguladora da Saúde. 

- Atendimento personalizado aos utentes. 

- Gestão das monitorizações da Avaliação do grau de satisfação dos doentes/utentes 

que recorrem aos serviços do Núcleo. 

- Promoção e/ou participação em projectos que visem a qualidade e humanização dos 

serviços prestados pela ARS. 

- Participação em Comissões, grupos de trabalho e auditorias (Observatório Regional 

de Saúde; Comissão de Humanização e Qualidade dos Serviços, grupos no âmbito da 

Acreditação, grupos de preparação para realização de eventos científicos). 

 Responsável Técnico Superior 

  

Assitente Técnico (1) 
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- Implementação e acompanhamento do ―Plano Verão 2021‖- 31 postos de praias em 

toda a região algarvia no período de 02 Julho a 31 de Agosto. 

- Coordenação e gestão do acervo documental e Biblioteca. 

Outras Actividades: 

- Taxas Moderadoras – Intervenção activa no esclarecimento aos utentes sobre o 

processo, articulação com a ACSS e serviços partilhados do ministério e inscrição dos 

utentes na Plataforma digital de requerimento para isenção por insuficiência 

económica e desemprego, bem como sobre o regime especial de comparticipação de 

medicamentos. 

Direcção Geral dos Serviços prisionais – Continuação da articulação directa com vista 

à inscrição dos utentes reclusos no SNS, nomeadamente assegurando o seu direito à 

isenção do pagamento de taxa moderadora. 

- Cartão Europeu de Seguro de Doença – Articulação com a secção de reembolsos 

através da análise de dezenas de pedidos de reembolso sobre cuidados de saúde 

recebidos noutro Estado Membro. 

- Cidadãos estrangeiros em situação irregular – Apoio operacional e processual aos 

três ACES sobre a inscrição destes utentes e seu acesso ao SNS. 

- Tratamentos médicos na União Europeia (requisição de assistência médica no 

estrangeiro) – emissão de atestados de direito – articulação com a Direcção Geral da 

Saúde - emissão de documentos portáteis S2. 

- Transferências sanitárias de doentes - Articulação com a Direcção Geral da Saúde. 

- Website da ARS Algarve – Actualização dos conteúdos sobre mobilidade de doentes, 

literacia e educação para a saúde. 

- Fornecimento de oxigénio a doentes estrangeiros em estada temporária em Portugal 

– Diligência dos procedimentos necessários ao fornecimento de oxigénio a cidadãos 

que se deslocaram temporariamente à região e necessitavam deste serviço (reunião 

dos documentos necessários por parte do doente, articulação com a empresa 

fornecedora do oxigénio e o CHUA (os hospitais de Faro e Portimão).  
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Ao nível da Documentação  

Em 2020 foram elaboradas 63 (60 em igual período de 2019) Informações Internas 

solicitadas quer pelo CD desta ARS, bem como por vários departamentos solicitando 

pareceres técnicos. 

Foram ainda elaborados 53 (74 em igual período de 2019) propostas de ofício, 

assinadas pelo CD para várias entidades-IGAS, E.R.S., S. G.M. Saúde, bem como 

respostas a utentes. 

Ao nível das Circulares, foram elaboradas e divulgadas 375 Circulares Informativas 

(269 em igual período de 2019) e 4 Circulares Normativas (6 em igual período de 

2019). 

Recepção, catalogação e indexação das variadas revistas técnicas recebidas, 

nomeadamente a ―POSTGRADUATE MEDICINE‖, ―MEDICINA INTERNA‖, ―MÉDICO 

NEWS‖, ―JORNAL MÉDICO‖,‖ MY ONCOLOGIA‖, ―Revista da Saúde Pública‖, entre 

outras. 

Representação em vários Grupos de Trabalho – 

Representa a ARS na Rede Regional do Algarve de Apoio e Protecção a Vitimas de 

Tráfico e Seres Humanos desde 18/11/2016 - 2 reuniões; 
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Representa a ARS no Centro de Contactos do SNS – Lisboa, desde 08/03/2016. 

Integra o ―Grupo de Trabalho Formulários/Impressos e Envelopes‖ – Deliberação C.D. 

10 Março 2016 – 1 reunião; 

O NCD, através da A. Técnica Rute Silva, operacionaliza o Protocolo entre a ARS e a 

Direcção Geral dos Serviços Prisionais, com inicio em 2009 – Mapas Mensais. 

Gestão Reclamações, Sugestões e Elogios 

1. Análise estatística das exposições 

1.1. Por suporte e por unidade funcional/Centro de Saúde/ACES 

 Ano 2020  

 ACES 
Central 

ACES 
Barlavento 

ACES 
Sotavento 

DICAD TOTAIS 

Número de 
exposições 

(total) 

 
373 

 
340 

 
57 

 
 
2 

 
 

772 

Número de 
reclamações 

350 306 42 2 700 

Número de 
elogios 

19 24 13 0 56 

Número de 
sugestões 

4  2 0 6 

Anuladas  10  0 10 

 

Atividades Previstas 

O Gabinete Jurídico e do Cidadão/ Núcleo do Cidadão e Documentação funciona 

como um espaço privilegiado de cidadania e de interactividade com os cidadãos, com 

carácter criativo e empreendedor, na medida em que através das opiniões, sugestões, 

reclamações e avaliações do grau de satisfação dos utentes detém um conjunto de 

informação que serve como instrumento de apoio à organização, no que concerne à 

introdução de políticas de mudança, enfatizando a opinião dos cidadãos. 

Assim, no desenvolvimento de uma heterogeneidade de actividades e de propostas, 

contribui para a adopção de medidas que vão de encontro às necessidades e 

expectativas dos cidadãos, sempre numa perspectiva da prestação de serviços de 

qualidade, bem como numa lógica de proporcionar ao máximo o bem-estar aos 

utentes. Para humanizar os serviços e numa vertente holística do doente, participa, 

concebe e coordena vários projectos/programas em parceria com outros serviços e 

entidades que visam a satisfação global do utente, dos quais se destacam a 
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participação em comissões e grupos de trabalho, o Voluntariado e se possível a 

dinamização da Biblioteca. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2019 identifica um total de 3 postos de trabalho 

para este Núcleo, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2019 

Dirigente 1  

Técnico Superior  1 

Assistente Técnico  1 

Total 3 
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Tabela 26| Ficha Atividades 2021 – Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) 
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(O)

Tolerância 
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Valor crítico 

(O)
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verificação
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(O)

Responsável 

pela execução 

(O)
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Constante No 

Orçamento(6) 

(O) 

Eventuais 

Dependências
(7) 

(QA) 

Entidades 

Colaboradoras
(8) 

(QA)

Contributos 

paras as 

Orientações 

Estratégicas do 

MS(9) (O) 

Observações (QA)

b) OE2, OE4

OoP 1:  Base de Dados sobre Gestão de 

Contratos/Protocolos de Colaboração da 

ARS Algarve IP (Continuação) E
fi

cá
ci

a Nº de Contratos/Protocolos efectivamente 

digitalizados e introduzidos na Base de 

Dados

R
e

a
liz

a
çã

o

95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 100% ANC Não Aplicável

Coordenação, 

Técnicos 

Superiores e 

Assistentes 

Técnicos

Actividade Não 

Orçamentada
Não Aplicável Não Aplicável 3.13

Tem por base o Computo dos 

documentos entrados de 1 de 

Janeiro a 31 de Dezembro

a), c), d), e) e h) OE2, OE4

OoP 2: Sistema de Controlo e Gestão 

Documental efectivo, com base, por um 

lado, no melhoramento das 

potencialidades da Base de Dados em 

Excel existente no Gabinete e, por outro 

Q
u

a
lid

a
d

e

Nº de documentos e de processos internos 

com registo

R
e

a
liz

a
çã

o

95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 100% ANC Não Aplicável

Coordenação, 

Técnicos 

Superiores e 

Assistentes 

Técnicos

Actividade Não 

Orçamentada
Não Aplicável Não Aplicável 3.13

Tem por base o Computo dos

 documentos entrados de 1 

de Janeiro a 31 de Dezembro e 

registados

d) e f) OE2, OE4

OP 3: Dar resposta ao maior número 

possível de documentos entrados e 

registados no GJC Q
u

a
lid

a
d

e

Nº de documentos efectivamente 

respondidos 

R
e

a
liz

a
çã

o

95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 100% ANC Não Aplicável

Coordenação, 

Técnicos 

Superiores e 

Assistentes 

Técnicos

Actividade Não 

Orçamentada
Não Aplicável Não Aplicável 3.13

Tem por base o Computo dos

 documentos entrados de 1 

de Janeiro a 31 de Dezembro e 

respondidos

a), e) e g) OE2, OE4

Oop 4: Efectuar todas as informações 

/Pareceres Jurídicos/peças processuais 

solicitados                                                  E
fi

ci
ê

n
ci

a

Nº de informações efectuadas, face à 

distribuição que é feita no próprio ano 

R
e

a
liz

a
çã

o

95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 100% ANC Não Aplicável

Coordenação, 

Técnicos 

Superiores 

(Juristas)

Actividade Não 

Orçamentada
Não Aplicável Não Aplicável 3.13

Tem por base o Computo das

 informações efetuadas de 1 

de Janeiro a 31 de Dezembro e 

registados

c) e g) OE2, OE4, OE5 OoP 5: Elaboração de Ofícios

E
fi
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ê

n
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efectivamente elaborados

R
e

a
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a
çã

o

95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 100% ANC Não Aplicável
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Actividade Não 

Orçamentada
Não Aplicável Não Aplicável 3.13
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encaminhar as reclamações

E
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ê
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 as reclamações

R
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 informações efetuadas pelo
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Oop 7:Cumprimento dos artigos 31º e 32º 

do DL 126/2014 de 22 de Agosto

E
fi
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ê

n
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a

Nº de exposições entradas cujos prazos

 de resposta foram cumpridos

R
e

a
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a
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o

95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 100% ANC Não Aplicável Coordenação, Técnicos Superiores (Juristas) e Técnicos Superiores (NCD)
Actividade Não 

Orçamentada
Não Aplicável Não Aplicável 3.3

k) OE4 Oop 8: Promover Acções de Formação

E
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 efectuadas

R
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a
liz

a
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o

3 3 3 3 3 3 ANC Não Aplicável Coordenação e Técnicos Superiores (NCD)
Actividade Não 

Orçamentada
Não Aplicável Não Aplicável 3.10
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Tabela 27| Ficha Atividades 2021 – Núcleo do Cidadão e Documentação 
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Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional: Núcleo Cidadão e Documentação
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I) 01;03 Eficácia
nº de exposições recebidas/ nº de respostas 

enviadas (%)
Realização 90% 95% 95% 95% 95% 95% 0% 100% 50% SGREC J. Esteves ANC NA 1.2

K) O5

Promover acções de formação aos 

profissionais dos ACES conforme Portaria 

156/2012.

Qualidade nº de acções previstas/nº realizadas Realização 3 acções 2 acções 3 acções 3 acções 3 acções 3 acções 0 300% 100% Base RH J. Esteves ANC NA DGAG 3.1

j) O5 Avaliação da satisfação Eficiência
Aplicação de questionário aos cidadãos  e 

aos profissionais
Realização 14(DEZ) 12 (DEZ) 12 (DEZ) 14 (DEZ) 14(DEZ) 14 (dez) 0 11 (dez) 100% Observatório ANC ANC NA Observatório 1.9

O1
Melhorar a confiança dos cidadãos nos 

serviços prestados pela ARS Algarve, IP
Eficiência

Tratamento da informação e publicação on 

line na página da ARS Algarve, IP
Realização

3º dia  

útil do  

fim de 

cada 

trimestr

e

3º dia  

útil do  

fim de 

cada 

trimestr

e

3º dia  

útil do  

fim de 

cada 

trimestre

3º dia  

útil do  

fim de 

cada 

trimestre

3º dia  

útil do  

fim de 

cada 

trimest

re

3º dia  útil do  

fim de cada 

trimestre

0

3º dia  útil do  

fim de cada 

trimestre

100% Página ANC ANC NA Ass. Comunicação 3.9
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Fomentar um maior protagonismo dos 

cidadãos na utilização e na gestão ativa do 

sistema

Qualidade
Número de visualizações; Número de 

sessões públicas de esclarecimento 
Realização
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Monitorização do nº reclamações 

registadas no sistema SGREC da 

ERS/Reclamações entradas na ARS
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4.8 Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GACI) 

Competências  

O presente Plano de Auditoria e Controlo Interno tem por finalidade apresentar as 

principais atividades programadas que serão desenvolvidas no ano de 2021. A 

atividade de Auditoria e Controlo Interno procura apoiar o Conselho Diretivo na 

prossecução dos seus objetivos e metas, garantir a legalidade e a legitimidade dos 

atos, e o alcance dos resultados em termos de eficácia e eficiência, contribuindo para 

a melhoria continua e desempenho dos serviços. 

O Gabinete de Auditoria e Controlo Interno da ARS ALGARVE, I.P., adiante designado 

por GACI foi criado pelo Conselho Diretivo em outubro de 2015.  

Por deliberação do Conselho Diretivo de 20 de abril de 2017 foi ao mesmo atribuído 

nova dinâmica com efeitos a 1 de maio de 2017, com a afetação de trabalhadores com 

vinculo de emprego público, estando o mesmo a funcionar com 2 trabalhadoras desde 

o dia 5 de junho de 2017 até 31 de dezembro de 2019, com formação nas áreas de 

direito e de gestão de empresas. 

O GACI organicamente encontra-se na dependência do Conselho Diretivo. 

Atribuições  

Um dos objetivos da Auditoria e Controlo Interno é a avaliação, adequação e eficácia 

do sistema de controlo interno dentro da ARS ALGARVE, I.P. nos domínios 

contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, 

promovendo a monitorização e a consciência interna para a melhoria dos processos, 

contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo. 

Assim pretende-se essencialmente: 

• Avaliar a adequação dos controlos e procedimentos internos; 

• Apreciar a legalidade dos atos, a regularidade, a eficácia, a eficiência, a 

pertinência e a coerência dos atos administrativos;  

• Garantir ao Conselho Diretivo que as políticas, procedimentos, planos e 

controlos estabelecidos são os adequados e estão efetivamente a ser implementados; 

• Avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controlos internos 

existentes;  

• Verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

traçadas pelo Conselho Diretivo; 
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• Contribuir para a melhoria do desempenho dos serviços;  

• Avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na aplicação e utilização dos 

recursos; 

• Apresentar sugestões e recomendações de melhoria após a execução dos 

trabalhos de auditoria. 

Responsabilidades  

Encontram-se em funções no GACI, dois técnicos superiores com competências nas 

áreas financeira e jurídica, pelo que as atividades planeadas têm em conta a sua 

capacidade técnica e serão desenvolvidas, tendo por base as seguintes fases 

essenciais:  

• Recolha da informação;  

• Análise e verificação do sistema de controlo interno;  

• Verificação e análise dos processos; 

• Desenvolvimento da estratégia de auditoria;  

• Execução dos trabalhos (auditoria/outros); 

• Elaboração de relatório/parecer/informação. 

Aquando da afetação ao Gabinete de reforço de recursos humanos será então 

proposta a alteração ao presente plano. 

. 

Estatísticas de Desempenho 

A atividade desenvolvida em 2020 pelo GACI será objeto de monotorização e avaliação através do 

cumprimento do plano ora apresentado, considerando os indicadores de desempenho: 

Indicador Ref.ª Meta Tolerância 

Auditorias realizadas face ao plano aprovado n.º 2 1 

Cumprimento integral do plano % 70 15 

 

 

Atividades Previstas 

Num ano ainda marcado com as incertezas relacionadas com a pandemia, com a maioria do plano de 

atividades do ano transato não concretizado e tendo em atenção a metodologia a adotar, apresentamos de 

seguida o cronograma do trabalho, em que se evidência as ações a desenvolver e o respetivo calendário. 
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Cronograma do Plano Anual de Auditoria e 
Controlo Interno 

2021 
           

Ações a Desenvolver JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

T 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

Relatório de atividades anual de auditoria e controlo 
interno 2020 

X 
                      

Plano anual de auditoria e controlo interno 2021 X                       

Auditoria - Retribuições por Atividades Fora do 
Período Normal de Trabalho – continuação/ conclusão 

X X   
 
 

 
 

 
 

          
  

Auditoria – Avaliação dos mecanismos de controlo e 
monitorização das ausências ao trabalho 

  
   X X X         

Revisão do manual de contratação pública      X X          

Monitorização do Plano de Prevenção de Gestão de 
Riscos 

  X         X           

Resposta a pedidos pontuais do Conselho Diretivo * * * * * * * * * * * * 

Acompanhar as auditorias externas e colaborar na 
elaboração dos contraditórios aos relatórios 
elaborados e monitorizar a aplicação das 
recomendações  e consequentemente colaborar com 
o Fiscal Único 

* * * * * * * * * * * * 

* Ações passíveis de serem desenvolvidas em qualquer altura do ano                       

 

As escolhas destas ações consubstanciam-se, de forma resumida no desenvolvimento 

das seguintes tarefas: 

 Revisão de Manuais de Controlo Interno – Revisão e atualização de manuais e 

procedimentos de controlo interno e sua adequação à legislação em vigor, 

designadamente a contratação pública; 

 Auditoria orientada às Retribuições por Atividades Fora do Período Normal de 

Trabalho, conclusão, e  

 Auditoria de Avaliação dos mecanismos de controlo e monitorização das 

ausências ao trabalho, ambas tendo por base as orientações emanadas pelo GCCI 

 Monitorização do Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas – Efetuar a monitorização do plano e análise do cumprimento das medidas 

aprovadas, com a elaboração de relatório de execução anual. 

 

O GACI espera continuar a exercer uma função de auditoria e controlo interno, que 

auxilie a gestão a alcançar os seus objetivos através da aplicação de uma abordagem 

sistemática na avaliação e adequação dos controlos e procedimentos internos (com 

vista a mitigar os riscos relacionados com procedimentos implementados),   facultar ao 

CD informações precisas, concisas e objetivas que reflitam a realidade sobre os 

aspetos vitais da atividade; possibilitar a deteção de erros, fraudes, promovendo a 

conformidade e a melhoria contínua com o objetivo de acrescentar valor e melhorar as 
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operações e os resultados da ARS,  no cumprimento dos princípios da economia, da 

eficiência e da eficácia. 

Neste documento procurámos expor ao Conselho de Diretivo os dados que 

consideramos fundamentais para uma correta apreciação da nossa conceção do 

trabalho com as características do que acabamos de identificar. 

Ao longo do período temporal considerado, as atividades e o cronograma de execução 

dos trabalhos de auditoria e controlo poderão sofrer alterações em função de fatores 

que influenciem a sua execução, designadamente da disponibilização atempada de 

toda a informação necessária para levar a cabo o nosso trabalho, bem como de novas 

orientações para desenvolvimento de outros assuntos.  

Mantendo-se a situação atual poderá equacionar-se eventualmente uma 

monitorização do presente plano decorridos os primeiros seis meses. 
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Tabela 28| Ficha Atividades 2021 - Gabinete de Auditoria e Controlo Interno 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2021 - ARS Algarve, IP

Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional: Gabinete de Auditoria e Controlo Interno
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4.9 Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e Dependências (DICAD) 

Competências  

A Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) 

é um serviço central da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP (ARS 

Algarve, I.P.), com dependência direta do Conselho Diretivo (CD). 

A DICAD, sob orientação do CD da ARS Algarve, I.P. e em articulação com as 

orientações nacionais emanadas pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências (SICAD), desenvolve a intervenção nos domínios da 

prevenção, tratamento, reinserção e redução de riscos e minimização de danos, nos 

comportamentos aditivos e nas dependências (CAD).  

Atribuições  

Com a alteração introduzida à Portaria nº 156/2012, de 22 de maio pela Portaria nº 

212/2013 de 27 de Junho, de acordo com o Artº 8º dos Estatutos da ARS Algarve, IP: 

1 - À DICAD, compete: 

a) 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; 

b) Colaborar, ao nível da sua área de intervenção geográfica, na definição da 

estratégia nacional e das políticas com vista à redução do consumo de 

substâncias psicoativas, à prevenção dos comportamentos aditivos e à 

diminuição das dependências e na sua avaliação; 

c) 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; 

d) Prestar apoio técnico à execução dos programas e projetos de intervenção 

local; 

e) Assegurar a implementação de procedimentos e meios de recolha de dados, 

proceder à sua consolidação e enviar ao Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, abreviadamente designado por 

SICAD, os dados e informações necessárias para prossecução das suas 
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atribuições, e desenvolver estudos sobre as intervenções realizadas na região e 

elaborar os relatórios de actividades; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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 respetiva atividade e propor a criação de 

novas unidades ou o seu encerramento; 

i) Planear a articulação interinstitucional e incentivar a participação das 

instituições da comunidade, públicas ou privadas, no desenvolvimento de ações 

de prevenção, de tratamento, de redução de riscos e minimização de danos e de 

reinserção social, no âmbito dos programas nacionais promovidos pelo SICAD; 

j) Promover, desenvolver e aplicar metodologias de avaliação das diversas 

ações desenvolvidas ou apoiadas, atualizar diagnósticos, elaborar relatórios e 

analisar as respetivas conclusões; 

k) Colaborar com o SICAD na definição dos requisitos para licenciamento de 

unidades de prestação de cuidados, nos sectores social e privado e monitorizar 

o seu cumprimento; 

l) Assegurar, ao nível da região, a articulação com o SICAD para o 

desenvolvimento de programas e projetos. 

2 - Compete ainda à DICAD, no âmbito de intervenção regional, 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. 

Missão 

A DICAD tem como missão a promoção da redução do consumo de substâncias 

psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das 

dependências, na área de abrangência da ARS Algarve, I.P.  
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A DICAD, no cumprimento da sua missão, realiza uma intervenção integrada de 

mecanismos de prevenção, tratamento, reinserção e redução de riscos e minimização 

de danos, através de uma rede de referenciação/articulação que inclui outras 

estruturas de saúde da ARS Algarve, I.P. e os parceiros estratégicos da região.  

Objetivos 

Coordenar a intervenção regional em matéria de CAD, nas áreas de prevenção, 

tratamento, reinserção e redução de riscos e minimização de danos, realizada nas 

Unidades de Intervenção Local da DICAD, designadamente no Centro de Respostas 

Integradas (CRI) e na Unidade de Desabituação do Algarve (UDA).  

Responsabilidades  

A DICAD desenvolve as competências definidas no Artigo 8º da Portaria nº 212/2013 

de 27 de Junho, acrescendo outras responsabilidade atribuídas pelo Conselho 

Diretivo, nomeadamente representar a ARS Algarve, I.P. em reuniões, grupos de 

trabalho e outros, na área dos CAD. 

Orgânica interna 

De acordo com o Despacho n.º 2976/2014, de 13 de fevereiro, as DICAD dispõem de 

quatro tipos de Unidades de Intervenção Local (UIL).  

As UIL são unidades funcionais prestadoras de cuidados de saúde em matéria de 

intervenção dos comportamentos aditivos e das dependências no âmbito das 

Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS,IP) e revestem a natureza de Centros 

de Respostas Integradas (CRI), Unidades de Alcoologia (UA), Unidades de 

Desabituação (UD) ou Comunidades Terapêuticas (CT). 

Na Região do Algarve, a DICAD é constituída por duas Unidades de Intervenção Local 

(UIL), designadamente, a Unidade de Desabituação do Algarve (UDA) e o Centro de 

Respostas Integradas (CRI).  

À UDA compete realizar tratamentos de síndrome de privação em utentes 

dependentes de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, sob responsabilidade 

médica, em regime de internamento. 

Ao CRI compete executar os programas de intervenção local, no que respeita à 

prevenção dos comportamentos aditivos e dependências, bem como à prestação de 

cuidados integrados e globais a utentes com comportamentos aditivos e dependências 
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de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, segundo as modalidades terapêuticas 

mais adequadas a cada situação, em regime de ambulatório, com vista ao tratamento, 

redução de riscos, minimização de danos e reinserção, bem como à sua 

referenciação. 

Na DICAD da ARS Algarve, I.P., o CRI é composto por cinco Equipas Técnicas 

Especializadas (ETE): ETE de Tratamento do Barlavento; ETE de Tratamento do 

Sotavento; ETE de Prevenção; ETE de Reinserção; ETE de Redução de Riscos e 

Minimização de Danos.  

Figura 4| Estrutura Orgânica da DICAD da ARS Algarve, I.P. 

 

As UIL e respetivas equipas funcionam em instalações da ARS do Algarve, I.P., com 

exceção da consulta descentralizada de Tavira, sob responsabilidade da ETET do 

Sotavento, cujas instalações estão cedidas em contrato de comodato pelo Município 

de Tavira.  

A distribuição geográfica das estruturas da DICAD está representada na figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICAD  

Coordenadora  
Cláudia Maia 

 
CRI 

Responsável Clínico 
Norberto Ferreira de Sousa 

 

ETET Barlavento 

 Responsável 
Sandra Caixeirinho 

ETET Sotavento 

 Responsável  
Norberto Ferreira deSousa 

ETEP 

 Responsável 
Margarida Pinto 

ETER 

Responsável  
Ana Paula Neto 

ETERRMD 

Responsável  
António Malta 

UDA  

Director  
António Camacho 
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Figura 5| Distribuição geográfica das estruturas da DICAD 

 

 
Legenda: 
ETERRMD: Equipa Técnica 
Especializada de Redução de 
Riscos e Minimização de Danos 

 ETET Barlavento: Equipa Técnica Especializada 
de Tratamento do Barlavento 
DICAD: Divisão de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

ETEP: Equipa Técnica 
Especializada de Prevenção 

 ETET Sotavento: Equipa Técnica Especializada de 
Tratamento do Sotavento 

ETER: Equipa Técnica 
Especializada de Reinserção 

 UDA: Unidade de Desabituação do Algarve 

 

Estatísticas de Desempenho 

As estatísticas de desempenho serão apresentadas de acordo com a UIL a que se 

referem e reportam ao período de 2018 a 2020.  

A informação sobre a atividade assistencial é proveniente do Sistema de Informação 

Multidisciplinar (SIM) desenvolvido pelo ex-Instituto da Droga e da Toxicodependência, 

IP, e atualmente propriedade do SICAD.  

1. CENTRO DE RESPOSTA INTEGRADAS (CRI)  

 

1.1 Evolução da atividade assistencial:  

No que concerne à realização de primeiras consultas, verificou-se uma redução do 

número de novos utentes entre 2018e e 2020, conforme se poderá observar no gráfico 

3.  
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Gráfico 3| CRI: evolução do número de primeiras consultas (novos utentes) de 
2018 a 2020 

 

Fonte: SIM/DICAD 

 

Relativamente à evolução da atividade assistencial no CRI, nomeadamente número 

total de consultas/atendimentos, verifica-se um decréscimo de 2018 para 2020, 

conforme se observa no seguinte gráfico .  

Gráfico 4| CRI: evolução do número total de consultas de 2018 a 2020

 

Fonte: SIM/DICAD 

No que concerne ao número de utentes ativos no CRI, que corresponde ao número de 

utentes que tiveram pelo menos um evento assistencial no ano, verifica-se um 

aumento entre 2018 e 2019 e um decréscimo entre 2019 e 2020, conforme se pode 

observar no seguinte gráfico.  

730 
698 

529 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

34589 

33445 

31574 

30000

31000

32000

33000

34000

35000

Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020



Plano de Atividades 2021 
 

201 

Gráfico 5| CRI: evolução do número de utentes ativos de 2018 a 2020

 

Fonte: SIM/DICAD 

1.2 Evolução dos doentes em Programas Terapêuticos com Agonista Opiáceo 
(PTAO) 
 

Através da análise do gráfico 4, podemos observar a evolução do número de utentes 

em PTAO (Metadona e Buprenorfina), no período de 2018 a 2019, e um decréscimo 

de 2019 a 2020.   

Gráfico 6| CRI: evolução dos doentes incluídos em PTAO de 2018 a 2020 

 

Fonte: SIM/DICAD 

2. UNIDADE DE DESABITUAÇÃO DO ALGARVE (UDA)  

 

2.1 Total de internamentos  

No que concerne ao total de internamentos na UDA, verifica-se uma tendência 

crescente do número de internamentos no período de 2018 a 2019, e um decréscimo 

no período de 2019 a 2020 conforme se observa no gráfico 7.   
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Gráfico 7| UDA: evolução dos doentes internados de 2018 a 2020 

 

Fonte: SIM/DICAD 

2.2 Taxa de ocupação  

No que concerne à taxa de ocupação, observa-se um crescimento de 2018 para 2019, 

mas um decréscimo de 2019 para 2020, conforme ilustra o gráfico .  

 

Gráfico 8| UDA: evolução da taxa de ocupação (%) de 2018 a 2020 

 

Nota: Tx ocupação = total de dias de internamento / nº de camas * total de dias disponíveis  
Fonte: SIM/DICAD 

 

2.3 Taxa de retenção  

No que concerne à taxa de retenção nos anos de 2018 a 2020, observa-se uma 

subida de 2018 para 2020, conforme se pode verificar através do gráfico. 
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Gráfico 9| UDA: evolução da taxa de retenção (%) de 2018 a 2020 

 

Nota: Tx retenção = total de altas clínicas / total de saídas  
Fonte: SIM/DICAD 

 

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS  

3. De acordo com o Despacho nº 16938/2013 de 31 de Dezembro, existem seis 

programas de internamento em Comunidade Terapêutica (CT): Programa geral – 

dependência de substâncias ilícitas; Programa específico para dependência de álcool; 

Programa específico para duplo diagnóstico; Programa específico para menores; 

Programa específico para grávidas e; Programa de longa duração. 

 

No que concerne à evolução do número de novos internamentos em C.T., no período 

de 2018 a 2020, os dados são os que se observam no seguinte gráfico . 

 

Gráfico 10| CT Evolução do nº de novos internamentos em C.T de 2018 a 2020 

 

 

Através da análise do gráfico 9 podemos observar a distribuição por tipo de programa, 

dos novos internamentos em C.T, no período de 2018 a 2020. 
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Gráfico 11| C.T: Distribuição dos novos internamentos em C.T por tipo de 
programa de 2018 a 2020 

 

 

No que concerne à evolução do tipo de alta, os dados referentes ao período de 2018 a 

2020 são apresentados no gráfico 12. 

Gráfico 12| C.T: Distribuição do tipo de alta de 2018 a 2020 

 

 

O gráfico 11. ilustra a evolução dos apoios financeiros (em euros) no período de 2018 

a 2020. 
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Gráfico 13| C.T: Evolução dos apoios financeiros de 2018 a 2020 

 

 

Atividades Previstas 

 

Sob orientação do CD da ARS Algarve, I.P., em articulação com as orientações 

nacionais emanadas pelo SICAD, as atividades e ações previstas para o ano de 2021 

na DICAD, serão apresentadas de acordo com a área de missão e UIL/Equipas 

responsáveis pela sua execução. 

1. CENTRO DE RESPOSTA INTEGRADAS (CRI) 

 

1.1 Prevenção  

Na área da prevenção do consumo de substâncias psicoativas, para a realização de 

um planeamento ajustado das ações/estratégias de intervenção, é essencial a 

identificação dos fatores de risco e de proteção nos grupos-alvo da intervenção. Esta 

identificação permite reconhecer as ―vulnerabilidades‖ e as ―potencialidades‖ 

existentes no território-alvo através do desenvolvimento de cooperações de 

capacitação/adaptação dos indivíduos, das organizações e/ou dos contextos locais 

relativamente ao abuso de substâncias psicoativas.  

Assim sendo, e de acordo com o PNRCAD 2013-2020, é fundamental que o enfoque 

das intervenções preventivas se divida entre a abordagem seletiva e indicada, mas 

que simultaneamente assuma uma marcada componente universal, direcionada à 

integração de mais e melhor conhecimento, seja no plano restritivo da lei (em 

aproximação à dissuasão), seja no plano do desenvolvimento de competências sócio 

emocionais, seja ainda das alternativas de prazer e de redução de riscos que tão 

intensamente marcam a atual realidade dos contextos recreativos. 
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Na área da Prevenção as atividades e as correspondentes ações a desenvolver, na 

responsabilidade da ETE de Prevenção, são as seguintes (Quadro 1): 

Quadro 1| Atividades e ações propostas para o ano de 2021, na área da Prevenção 

Atividade 
 

Ações 

 
 
 
 
 
Intervenção preventiva na área dos 
comportamentos 
aditivos e dependências (CAD), com e 
sem 
substância, integrada e focalizada, nos 
domínios da 
prevenção universal, seletiva e/ou 
ambiental 
 

Desenvolvimento de ações pontuais de 
informação/sensibilização sobre os CAD, 
com e sem substância, em meio escolar 
ou outro contexto, direcionadas para 
jovens, em modalidade presencial ou 
online.  
 
Realização de ações de continuidade - 
programas ou projetos estruturados - em 
meio escolar ou outro contexto, visando a 
prevenção dos CAD e/ou problemas 
associados, em modalidade presencial ou 
online.  
 
Realização de ações preventivas na área 
dos CAD, direcionadas para o meio 
familiar, no âmbito do ―Projeto Saúde. 
Algarve Online‖, promovido pela ARS 
Algarve, IP, ao abrigo do CRESC 2020, 
em modalidade presencial ou online. 

 
 
Consulta de apoio psicossocial, 
direcionada para 
adolescentes/jovens e seus 
familiares/envolventes, 
no domínio da prevenção indicada. 
 

Realização de consultas de apoio 
psicossocial do Gabinete de Atendimento 
a Jovens e Envolventes (GAJE), em 
modalidade presencial ou online. 
 
 Desenvolvimento de ações de 
articulação interinstitucional, com 
entidades parceiras (Segurança Social, 
DGRSP, CPCJ, IPSS, CDT e outros), em 
modalidade presencial ou outra (online, 
telefone). 

Monitorização do Programa de 
Respostas Integradas 
(PRI) de Faro e do Programa de 
Respostas Integradas de Quarteira, no 
eixo da prevenção, co-financiados pelo 
SICAD. 
 

Acompanhamento técnico do projeto de 
prevenção integrado no PRI de Faro, em 
modalidade presencial ou outra (online, 
telefone).  
 
Acompanhamento técnico do projeto de 
prevenção integrado no PRI de Quarteira, 
em modalidade presencial ou outra 
(online, telefone). 

 
1.2 Tratamento 
 
O Modelo Integrado de Tratamento constitui o principal eixo da abordagem 

multidisciplinar em CAD, com auxílio a diversos recursos terapêuticos, nomeadamente 

programas específicos de tratamento, redução de riscos e minimização de danos, 
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programas de reabilitação/ reinserção, em articulação, em momentos simultâneos ou 

sucessivos, tendo em conta o diagnóstico, as necessidades e capacidades do utente e 

da família ou envolventes e o seu prognóstico. (SICAD,2013). O tratamento deve 

centrar-se nos pilares fundamentais da abordagem biopsicossocial e diagnóstico 

individualizado. A resposta deve ter base na oferta de uma rede que garanta cuidados 

adequados e continuados, ajustados à patologia apresentada e a eventuais 

comorbilidades. Relativamente às dependências sem substância (e.g jogo), deve ser 

implementada uma rede de apoio e tratamento, bem como divulgar as respostas já 

existentes.  

Relativamente à área do Tratamento em ambulatório, na zona do Barlavento 

Algarvio, as atividades e as correspondentes ações propostas, na responsabilidade da 

ETET do Barlavento, são que se apresentam no seguinte Quadro . 

Quadro 2| Atividades e ações previstas para o ano de 2021, na área do Tratamento 
ETET – Barlavento 

Atividade Ações 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamento em regime ambulatório 
na ETET do Barlavento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultas:  

 Acolhimento;  

 Psiquiatria;  

 Medicina;  

 Avaliação Psicológica e Neuropsicológica;  

 Psicologia/Psicoterapia;  

 Intervenção Familiar;  

 Terapia Familiar;  

 Enfermagem;  

 Dependências s/ substância (e.g. Jogo); 

 Cessação Tabágica; 

 Rastreio de DST e do cancro do colo do útero;  

 Serviço Social;  

 Grupos Psicoeducativos para utentes com PLA 
(ETET e  E.P. de Silves);  

 Apoio aos Reclusos com problemas relacionados 
com CAD (E.P. de Silves);  

 Orientação de estágios académicos de Enfermagem;   

 Orientação de estágios académicos de Psicologia;  

 Reuniões Clínicas;  

 Colaboração com as consultas do GASMI no ACES 
do Barlavento, Lagos 

 Atividades formativas no exterior;  

 Deteção, Encaminhamento e Articulação com a 
consulta de Gastroenterologia do CHUA, EPE – 
Portimão, nas situações de AcHCV+.  

 Ações de Sensibilização/Informação sobre o 
consumo de substâncias psicoactivas (consulta 
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individual na ETET) 

 Encaminhamento e Articulação com a consulta de 
Psiquiatria do CHUA, EPE – Portimão, nas situações 
de comorbilidade psiquiátrica. 

Tratamento em programa de 
substituição opiácea (PSO) com 
metadona na ETET do Barlavento  

 Operacionalização do tratamento em PSO com 
Cloridrato de metadona (avaliação, prescrição e 
administração)  

 
VIH – Rastreio na ETET do 
Barlavento  
 

 Detecção, aconselhamento, encaminhamento e 
articulação com a Consulta de Infeciologia do CHUA, 
EPE – Hospital de Portimão. 

 Articulação/encaminhamento para Consulta PrEP, 
Serviço Infecciologia CHUA. 

Dia da Defesa Nacional  
 

 Realização de sessões de informação/sensibilização 
no âmbito dos CAD, em parceria com o SICAD e 
Ministério da Defesa Nacional.  

 

Na área do Tratamento em ambulatório, na zona do Sotavento Algarvio, as 

atividades propostas e as correspondentes ações, na responsabilidade da ETET do 

Sotavento, são que se apresentam no seguinte Quadro 4: 

 

Quadro 3| Atividades e ações propostas para o ano de 2021, na área do 
Tratamento - ETET Sotavento 

Atividade 
 

Ações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamento em regime 
ambulatório 
 na ETET do Sotavento 
 

Consultas:  

 Acolhimento;  

 Psiquiatria;  

 Medicina;  

  Avaliação Psicológica;  

  Psicologia/Psicoterapia;  

 Intervenção Familiar;  

 Terapia Familiar;  

 Enfermagem;  

 Cessação Tabágica; 

 Cessação Tabágica em colaboração com ACES 
Central – Faro e Olhão 

 Descentralizadas de VRSA, Tavira e Quarteira; 

 Planeamento familiar e rastreio de DST;  

 Serviço Social;  

 Grupos Psicoeducativos para utentes com PLA;  

 Apoio aos Reclusos com problemas relacionados 
com CAD no E.P. de Faro e Olhão;  

 Orientação de internos da especialidade de MGF 
(estágios opcionais de 1 mês);  

 Orientação de internos da especialidade de 
Psiquiatria 

 Orientação de Estágios académicos de 
Enfermagem;  

 Orientação de estágios académicos de Psicologia;  
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 Reuniões Clínicas;  

 Atividades formativas no exterior;  

 Deteção, Encaminhamento e Articulação com a 
consulta de Gastroenterologia do CHA, EPE – 
Faro, nas situações de AcHCV+.  

Tratamento em programa de 
substituição opiácea (PSO) com 
metadona na ETET do Barlavento 

 Operacionalização do tratamento em PSO com 
Cloridrato de metadona (avaliação, prescrição e 
administração)  

VIH – Rastreio na ETET do 
Barlavento  

 Deteção, aconselhamento, encaminhamento e 
articulação com a Consulta de Infeciologia do 
CHUA, EPE – Hospital de Faro  

 

1.3 Redução de riscos e minimização de danos  

Na área da Redução de Riscos e Minimização de Danos a abordagem tem sido regida 

por dois princípios fundamentais, o princípio do humanismo e o princípio do 

pragmatismo. A abordagem assente nos princípios do humanismo e pragmatismo 

consiste no reconhecimento da plena dignidade das pessoas e requer a adoção de 

intervenções que permitam aos indivíduos dependentes de substâncias manter a 

consciência da sua própria integridade, a facilitação do acesso a programas de 

tratamento e a minimização da sua marginalização e exclusão. Esta abordagem deve, 

simultaneamente, promover intervenções que minimizem os efeitos do consumo de 

drogas e salvaguardem a inclusão social do indivíduo, favorecendo a diminuição do 

risco de propagação de doenças infecciosas e a redução de criminalidade associada à 

toxicodependência. 

Relativamente à área do Redução de Riscos e Minimização de Danos as atividades e 

as correspondentes ações a desenvolver, na responsabilidade da ETE de Redução 

de Riscos e Minimização de Danos, são que se apresentam no seguinte Quadro : 

Quadro 4| Atividades e ações propostas para 2021, na área da Redução de Riscos 
e Minimização de Danos 

Atividade Ações 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rastreios VIH nos C.C. Continente (articulação 
com o CAD); 
• Rastreios VIH nos C.C. Aqua (articulação com o 
CAD); 
•Intervenções de RRMD na Concentração de 
Motas: Convívio de Olhão; 
• Intervenções de RRMD na Concentração de 
Motas: Patanegra Fuzeta (articulação com ETEP e 
CAD); 
• Intervenções de RRMD na Concentração de 



Plano de Atividades 2021 
 

210 

Dinamização de Intervenções na população 
geral  

Motas de Quarteira (articulação com ETEP e 
CAD); 
• Intervenções de RRMD na Concentração do Moto 
Clube de Faro (articulação com ETEP e CAD); 
• Intervenções de RRMD na Praia da Rocha - 
Portimão (articulação com ETEP, CAD e Projeto 
Rio); 
• Intervenções de RRMD na Marina de Portimão – 
Nossolo Aqua (articulação com ETEP, CAD e 
Projeto Rio); 
• Colaboração em ações com outras estruturas da 
ARS Algarve. (viatura móvel GAM); 
• Observação e participação em ações de RRMD 
na área da dependência de jogo; 
• Intervenções em eventos académicos.  

 
 
Dinamização de intervenções de RRMD em 
populações vulneráveis e/ou em risco de 
exclusão social. 

 • Intervenções de RRMD em Alvor - Portimão 
(articulação com ETEP, CAD e Projeto Rio);  
• Intervenções de RRMD em Lagos (articulação 
com ETEP, CAD e Autarquia de Lagos);  
• Intervenções de RRMD em utilizadores de drogas 
e em trabalhadores sexuais (articulação com CAD 
e Projeto Rio) 

 
1.4 Reinserção 

Os processos de inserção dos indivíduos que procuram os serviços especializados, 

públicos ou privados, iniciam-se no primeiro contacto, com o pedido de ajuda, 

mantendo-se até ao momento da reaquisição de autonomia e estabilidade e em que o 

individuo integra a sociedade como cidadão de plenos direitos.  

Os processos de inserção exigem intervenções globais que têm como objetivo o treino 

e desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais, que se 

operacionalizam como facilitadoras da manutenção da abstinência do consumo de 

substâncias psicoativas e preventivas de desinserção social. Esta abordagem vai além 

da correção dos comportamentos e das atitudes dos indivíduos, focando também a 

transformação das instituições, dos agentes sociais e económicos.  

Na área da Reinserção as atividades e as ações a desenvolver, sob responsabilidade 

da ETE de Reinserção, são que se apresentam no seguinte Quadro: 

Quadro 5| Atividades e ações propostas para o ano de 2021, na área da 
Reinserção 

Atividade Ações 
  

Sensibilização sobre os PLA e outras 
substâncias psicoativas em meio laboral, 
destinados a trabalhadores e chefias em 
articulação com as entidades públicas e 
privadas da área de abrangência do CRI 
Algarve 

 Realização de ações de sensibilização dirigidas a 
grupos de trabalhadores, e respectivas chefias 

 

Intervenções de prevenção da desinserção em Implementação de Treinos de Aptidões Sociais;  
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meio laboral em articulação com as entidades 
públicas e privadas da área de abrangência do 
CRI Algarve   
 

 Encaminhamento para as ETET;  

 Acompanhamento das pessoas com CAD no local 
de trabalho 

Articulação com o IEFP, IP no âmbito das 
medidas de integração sócioprofissional 

 Angariação de Entidades privadas e outras para 
a inclusão socioprofissional dos utentes em 
acompanhamento pela ETER 

 Acompanhamento pós integração 

 Pesquisa de Formação e encaminhamentos dos 
utentes em acompanhamento pela ETER 

Implementação de medidas de integração de 
utentes na vida ativa.  
 

 Acompanhamento e supervisão dos utentes no 
seu processo de integração no mercado normal de 
trabalho  

Acompanhamento técnico e monitorização do 
PRI de Portimão, cofianciado pelo SICAD, no 
eixo de RRMD 

 Acompanhamento técnico do projecto do eixo da 
RRMD ―Projecto RIO‖ – PRI Portimão 

Acompanhamento técnico e monitorização do 
PRI de Quarteira, cofinanciado pelo SICAD, no 
eixo da RRMD 

 Acompanhamento técnico do projeto do eixo da 
RRMD ―Projecto Cuida-te‖ – PRI de Quarteira 

 

1.5 Encaminhamento para Comunidades Terapêuticas  

 

Para o ano de 2021, e tendo por base a efetivação de internamentos em 2020, estima-

se a realização de 125 novos internamentos.  

A esta estimativa acrescem os utentes transitados dos anos 2018, 2019 e 2020, que 

totaliza 76 utentes internados em C.T, para o ano 2021. 

 
2. Unidade de Desabituação do Algarve (UDA)  

 

A UDA é uma unidade que realiza internamentos programados de curta duração (7 a 

14 dias, podendo ir até 20 dias em situações de comorbilidade, onde se promove o 

tratamento da síndrome de privação em utentes que não dispõem de condições 

individuais ou sociais para o fazer, sem ser em ambiente protegido.  

 

Relativamente à área do Tratamento em internamento, sob responsabilidade da 

UDA, para 2019 as atividades e ações propostas são que se apresentam no seguinte. 

Quadro 6| Atividades e ações propostas para o ano de 2021, relativamente à área 
do Tratamento na UDA 

Atividade Ações 
  

 
 
 
 
 

 Consultas: 
o Medicina;  
o Enfermagem;  
o Psicologia e Avaliação 

Psicológica;  
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Tratamento em regime de internamento 
na UDA  
 

o Fisioterapia;  

 Abordagem psicofarmacológica;  

 Apoio psicoterapêutico;  

 Educação para a saúde,  

 Estabilização/ajuste da dose/ 
transferência/ descontinuação de 
programas de tratamento com 
agonista opiáceos.  

 Jogos de dinâmica de grupo; 

  Atividades lúdicas/recreativas e 
pedagógicas;  

 Atividades manuais, ludoteca e 
videoteca.  

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 121 postos de 

trabalho para esta Unidade orgânica, distribuídos pelas seguintes categorias 

profissionais 

Grupo profissional 
Postos de trabalho 

propostos para 2021 

Dirigente    1 * 

Médico 9 

Enfermeiro 30 

Técnico Superior de Saúde 11 

Técnico Superior      30 ** 

Técnico Superior Diagnóstico e 
Terapêutica 

2 

Assistente Técnico         18 *** 

Assistente Operacional 20 

Total 121 

 
*     1 em Comissão de Serviço Público – Carreira de Tec. Sup. de Saúde 

**  2 pertencem mapa de pessoal do CHUA – Cedência de Interesse Público 

**   1 em Comissão de Serviço Público  –Vogal CDT (SICAD) 

*** 1 pertence mapa de pessoal do CHUA - Cedência de Interesse Público 

Para além dos postos de trabalho identificados para 2021, prevê-se a manutenção da 

colaboração a tempo parcial: de uma (1) médica de MGF do ACeS Central e de uma 

(1) médica de MGF do ACeS Barlavento, e de 1(um) médico de Medicina Interna do 

CHUA. Acresce a necessidade de trabalho suplementar de enfermeiros da ARS e do 

CHUA. 
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Colaboradoras
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Contributos paras as 

Orientações Estratégicas do 

MS(9) (O) 

Observações (QA)

Nº de escolas / entidades* envolvidas Real ização 16 24 13 22 10 5 2 24 15% *incluo também entidades     

Nº de professores/profissionais envolvidos Real ização 31 38 26 51 15 10 3 52 45%

N.º de ações realizadas (sessão/grupo) Real ização 73 92 57 128 40 26 12 118 15%

População abrangida (em nº de indivíduos) Real ização 1 822 3 466 2154 5 493 873 830 440 3 466 25%

N.º de escolas abrangidas Real ização 4 4 3 1 2 1 0 4 20%

Nº de sessões Real ização 9 13 8 9 11 2 2 13 30%

Nº de alunos abrangidos Real ização 163 289 196 179 227 66 18 289 50%

Nº de consultas Real ização 1 356 1 265 1018 1 259 1 004 650 100 2 331 50%

Nº de utentes ativos Real ização 247 247 171 300 204 125 18 306 50%

Nº de reuniões de acompanhamento

técnico e monitorização
Real ização 12 12 15 12 1 12 2 17 25%

IPSS promotoras dos 

projetos integrados 

nos PRI 

Nº de relatórios produzidos Real ização 2 2 4 5 5 2 1 4 75% n.a 

N.º total de utentes ativos na ETET do

Sotavento no ano.
Real ização 2 522 2555 2567 2 669 2 376 2 070 207 2 573 15%

N.º de novos utentes admitidos na ETET do

Sotavento no ano.
Real ização 497 428 458 459 326 270 27 497 10%

N.º total de consultas/atendimentos nas

ETET do Sotavento no ano.
Real ização 24 025 22796 24398 23 927 22 032 18 400 1840 25 357 15%

% de utentes em tratamento no ano com

realização de um número mínimo de 5

consultas no ano 

Real ização 62% 62% 65% 62% 62% 51% 10% 75% 25%

% de novos utentes com tempo de espera

por 1ª consulta ≤  15 dias 
Real ização n.a n.a 61% 62% 62% 52% 10% 80% 10%

% de novos utentes com realização de um

número mínimo de 2 consultas no ano 
Real ização n.a n.a 88% 89% 73% 59% 10% 85% 25%

OE2;OE3

Tratamento em programa de substituição

opiáceo (PSO) com metadona na ETET do

Sotavento.

eficácia N.º total de utentes em PSO Real ização 1 423 1513 1753 1 876 1 797 1 260 126 1 500 100%

Nº utentes rastreados Real ização 334 454 472 486 291 240 24 450 40%

Taxa de cobertura Real ização 16% 21,1% 22% 21% 14% 16% 10% 40% 60%

N.º total de utentes ativos na ETET do

Barlavento no ano.
Real ização 1 081 1051 1063 1 056 980 900 90 1 150 15%

N.º de novos utentes admitidos na ETET do

Barlavento no ano.
Real ização 288 205 262 239 203 132 13 288 10%

N.º total de consultas/atendimentos nas

ETET do Barlavento no ano.
Real ização 12 912 12342 10191 9 518 9 542 8 000 800 13 000 15%

% de utentes em tratamento no ano com

realização de um número mínimo de 5

consultas no ano 

Real ização 75% 73% 70% 70% 66% 51% 10% 75% 25%

% de novos utentes com tempo de espera

por 1ª consulta ≤  15 dias
Real ização n.a n.a 41% 36% 32% 30% 10% 80% 10%

% de novos utentes com realização de um

número mínimo de 2 consultas no ano
Real ização n.a n.a 88% 80% 70% 59% 10% 85% 25%

OE2;OE3

Tratamento em programa de substituição

opiáceo (PSO) com metadona na ETET do

Barlavento. ef
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N.º total de utentes em PSO Real ização 531 517 486 496 507 360 36 550 100%

Nº utentes rastreados Real ização 200 191 302 260 149 150 15 300 40%

Taxa de cobertura Real ização 22% 22% 34% 30% 18% 16% 10% 30% 60%
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1.2; 1.5; 1.6; 1.8; 2.9; 2.10

1.2; 1.5; 1.6; 1.8;; 2.9; 2.10
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Escolas do Ensino 

Básico e 

Secundário/IPSS da 

região algarvia 

n.a.

n.a 

n.a 

A.O.

A.O.

Escolas do Ensino 

Secundário da 

região algarvia

CPCJ da região, 

DGRSP, Segurança 

Social,IPSS da região, 

Tribunal de Família e 

Menores 

n.a 

n.a 
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OE3

OE1; OE3

OE3

OE2;OE3

OE2;OE3
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VIH – Rastreio na ETET do Sotavento

Tratamento em regime ambulatório 

(consultas) na ETET do Barlavento

VIH – Rastreio na ETET do Barlavento

Sandra CaixeirinhoSIM

OE3

Intervenções de informação e/ou 

sensibilização, integradas e focalizadas, 

sobre as substâncias psicoativas e os riscos 

associados ao seu consumo, em 

articulação com outras estruturas da ARS 

do Algarve, IP, bem como com entidades 

parceiras externas.

ETEP/ SIM Margarida Pinto A.O.ef
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ia
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Intervenções em meio escolar, no Ensino

Secundário, na prevenção dos prolemas

ligados ao consumo de álcool, em

articulação com outras estruturas da ARS

do Algarve, IP.

Consultas de apoio psicossocial em

adolescentes/jovens (prevenção

indicada).

Acompanhamento técnico e

monitorização do Programa de Respostas

Integradas (PRI) de Faro e do PRI de

Quarteira, cofinanciado pelo SICAD, no

eixo da prevenção.

Tratamento em regime ambulatório 

(consultas) na ETET do Sotavento

Norberto SousaSIM
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OE2;OE3
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Nº de internamentos Real ização 304 328 352 443 268 180 31 350 20%

Taxa de ocupação de internamentos em

UDA no ano
Real ização 64,3% 73% 89,6% 96% 75% 45% 10% 80% 40%

Taxa de retenção de internamentos na UDA

no ano
Real ização 82,8% 87% 84% 86% 89% 40% 5% 87% 40%

ef
ic

ác
ia

N.º de ações realizadas nos contextos 

recreativos Real ização n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 2 5 30%

ef
ic

ác
ia N.º de participantes abrangidos nos 

contextos recreativos Real ização n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 250 50 250 20%

N.º de ações realizadas em contexto 

comunitário Real ização n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 1 3 30%

N.º de participantes abrangidos  contexto 

comunitário Real ização n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50 10 50 20%

Nº de acções realizadas Real ização 90 93 90 90 n.a. 12 2 95 50%
IPSS promotoras dos 

projetos integrados 

nos PRI 

Nº de pessoas abrangidas Real ização 300 320 310 330 n.a. 40 8 320 50% n.a 

N.º de ações realizadas Real ização 9 15 54 48 9 10 5 54 25%

Nº de entidades envolvidas Real ização 3 4 5 9 3 2 1 5 25%

N.º de participantes abrangidos Real ização 160 302 901 1 401 126 145 70 901 25%

Pesquisa e angariação de Entidades Real ização n.a 5 5 6 2 1 0 5 25%

N.º de treinos de aptidões sociais efetuados Real ização 6 2 4 5 2 2 1 6 20%

N.º de participantes abrangidos Real ização 66 22 48 59 30 26 4 66 40%

N.º de empresas/autarquias participantes Real ização 3 1 3 9 2 2 1 6 40%

Implementação, em articulação com o

IEFP, IP, das medidas de inserção

preconizadas para a area das

dependências.

ef
ic

ác
ia N.º de indivíduos integrados em medidas de 

emprego e outras medidas de integração

profissional do IEFP.

Real ização 87 64 28 10 13 30 5 92 100%

N.º de utentes em acompanhamento. Real ização 80 69 148 50 104 55 7 80 50%

N.º de utentes integrados no mercado de

trabalho.
Real ização 40 43 92 45 15 25 5 62 50%

Nº de reuniões de acompanhamento

técnico e monitorização
Real ização 6 6 5 7 3 9 1 6 25%

IPSS promotoras dos 

projetos integrados 

nos PRI 

Nº de relatórios produzidos Real ização 6 6 5 7 2 3 1 6 75% n.a 

Nº de reuniões de acompanhamento

técnico e monitorização
Real ização n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9 1 6 25%

Nº de relatórios produzidos Real ização n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 1 6 75%

1.7; 1.8

Ricardo 

Rodrigues
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Instituto de 

Emprego e 

Formação 

Profissional.

AO
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1.4; 1.7; 1.8

1.7; 1.8
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Tratamento em regime de internamento

na UDA

OE2, OE3

Dinamização de intervenções de RRMD em 

populações vulneráveis e/ou em risco de 

exclusão social

OE3
Dinamização de Intervenções na 

população geral

António 

Camacho
UDA/SIM

ETER
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OE3

Acompanhamento técnico e

monitorização do PRI de Portimão

cofinanciado pelo SICAD, no eixo da

Redução de Riscos e Minimização de

Danos

Ana Paula Neto

OE2; OE3

OE3

Acompanhamento técnico e

monitorização do PRI de Quarteira,

cofinanciado pelo SICAD, no eixo da

Redução de Riscos e Minimização de

Danos

Implementação de medidas de integração

de utentes na vida ativa.

ef
ic
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ia
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ic
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Realização de ações de sensibilização

sobre os PLA e outras substâncias

psicoativas em meio laboral, destinados a

trabalhadores e chefias em articulação

com as Autarquias Locais (AL) ou empresas

da região

Intervenções de prevenção da desinserção 

em meio laboral em articulação com as AL

e empresas da região
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4.10 Assessoria de Imprensa e Comunicação (AIC) 

Competências 

A Assessoria de Imprensa e Comunicação da ARS Algarve, como serviço diretamente 

dependente do Conselho Diretivo, é responsável pela gestão do processo de 

comunicação interno e externo da instituição, abrange as áreas de assessoria de 

imprensa, jornalismo institucional e design de comunicação. 

Atribuições 

Contribuir para a otimização do acesso dos cidadãos à informação relevante sobre os serviços 

e oferta dos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde no Algarve: 

a) Contribuir para uma imagem de qualidade dos serviços e melhorar os processos 

comunicacionais internos e externos entre as várias instituições de saúde da Região; 

b) Atualização dos conteúdos da página institucional, da intranet e redes sociais; 

c) Promoção, apoio e divulgação de ações de sensibilização, eventos e campanhas de 

promoção da saúde; 

d) Difundir a missão da ARS Algarve entre os diversos públicos internos. 

Objetivos 

No âmbito destas atribuições, os elementos deste serviço de assessoria têm como 

principais objetivos operacionais a desenvolver ao longo do ano: 

 Reforçar os mecanismos de comunicação com os cidadãos, de modo a 

assegurar informação relevante, atualizada e acessível sobre a 

organização dos serviços e a oferta de cuidados de saúde na região do 

Algarve; 

 Implementar uma política de comunicação efetiva com os Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACeS), o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e 

outras instituições, sob a orientação do Conselho Diretivo da ARS Algarve; 

 Prestar assessoria direta aos membros do Conselho Diretivo; 

 Atualização permanente dos meios de comunicação institucionais digitais 

da ARS;  

 Desenvolver ferramentas que promovam a partilha de informação entre os 

serviços da ARS com o cidadão; 

 Divulgar e conceber campanhas de comunicação e imagem, de suporte às 

iniciativas desenvolvidas pela ARS Algarve; 
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 Assegurar a produção, gestão e divulgação de conteúdos e registo 

fotográfico; 

 Conceber e acompanhar a evolução e atualização permanente da imagem 

e comunicação gráfica da ARS Algarve; 

 Criar e desenvolver, ou proceder ao acompanhamento da criação e 

desenvolvimento de material informativo; 

 Reforçar uma relação de transparência e confiança com os órgãos de 

Comunicação Social e com todos os serviços sob a tutela direta ou indireta 

da ARS Algarve e stakeholders; 

 Conceção gráfica dos materiais para divulgação e produção dos eventos 

organizados pela ARS Algarve - seminários, feiras, congressos, formações; 

 Conceber, criar, editar boletins de conteúdo institucional, visando fortalecer 

internamente a imagem institucional da ARS Algarve e reforçando o 

sentimento de pertença à Instituição; 

 Criar condições para que todos os colaboradores se tornem e se sintam 

influentes, informados e integrados na Instituição, através de mecanismos 

que visem a participação ativa de todos; 

 Facilitar a comunicação entre chefias e restantes colaboradores, para que 

ela seja um meio facilitador de um ambiente de trabalho saudável e 

produtivo. 

 

 

Orgânica Interna 

 

 

Estatísticas de desempenho 

No âmbito da Comunicação Externa e Interna, é prestado um serviço especializado, 

estabelecendo estratégias de comunicação através do Plano de Comunicação 

Institucional da ARS Algarve IP. 

Conselho Diretivo 

3 Técnicos Superiores: 

Comunicação (2) 

Design (1) 
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Dados estatísticos do desempenho  

O trabalho desenvolvido pela Assessoria de Imprensa e Comunicação está 

dependente das atividades realizadas pela instituição e dos acontecimentos que 

marcam o setor da saúde na região e a nível nacional, como é o caso específico deste 

ano com a pandemia de COVID-19. A dinâmica de trabalho proporcionada por esta 

realidade para o ano de 2021 reflete-se nos dados apresentados no quadro seguinte 

(previsão), que inclui ainda uma mostra do período que compreende os anos entre 

2016 e 2020: 

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produção de conteúdos: textos, 

notícias, notas de imprensa e 

comunicados 

379 395 384 381 370 340 

Respostas a diversas solicitações e 

serviços  

347 335 325 295 230 220 

Clippings noticiosos 252 251 325 295 250 249 

Materiais produzidos  94 151 180 183 569 200 

 

Na área da comunicação as principais atividades a desenvolver ao longo do ano de 

2021, sempre em articulação direta com o Conselho Diretivo, serão as seguintes: 

• Acompanhamento e apoio aos membros do CD em eventos (Congressos; 

Seminários; Jornadas, etc) 

• Preparação de respostas à Comunicação Social 

• Elaboração de apresentações 

• Produção de conteúdos multimédia 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2021 identifica um total de 3 postos de trabalho 

para esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais. 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos para 

2021 
 

Técnico Superior 3  

Total 3 
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Contributos 

paras as 

Orientações 

Estratégicas do 

MS
(9)

 (O) 

Observações (QA)

Eficácia/Qualidade

Qualidade Nº Clippings noticiosos Realização 252 251 249 250 250 249 1 251 20% Nº de mails
Pedro Medina; Sara 

Nascimento
NA NA

Serviços da ARS 

Algarve e ACES
1.2.3

Site Institucional / quiosques 

multimédia /      outros meios
Equipa AIC NA

Serviços da ARS 

Algarve e ACES

Serviços da ARS 

Algarve e ACES
1 .  2. 3

Serviços da ARS 

Algarve e ACES
1 .  2. 3. 

569 190 9 200 100%

Site Instucional; mails e 

informações Internas
Susana Nunes NA

Serviços da ARS 

Algarve e ACES

230 220 24 245 40%

nº  de publicações e 

visualizações no Portal da 

Intranet/nº de mails

Equipa da AIC NA
Serviços da ARS 

Algarve e ACES

Serviços da ARS 

Algarve e ACES
1 .  2. 3. 9

Pedro Medina; Sara 

Nascimento
NA

Serviços da ARS 

Algarve e 

ACES/Órgãos de 

Comunicação 

Social

Serviços da ARS 

Algarve e ACES
1 .  2. 3. 9.340 19 360 40%

Site e redes sociais 

Institucionais / Órgãos de 

Comunicação Social 

370395 370 384 381

335 325 295

94 151 180 183

Realização/Resultado 

/Impacte

347

O5

Eficácia/Qualidade
Nº Resposta a diversas solicitações e 

serviços
Realização/Resultado

Conceção de materiais para divulgação de 

campanhas de promoção da saúde; 

produção de imagens para eventos 

organizados pela ARS Algarve - 

seminários, feiras, congressos, formações; 

Conceber ou acompanhar a evolução e 

atualização permanente da imagem e 

comunicação gráfica da ARS Algarve

Qualidade  Nº de materiais produzidos Realização/Resultado

G
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e
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e
n

çã
o

.

a) O5

Reforçar os mecanismos de comunicação 

com os cidadãos, de modo a assegurar 

informação relevante, atualizada e 

acessivel sobre a organização dos serviços 

e a oferta de cuidados de saúde na região 

do Algarve.                                         

Atualizar/produzir conteúdos nos canais 

de comunicação institucionais e 

desenvolver ferramentas que promovam a 

partilha de informação entre os serviços 

da ARS e com o cidadão no âmbito da 

estratégia regional de comunicação e 

presença online e nas Redes Sociais da 

instituição

Nº de notícias/Textos/Notas de Imprensa/ 

Comunicados

b) d) O5

a) b) c) 
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5.1 Anexo II Objetivos Interinstitucionais 2021 

 

Norte Centro LVT Alentejo Algarve

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

DSPDPS / PNV

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Plano Nacional de 

Vacinação

1.1. Taxa de cobertura vacinal 

contra o tétano (PNV 

cumprido), nas crianças que 

completam os 2 anos de 

idade no ano em avaliação

Numerador: N.º de crianças que fazem 2 

anos de idade no ano em avaliação, com o 

PNV cumprido para a vacina contra o tétano 

(T)

Denominador: N.º de crianças que fazem 2 

anos de idade no ano em avaliação

Fonte: SI Vacinas (Continente)

95% 95% 95% 95% 95% 95% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º3

Indicador n.º 3.1

DSPDPS / PNV

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Plano Nacional de 

Vacinação

1.2. Taxa de cobertura vacinal 

da 2ª dose da vacina contra o 

sarampo (PNV recomendado), 

nas crianças que completam 

os 6 anos de idade no ano em 

avaliação

Numerador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação, 

vacinados com a 2ª dose da vacina contra o 

sarampo (S)

Denominador: N.º de crianças que fazem 6 

anos de idade no ano em avaliação 

Fonte: SI Vacinas (Continente)

95% 95% 95% 95% 95% 95% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º3

Indicador n.º 3.2

DSPDPS  

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde

1.3. Taxa de cobertura vacinal 

contra a gripe sazonal em 

residentes em Estruturas 

Residenciais para Pessoas 

Idosas

Numerador: Nº de residentes em ERPI 

vacinados contra a gripe sazonal no ano em 

avaliação

Denominador: Nº de residentes em ERPI, no 

ano em avaliação 

Fonte: SI Vacinas (Continente)

85% 85% 85% 85% 85% 85% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º3

Indicador n.º 3.3

DSPDPS / 

DSSRIJ

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Divisão de Saúde Sexual 

Reprodutiva, Infantil e 

Juvenil

1.4. Taxa de cobertura 

referente à consulta de saúde 

infantil aos 6/7 anos de idade

Numerador: N.º de crianças com 7 anos 

com consulta de saúde infantil realizada

Denominador: Nº total de crianças com 7 

anos

66% 83% 73% 51% 57% 46% QUAR DGS + ARS

Objetivo Operacional n.º4

Indicador n.º 4.1

DSPDPS / 

DSSRIJ

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Divisão de Saúde Sexual 

Reprodutiva, Infantil e 

Juvenil

1.5. Proporção de grávidas 

com 1ª consulta de vigilância 

da gravidez, realizada no 1ºT 

em Cuidados de Saúde 

Primários (CSP)

Numerador – Nº de grávidas com consulta 

realizada no 1ºT em Saúde Materna nos 

CSP no ano. Fonte: SIM@SNS; 

Denominador – Nº de grávidas com 

inscrição ativa na unidade de saúde e com 

Prgograma de Saúde Materna Ativo no 1.º 

Trimestre. Fonte: SIM@SNS

NOVO  86% 92% 87% 85% 80% 87% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º12

Indicador n.º 12.1

PNPCT

Programa Nacional para a 

Prevenção e Controlo do 

Tabagismo

1.6. % de incremento 

primeiras consultas de apoio 

intensivo à cessação tabágica 

tendo como referência o ano 

anterior

Numerador: Nº primeiras consultas de apoio 

intensivo à cessação tabágica em 2020

Denominador: Nº primeiras consultas de 

apoio intensivo à cessação tabágica em 

2019. 

Fonte: ARS respetiva ou ACSS

Nota DGS: a compilação da informação 

deve ser realizada conforme o Despacho n.º 

6300/2016, de 12 de maio

5% 5% 5% 5% 2% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º6

Indicador n.º 6.1

PNPCT

Programa Nacional para a 

Prevenção e Controlo do 

Tabagismo

1.7. % de ACES que se 

envolvem pelo menos num 

projeto estruturado de 

intervenção na comunidade 

(escolas, locais de trabalho, 

grupos específicos, entre 

outros) de prevenção do 

tabagismo. 

Numerador: Nº ACES que se envolveram 

pelo menos 1 projeto estuturado.                                                                                                                                                                

Denominador: Nº ACES Região de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nota: ARS respetiva. A compilação da 

informação deve ser realizada conforme a 

Informação da DGS 007/2013, de 3 de julho. 

Fonte: ARS

22% 20% 25% 20% 25% PA DGS + ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNPAF

Programa Nacional para a 

Promoção da Atividade 

Física

1.8. Proporção de indivíduos 

residentes em Portugal 

continental (com 15 ou mais 

anos) com emissão de, pelo 

menos, 1 recurso de 

aconselhamento breve de 

atividade física através da 

Prescrição Eletrónica Médica 

(PEM) (por 100 000 utentes)

Numerador: Nº utentes com emissão de, 

pelo menos, 1 recurso AB para a AF (Fonte: 

SPMS)

Denominador: população residente em 

Portugal continental/RA, com 15 ou mais 

anos (Fonte: INE)

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% PA DGS+ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNDR
Programa Nacional das 

Doenças Respiratórias

1.9. Proporção de utentes 

com DPCO, com pelo menos 

um registo de avaliação de 

FeV1 nos últimos 3 anos

Numerador: Nº de utentes com DPOC com 

Registo de FEV1 nos últimos 3 anos

Denominador: Nº total de utentes com 

DOPC Fonte: SIARS (Continente)

Nota DGS: Proxy: Proporção de utentes 

com DPOC, com pelo menos um registo de 

avaliação de FeV1 nos últimos 3 anos

40% 55% 26% 30% 22% 26% PA DGS + ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNVIH e SIDA
Programa Nacional para a 

Infeção VIH/SIDA

1.10.  % de unidades 

funcionais dos ACES que 

realizam o teste rápido do VIH 

Numerador: Nº de unidades funcionais dos 

ACES que realizam o teste VIH.

Denominador: Nº total de unidades 

funcionais dos ACES (incluindo ULS).                     

Fonte: ARS e DGS (Continente)                                                                                       

65% 80% 80% 80% 25% 80% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.11. Variação de consumo 

DHD hospitalar de 

carbapenemos, relativo ao ano 

civil anterior (%)

Numerador: N.º de DDD (dose diária 

definida) x 1.000 habitantes

Denominador: N.º total de habitantes x 365 

dias          

FORMULA:[(Indicador no ano Y ― Indicador 

no ano Y-1) / Indicador no ano Y-1)] x 100                               

Fonte: INFARMED (Continente)

5% 5% 5% 5% 5% 5% PA

DGS + 

INFARMED 

+ ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.12. Variação de consumo 

DHD de quinolonas na 

comunidade, relativo ao ano 

civil anterior  (%)

Numerador: N.º de DDD (dose diária 

definida) x 1.000 habitantes 

Denominador: N.º total de habitantes x 365 

dias

FORMULA: [(Indicador no ano Y ― 

Indicador no ano Y-1) / Indicador no ano Y-

1)] x 100             

Fonte: INFARMED (Continente)

Efetuado um 

ajustamento ao texto 

do indicador

4% 4% 4% 4% 4% 4% PA

DGS + 

INFARMED 

+ ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.13.   Variação da taxa de 

Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina 

(MRSA) no total de 

Staphylococcus aureus 

isolados em amostras 

invasivas (sangue e liquor), 

relativo ao ano civil anterior  

(%)

Numerador: Nº total de MRSA em amostras 

invasivas                                                                    

Denominador: /Nº total Staphylococcus 

aureus em amostras invasivas 

FORMULA: [(Indicador no ano Y ― 

Indicador no ano Y-1) / Indicador no ano Y-

1)] x 100                                     

Fonte: INSA (Continente)

Efetuado um 

ajustamento ao texto 

do indicador

5% 5% 5% 5% 5% 5% PA
DGS + INSA 

+ ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.14.  Variação da Taxa de 

Klebsiella  pneumoniae 

produtora de carbapenemases 

no total de Klebsiella 

pneumoniae isoladas em 

amostras invasivas, relativo ao 

ano civil anterior  (%)

Numerador:  Nº total de Klebsiella 

pneumoniae produtoras de carbapenemase 

em amostras invasivas. Denominador: Nº 

total de klebsiella pneumoniae.  

FORMULA: [(Indicador no ano Y ― 

Indicador no ano Y-1) / Indicador no ano Y-

1)] x 100                         

Fonte: INSA (Continente)

0% 0% 0% 0% 0% 0% PA
DGS + INSA 

+ ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PPCIRA

Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de 

Resistências a 

Antimicrobianos 

1.15. Variação da taxa de 

adesão global à Higiene das 

Mãos nas Unidades de 

Saúde, relativo ao ano civil 

anterior  (%)

Numerador: Nº total de oportunidades HM 

cumpridas em toda a Unidade de Saúde

Denominador: Nº total de oportunidades HM 

observadas em toda a Unidade de Saúde

FORMULA: [(Indicador no ano Y ― 

Indicador no ano Y-1) / Indicador no ano Y-

1)] x 100                                  

Fonte: Plataforma EM-PBCI / DGS

NOVO 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

INEM/DGS

Melhorar o acesso dos 

doentes com AVC para o 

tratamento adequado  e o 

acesso dos doentes com 

enfarte agudo do 

miocárdio com supra-

desnivelamento do 

1.16. Implementação, em 

articulação com a DGS, de 

um dashboard para 

disponibilização de 

informação das Via Verde 

AVC e Via Verde Coronária:

Meta: mês 9

Tolerância: 1 mês

Valor Crítico: mês 6

NOVO mês 9 QUAR INEM + DGS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNRN

Programa Nacional do 

Rastreio Neonatal
1.17 % de amostras colhidas 

ao 3º dia de vida

Numerador: n.º de amostras colhidas ao 3º 

dia de vida

Denominador: n.º total de amostras colhidas

Fonte: Relatório do PNRN (Continente e 

Ilhas)

NOVO 20% 20% 20% 20% 20% 20% PA
INSA + DGS 

+ ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

N.º do Objetivo 

Operacional/Indicador em PA ou 

QUAR do Organismo

1. Melhorar o acesso 

aos cuidados de saúde 

e promover as boas 

práticas

Anexo II - Objetivos Interinstitucionais 2021

Observações
Entidades 

Envolvidas
ContinenteObjetivos 

Operacionais
Indicadores Descrição do Indicador

Novo Indicador /

Indicador alterado

Descrição Serviço/Programa
Serviço / 

Programa
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Norte Centro LVT Alentejo Algarve

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

DSPDPS / 

DSSRIJ

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde / 

Divisão de Saúde Sexual 

Reprodutiva, Infantil e 

Juvenil

2.1. % de notícias de 

nascimento desmaterializadas

Numerador: N.º de notícias de nascimento 

desmaterializadas

Denominador: N.º total de partos SNS 

Fonte: RSE e Portal da Transparência SNS 

(DESPACHO PCM + SEAS + SEMA 

(SIMPLEX SIJ) - 6744/2016, 23 de Maio

Indicador ALTERADO. 

Texto anterior:

Denominador: N.º total 

de notícias de 

nascimento 

Fonte: PDS (Nota da 

DGS de acordo com a 

norma 13/2015, de 1 

de julho de 2015, o 

reporte é efetuado por 

interlocutores regionais 

e locais)

65% 75% 75% 70% 45% 70% QUAR DGS + ARS 
Objetivo Operacional n.º12

Indicador n.º 12.3

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.2. % de utentes com registo 

de Pré-Obesidade nos CSP

Numerador: Nº de utentes com registo de 

pré-obesidade nos CSP (Código T83 - 

Excesso de Peso)

Denominador: Nº utentes ativos dos CSP

Fonte: SIARS (Continente)

17% 22% 15% 15% 14% 9% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º6

Indicador n.º 6.2

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.3. % de utentes com registo 

de Obesidade nos CSP

Numerador: Nº de utentes com registo de 

obesidade nos CSP (Código T82 - 

Obesidade)

Denominador: Nº utentes ativos dos CSP

Fonte:  IARS (Continente)

13% 15% 12% 11% 13% 8% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º6

Indicador n.º 6.1

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.4. % de doentes com 

identificação do risco 

nutricional na admissão até 

às primeiras 48h de 

internamento 

Numerador: Nº de doentes submetidos a 

rastreio para a identificação do risco 

nutricional na admissão até às primeiras 

48h após a admissão 

Denominador: Nº de admissões no 

internamento (>24h); Continente (unidades 

hospitalares com Sclínico) 

Despacho n.º 6634/2018 de 06 de julho

30% 40% 30% 20% 20% 10% PA
DGS + ARS 

+ SPMS

Objetivo Operacional nº 7

Indicador n.º 7.1

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.5. % de doentes em risco 

nutricional submetidos a 

intervenção nutricional nas 

24h após a sinalização

Numerador: Nº doentes em risco nutricional 

submetidos a intervenção nutricional nas 

24h após a sinalização; Denominador: Nº 

doentes com risco nutricional sinalizado; 

Continente (unidades hospitalares com 

Sclínico) 

Despacho n.º 6634/2018 de 06 de julho

40% 40% 40% 30% 30% 20% PA
DGS + ARS 

+ SPMS

Objetivo Operacional n.º7

Indicador n.º 7.2

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.6. % de doentes em idade 

pediátrica classificados com 

risco nutricional que foram 

submetidos a intervenção 

nutricional

Numerador: Nº de doentes em idade 

pediátrica classificados com risco 

nutricional que foram submetidos a 

intervenção nutricional

Denominador: Nº doentes em idade 

pediátrica com risco nutricional sinalizado; 

Continente (unidades hospitalares com 

Sclínico) 

Despacho n.º 6634/2018 de 06 de julho

30% 30% 30% 30% 30% 30% PA
DGS + ARS 

+ SPMS

Objetivo Operacional n.º7

Indicador n.º 7.3

PNPAS

Programa Nacional para 

Promoção da Alimentação 

Saudável

2.7. % de doentes em idade 

adulta classificados com risco 

nutricional que foram 

submetidos a intervenção 

nutricional

Numerador: Nº de doentes em idade adulta 

classificados com risco nutricional que 

foram submetidos a intervenção nutricional.

Denominador: Nº doentes em idade adulta 

com risco nutricional sinalizado; Continente 

(unidades hospitalares com Sclínico) 

Despacho n.º 6634/2018 de 06 de julho

50% 50% 50% 40% 40% 40% PA
DGS + ARS 

+ SPMS

Objetivo Operacional n.º7

Indicador n.º 7.4

PNPAF

Programa Nacional para a 

Promoção da Atividade 

Física

2.8. Proporção de utentes 

utilizadores dos CSP do SNS 

com avaliação de atividade 

física e comportamentos 

sedentários registada no 

SClínico (por 100 000 utentes)

Numerador: Nº utentes utilizadores dos CSP 

com registo AF SClínico (Fonte: SPMS)

Denominador: Nº utentes utilizadores dos 

CSP ano em causa (Fonte: SNS 

Transparência)

2% 2% 2% 2% 2% 2% PA DGS+ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

DPI/EMSI

Direção de Serviços de 

Planeamento e 

Intervenção /Equipa 

Multidisciplinar para os 

Sistemas de Informação 

(DPI/EMSI)

NOVO

2.9. % de fichas base 

criadas/atualizadas em 

utentes Outras Substâncias 

Psicoativas/ Problemas 

Ligados ao Álcool (OSPA / 

PLA) novos /readmitidos nas 

Equipas de Tratamento dos 

Centros de Respostas 

Integradas (CRI)

Numerador: Numero nº fichas base criadas / 

atualizadas para novos utentes / utentes 

readmitidos; Denominador: somatório entre 

novos utentes e utentes readmitidos

NOVO 90% 90% 90% 90% 90% 90% PA
SICAD + 

ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNVG

Programa Nacional de 

Vigilância da Gripe

NOVO

2.10  % de ACES e ULS que 

participam no PNVG

Numerador: n.º de ACES e ULS que 

participam no PNVG

Denominador: n.º total de ACES e ULS

Fonte: Relatório do  PNVG

NOVO 30% 30% 30% 30% 30% 30% PA
INSA + DGS 

+ ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNRN

Programa Nacional do 

Rastreio Neonatal

NOVO

2.11 Taxa de cobertura de 

recém-nascidos estudados 

por ano face ao número de 

recém-nascidos registados a 

nível nacional 

Numerador: n.º de recém-nascidos 

estudados por ano

Denominador:  n.º total de recém-nascidos 

registados a nível nacional (INE)

Fonte: Relatório do PNRN (Continente e 

Ilhas)

NOVO 90% 90% 90% 90% 90% 90% PA
INSA + DGS 

+ ARS

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

N.º do Objetivo 

Operacional/Indicador em PA ou 

QUAR do Organismo

2. Melhorar o registo 

sobre indicadores de 

saúde 

Observações
Entidades 

Envolvidas
ContinenteObjetivos 

Operacionais
Indicadores Descrição do Indicador

Novo Indicador /

Indicador alterado

Descrição Serviço/Programa
Serviço / 

Programa
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Norte Centro LVT Alentejo Algarve

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

PNDO
Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.1.% de ACES com rastreio 

de cancro do colon e reto 

organizado em população 

entre os 50-74 anos

Numerador: Nº ACES com rastreio de 

cancro do colon e reto organizado em 

população entre os 50-74 anos

Denominador: Nº total ACES (incluindo os 

pertencentes às ULS) 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

95% 90% 100% 100% 100% 67% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNDO

Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.2. % de Unidades 

Funcionais com rastreio de 

cancro do colon e reto 

organizado em população 

entre os 50-74 anos

Numerador: Nº Unidades Funcionais com 

rastreio de cancro do colon e reto 

organizado em população entre os 50-74 

anos

Denominador: Nº total Unidades Funcionais 

(incluindo os pertencentes às ULS) 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

NOVO 70% 80% 90% 50% 30% 50% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNDO
Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.3. Taxa de Cobertura 

Populacional do Rastreio do 

cancro do colon e reto 

organizado em população 

entre os 50 - 74  anos

Numerador: Nº total de utentes convidados 

na região 

Denominador: Populaçao anual elegível para 

rastreio 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

20% 30% 30% 25% 10% 25% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º2

Indicador n.º 2.3

PNDO

Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.4. % de Unidades 

Funcionais com rastreio de 

cancro da mama organizado 

na população entre os 50-69 

anos

Numerador: Nº Unidades Funcionais com 

rastreio de cancro da mama na região de 

LVT

Denominador: Nº total Unidades Funcionais 

na região de LVT

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

NOVO 85% NA NA 50% NA NA PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

PNDO
Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas

3.5. Taxa de Cobertura 

Populacional do Rastreio do 

cancro do colo do útero 

organizado em população 

entre os 25-60 anos

Numerador: Nº total de mulheres convidadas 

na região 

Denominador: Populaçao anual elegível para 

rastreio 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

40% 60% 55% 30% 25% 25% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º2

Indicador n.º 2.2

PND
Programa Nacional da 

Diabetes

3.6. % de utentes com registo 

de diabético que realizaram 

Rastreio da Retinopatia 

Diabética

Numerador: Nº de utentes com registo de 

diabetes que realizaram Rastreio da 

Retinopatia Diabética

Denominador: Nº total de utentes com 

registo de diabetes 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

25% 45% 15% 40% 6% 20% QUAR DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º2

Indicador n.º 2.4

PND

Programa Nacional da 

Diabetes

3.7. % de utentes com registo 

de diabético convidados para 

Rastreio da Retinopatia 

Diabética

Numerador: Nº de utentes com registo de 

diabetes convidados para Rastreio da 

Retinopatia Diabética

Denominador: Nº total de utentes com 

registo de diabetes elegíveis para rastreio

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

NOVO 40% 50% 40% 50% 10% 50% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º

Indicador n.º 

DSPDPS

Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde

3.8. % de ACES com rastreio 

da saúde visual infantil na 

coorte dos 2 anos

Numerador: Nº ACES com rastreio da saúde 

visual infantil na coorte dos 2 anos

Denominador: Nº total ACES (incluindo os 

pertencentes às ULS) 

Fonte: Plataforma multirastreio das ARS 

(Continente)

56% 100% 89% 35% 25% 0% PA DGS + ARS 

Objetivo Operacional n.º2

Indicador n.º 2.5

N.º do Objetivo 

Operacional/Indicador em PA ou 

QUAR do Organismo

Observações
Entidades 

Envolvidas
Continente

3. Desenvolver ações 

na área da prevenção 

secundária através do 

alargamento da 

cobertura dos 

rastreios de base 

populacional

Objetivos 

Operacionais
Indicadores Descrição do Indicador

Novo Indicador /

Indicador alterado

Descrição Serviço/Programa
Serviço / 

Programa
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5.2 Anexo III LOE 2021_Artigo 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sigla sigla Eficiência % OO X. % INDX. (…) % >=50%

Taxa de resposta ao questionário de 

satisfação interno  (Nº de 

questionários respondidos e 

submetidos com sucesso / Nº total de 

questionários enviados)*100

35%        20             8             60 

Taxa de trabalhadores com parecer 

favorável à solicitação de jornada 

contínua (%)

45%        76          10           100 

Conhecer o número de profissionais 

com a APP SICO mobile instalada - 

aplicar questionário (no mês)

20%        11           -               12 

83% 50%
OOp5: Garantir a operacionalização atempada 

dos atos a que se refere o artº 28 da LOE 2021 
MS

ARS 

Algarve
Eficiência 60%

CICLO DE GESTÃO 2021 | QUAR 2021 | Ponto de Situação da aplicação do Artigo 28.º da LOE2021

Tol.
Valor 

Crítico

Peso Relativo 

Objetivo no 

QUAR

(>=50%)

Organismo Parâmetro
Peso do 

Parâmetro
Objetivo Operacional

Peso do 

Objetivo

Observaçõ

es
Ministério Indicador

Peso do 

Indicad

or

Meta
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N. 125 Sítio das Figuras, lote 1, 2º andar 

8005 – 145 Faro 

Correio – electrónico: arsalgarve@arsalgarve.min-saude.pt 

Telefone: 289 88 99 00 

Fax: 289 81 39 63 


