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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente documento representa o segundo plano estratégico elaborado pela ARS Algarve, IP 

para Região de Saúde do Algarve. 

Em 2017, será dado novo impulso às estratégias que vêm sendo desenvolvidas visando 

responder melhor e mais depressa às necessidades dos cidadãos, simplificando o acesso, 

valorizando a perspetiva centrada nos cuidados de proximidade. 

É com esta envolvente que se enquadra a política de saúde para a Região de acordo com este 

plano, que projeta estrategicamente a atuação desta ARS nos próximos três anos. 

A sua perspectiva temporal de três anos tem como finalidade a identificação e priorização das 

linhas estratégicas e intervenções no âmbito da política de saúde regional a implementar a 

curto-médio prazo. 

Engloba uma análise das necessidades de saúde da Região de Saúde do Algarve e a 

identificação das linhas de atuação estratégica no âmbito da política de saúde nacional. 

São identificadas áreas de análise na qual estão incluídos conteúdos demográficos, 

socioeconómicos, tecnológicos e de saúde, bem como, áreas de intervenção, serviços, 

atividades e recursos humanos ou financeiros existentes. 

Este Plano Estratégico deverá representar as opções do Conselho Diretivo da ARS Algarve, I.P. 

para o planeamento estratégico e operacional na prossecução das suas Atribuições e Missão, 

devendo adequar-se a ele os Planos de Atividades anuais da ARS. 

Neste Plano desenvolve-se unicamente um conjunto de objetivos e indicadores, para cada um 

dos Vetores Estratégicos, os quais vertem, no fundo, as Iniciativas prioritárias da atuação da 

ARS Algarve, I.P. no triénio e relativamente aos quais foram definidas metas de execução do 

presente Plano. 

Estes indicadores e metas possibilitarão uma avaliação global da execução da estratégia 

plurianual da ARS Algarve, I.P., a qual será detalhada anualmente nos Planos e Relatórios de 

Atividades a elaborar no decurso dos ciclos anuais de gestão. 

Este Plano de acordo com as orientações emanadas pela tutela, está alinhado com o Plano 

Nacional de Saúde - Revisão e Extensão a 2020, com o Programa do XXI Governo 

Constitucional, com as Grandes Opções do Plano 2017, bem como as Orientações da Direção 

Geral da Saúde (DGS) no que respeita aos Programas Centrais e Prioritários de Saúde. 
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1.1 Missão, Atribuições, Valores, Visão, Áreas de Intervenção, Funções 

Essenciais 

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; 

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; 

                                                           
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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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. 

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. 
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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. 

 

1.2 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, a estimativa da população residente em 2015 era de 441.929 o que 

significa que a população decresceu cerca de 2%, conforme a tabela 1. 

 

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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Tabela 1: População Residente Censos 2011 e Estimativa 2015 – Continente 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. 

Gráfico 1: Distribuição percentual da população residente segundo o grupo etário, em 
31/12/2015 

 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas Demográficas, Estimativas Provisórias de População Residente 

Quanto à estrutura da população do Algarve por idades, verifica-se que em 2015 o número de 

jovens (pessoas entre os 0 e os 14 anos de idade) era 15% do total da população residente, o 

grupo dos 15 aos 24 anos contava com 10,7%, dos 25 aos 64 anos o valor foi de 54%, e o 

número de idosos (pessoas com 65 ou mais anos de idade) atingia os 21%, distribuição etária 

que concorre para um índice de envelhecimento de 94 pessoas idosas por cada 100 jovens.  

A população residente na Região do Algarve, no final do ano de 2015, foi estimada em 441.929 

pessoas, de que resultou uma taxa de crescimento efetivo de valor positivo (0,10%) 

relativamente ao ano de 2014. Para esta evolução concorreu o valor negativo da taxa de 

crescimento natural (-0,17%) e valor positivo da taxa de crescimento migratório (0,27%). 

Entre 2014 e 2015, o Algarve e Área Metropolitana de Lisboa foram as únicas regiões onde a 

população aumentou. 

Ano 2011 2015 Var% 2011 2015 Var%

População Residente 10 562 178 10 341 330 -2% 451 006 441 929 -2%

Portugal Algarve
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Gráfico 2: Taxas de crescimento efetivo, natural e migratório, 2015 

 

Fonte: INE, I.P., Anuário Estatístico de Portugal 

Existem dois 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. 

Gráfico 3: População estrangeira a quem foi concedido título de residência por 1 000 
habitantes, 2015 

 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas Demográficas 
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O índice de envelhecimento da Região é em 2014 inferior (135,6) ao do Continente (144,3) 

mas a pirâmide etária envelhecida é semelhante. 

Gráfico 4: Evolução do índice de envelhecimento, 1991-2014 

 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 

 

Figura 1: Pirâmides etárias da região de saúde do Algarve e do continente (estimativas 2014) 

 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 

 

 



Plano Estratégico 2017-2019 
 

10 

A taxa de natalidade em 2014 apresenta na Região do Algarve o valor mais baixo dos últimos 

quinquénios (8,5), embora ainda um pouco superior ao do Continente (7,9). Também o índice 

sintético de fecundidade (1,35) da Região atinge o valor mais baixo dos últimos quinquénios, 

embora superior ao do Continente (1,25). Chama-se a atenção que o valor mínimo do índice 

sintético de fecundidade para assegurar a renovação geracional é de 2,1 pelo que os atuais 

valores estão muito abaixo deste mínimo. 

Esta situação é particularmente acentuada nos concelhos rurais do interior (Alcoutim e 

Monchique). 

Gráfico 5: Evolução da taxa bruta de natalidade (/1000 habitantes), 1996-2014 

 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 

Gráfico 6: Evolução do índice sintético de fecundidade (ISF), 1996-2014 

 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 
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No triénio 2012-2014, a esperança de vida à nascença, na Região (80,05 anos) aumentou 4,8 

anos face ao valor registado no triénio 1996-1998 (75,7 anos), tendo sido um pouco menor 

que o valor apurado para Portugal Continental (81 anos). 

Tabela 2: Esperança de Vida 

 

Esperança de vida 

Triénio 1996-1998 Triénio 2012-2014 

HM H M HM H M 

Continente 75,8 72,2 79,4 81,0 77,8 84,1 

Algarve 75,7 72,1 79,6 80,5 77,2 83,9 
Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 

Assim, podemos concluir que o Algarve é uma região envelhecida cujo índice de 

envelhecimento aumentou sobretudo após 2008 devido à diminuição de imigrantes em linha 

com a crise económica então iniciada, mas também, tal como no resto do País, devido à 

diminuição de natalidade e aumento da longevidade. 

A única diferenciação que poderemos fazer é o contributo que a imigração estrangeira e até 

nacional deram para o crescimento demográfico e um menor envelhecimento da Região. 

Esta situação advém do forte poder de atração que a Região exerceu atendendo ao clima 

mediterrânico ameno e à variedade de paisagens naturais que tem propiciado um bom 

desenvolvimento económico baseado na indústria do turismo, secundarizando atividades 

outrora importantes como a agricultura e a pesca. 

Este desenvolvimento fez do Algarve a segunda região com maior poder de compra em 

Portugal, depois da Área Metropolitana de Lisboa, conservando esta posição embora com 

alguma diminuição nos últimos anos. 

Territórios Poder de compra 

Anos 1993 2013 

  
Portugal 100,0 100,0 

Continente 101,8 100,8 

Norte 81,7 92,0 

Centro 72,9 89,2 

Área Metropolitana de Lisboa 162,7 125,1 

Alentejo 71,3 89,4 

Algarve 109,0 96,4 

Dados de acordo com a versão 2013 da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS). 

Fontes/Entidades: INE, PORDATA; Última actualização: 2016-11-04 
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Associado a este desenvolvimento económico e de grande importância estratégica para a 

Região está a criação da Universidade do Algarve (em 1976) que atualmente conta com um 

corpo académico de 800 docentes e cerca de 8 mil alunos e quatro pólos ( três em Faro e um 

em Portimão): 

� Campus de Gambelas (Faro) 

� Campus da Penha (Faro) 

� Campus da Saúde (Faro) 

� Campus de Portimão (Portimão) 

A universidade aposta fortemente na área da investigação científica, nomeadamente nas áreas 

da biologia (fauna e flora), e inclui diversas licenciaturas, pós-graduações e mestrados na área 

das ciências da saúde, nomeadamente em Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Radiologia, 

Terapia da Fala, Análises Clínicas e, desde o ano lectivo 2009/2010, um curso de Medicina e 

outro de Ciências Farmacêuticas na forma de mestrado integrado. 

As alterações demográficas e sobretudo a sazonalidade da principal atividade económica 

(durante o período de Verão o Algarve triplica a sua população, ou seja, a população pode 

passar do meio milhão habitual para cerca de um milhão e meio) coloca desafios específicos ao 

nível das necessidades de saúde existentes e da oferta de serviços de saúde. 

A grande atratividade da Região, da qual resulta muitos imigrantes e turistas, se bem que 

coloque problemas específicos, é também uma oportunidade nem sempre aproveitada, pois 

permite atrair recursos humanos qualificados nomeadamente na área da saúde. 

O Algarve tem ainda «condições climáticas, paisagem e hospitalidade» para poder desenvolver 

o Turismo de Saúde, até na sua vertente mais especializada, a do Turismo Médico, para o qual 

já há estruturas hospitalares. Trata-se por isso de uma atividade económica relevante na área 

da saúde que, evidentemente, está confinada ao sector empresarial privado. 

1.3 Perfil de Saúde 

Para elaborar um breve perfil de saúde confiamos nos indicadores produzidos no “Plano 

Nacional de Saúde em números 2015: revisão e extensão a 2020”, da DGS, e o “Perfil Regional 

de Saúde 2015” dos Observatórios Regionais de Saúde. 
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A presente síntese do Perfil de Saúde engloba a análise e a priorização das necessidades de 

saúde da Região de Saúde do Algarve, baseada numa pré-avaliação prognóstica das mesmas, 

identificando as principais linhas de atuação estratégicas no âmbito da política de saúde 

regional que permitam adequar o sistema de saúde às necessidades identificadas. 
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1.3.1 Indicadores de saúde infantil 

Estes indicadores têm pequenas diferenças relativamente ao Continente, embora se verifique 

um ligeiro aumento da taxa de mortalidade perinatal e infantil, o que poderá estar associado a 

uma maior proporção de nados-vivos com baixo peso, de pré-termo e filhos de mães 

adolescentes. 

Já o número de partos por cesariana é consistentemente inferior ao do Continente. 

INDICADOR  DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa de mortalidade infantil (por 
1000 nados vivos)  

2011 2,6 3,1 
2012 4,8 3,3 
2013 2,7 2,9 
2014 2,9  2,7 
2015 2,2 2,9 

Taxa de mortalidade perinatal (por 
1000 nados vivos e fetos mortos de 
28 e mais semanas)  

2011 3,1 3,8 
2012 6,0 4,2 
2013 2,9 3,5 
2014 4,2  3,7  
2015 4,7 3,6 

Mortalidade abaixo dos 5 anos (por 
1000 nados vivos)  

2011 3,3 3,9 
2012 5,0 4,0 
2013 3,8 3,8 
2014 3,5  3,5  

Nados-vivos em mulheres 
adolescentes (por 100 nados vivos) 

2011 4,1 3,6 
2012 3,8 3,6 
2013 3,7 3,3 

2014 3,2  2,9  
Nascimentos pré-termo (por 100 
nados vivos)  

2011 8,1 7,5 
2012 8,0 7,8 
2013 8,2 7,9 
2014 7,9  7,8  
2015 7,9 8,0 

Crianças com baixo peso à nascença 
(por  
100 nados vivos)  

2011 9,4 8,4 
2012 8,5 8,5 
2013 9,4 8,7 
2014 9,1 8,8 
2015 9,5 8,9 

Partos por cesariana (por 100 nados 
vivos) 

2011 30,1 35,4 
2012 28,9 35,7 
2013 28,3 35,1 
2014 24,3  33,0  

Taxa de mortalidade dos 5 aos 14 
anos (por 100.000 indivíduos) 

2011 12,9 10,7 
2012 6,5 11,7 
2013 8,6 9,4 
2014 12,9  8,9  

Fonte: PNS 2015 e Observatórios Regionais 
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Gráfico 7: Evolução da taxa de Mortalidade Infantil (/1000 nados vivos), 1996 -2014 

 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 

 

Gráfico 8: Evolução da Taxa de Mortalidade PeriNatal (/1000 (NV+FM28+Sem), 1996-2014 

(média anual por triénios) 

 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 

 

1.3.2 Indicadores de mortalidade em adultos 

Após os 15 anos a taxa de mortalidade passa a ser claramente superior ao Continente, o que 

merece uma reflexão aprofundada das suas causas específicas. 



Plano Estratégico 2017-2019 
 

17 

De acordo com os dados do Observatório Regional de Saúde Pública do Algarve, no triénio de 

2010-2012, verificam-se taxas de mortalidade específica padronizada superiores ao 

Continente, com significância estatística sobretudo para o tumor maligno do aparelho 

respiratório (especificamente o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão), tumor 

maligno dos ossos, pele e mama, o tumor maligno dos órgãos geniturinários (especificamente 

o tumor maligno da bexiga). Destaca-se ainda, pela negativa, as doenças do aparelho 

circulatório, nomeadamente a isquémica do coração, a pneumonia (dentro do grupo das 

doenças do aparelho respiratório), e as causas externas de mortalidade, nomeadamente os 

acidentes de transporte e os suicídios. 

Pelo contrário, as taxas de mortalidade padronizada são inferiores ao Continente, com 

significância estatística, nos casos do tumor maligno do estômago e do tecido linfático e órgão 

hematopoético, a diabetes mellitus e a doença crónica do fígado e cirrose. 

INDICADOR  DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa de mortalidade Padronizada dos 15 aos 24 
anos (por 100.000 indivíduos)  

2011 43,6 36,4 
2012 40,0 31,3 
2013 22,4 28,6 
2014 31,3 27,6 

Taxa de mortalidade Padronizada dos 25 aos 64 
anos (por 100.000 indivíduos)  

2011 316,5 289,6 
2012 308,8 284,9 
2013 317,5 285,9 
2014 309,4 275,1 

Taxa de mortalidade Padronizada dos 65 aos 74 
anos (por 100.000 indivíduos)  

2011 1594,3 1534,1 
2012 1518,2 1519,4 
2013 1608,3 1473,6 
2014 1526,6 1412,4 

 

1.3.3 Indicadores de mortalidade por doenças vulneráveis aos rastreios 

Os indicadores referentes à mortalidade das doenças passíveis de rastreio têm vindo 

genericamente a diminuir, mas sempre consistentemente superiores ao Continente, o que 

denota espaço para um maior esforço nesta actividade de rastreamento.  

Atualmente funciona no Algarve um programa de rastreio para o carcinoma da mama e do 

colo do útero não tendo sido possível implementar o programa de rastreio do carcinoma 

coloretal, o qual se prevê contudo, ocorrer no término do 1º semestre ou inicio do 2º semestre 

do ano 2017. 
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INDICADOR  DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa mortalidade 
padronizada por cancro da 
mama feminina antes dos 
65 anos (por 100.000 
mulheres)  

2011 17,6 11,5 
2012 17,1 12,2 
2013 12,9 10,4 
2014 13,5  10,2  

Taxa padronizada por 
100.000 mulheres antes do 
70 anos, de Anos de Vida 
Potenciais Perdidos por 
cancro da mama feminina 

2011 296,9 194,2 
2012 323,6 206,4 
2013 209,9 180,0 
2014 199,6  179,7  

 

INDICADOR  DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa mortalidade 
padronizada por cancro do 
colo do útero antes dos 65 
anos (por 100.000 mulheres)  

2011 5,8 2,4 
2012 2,3 2,2 
2013 3,9 1,8 
2014  4,1  1,9  

Taxa padronizada  por 
100.000 mulheres antes do 
70 anos, de Anos de Vida 
Potenciais Perdidos por 
cancro do colo do útero 
feminina 

2011 104,1 45,7 
2012 53,6 41,3 
2013 94,9 34,1 
2014 73,4 30,7 

 

INDICADOR  DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

TMP por cancro do cólon e recto antes 
dos 65 anos (por 100.000 indivíduos)  

2011  9,0 7,5 
2012 5,7 7,3 
2013 8,2 7,5 
2014  7,3 7,1 

Taxa padronizada por 100.000 
habitantes  antes do 70 anos, de Anos 
de Vida Potenciais Perdidos por cancro 
coloretal  

2011 137,3 112,3 
2012 88,0 108,3 
2013 120,0 114,4 
2014 115,4 110,5 

 

1.3.4 Indicadores de mortalidade por doenças do aparelho circulatório 

Estes indicadores – mortalidade por acidentes cerebrovasculares ou doença isquémica 

cardíaca - estão relacionados com controlo médico ou dietético da hipertensão arterial, 

actividade física e excesso de peso na comunidade e têm sido sistematicamente superiores no 

Algarve. 
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INDICADOR  DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa mortalidade padronizada 
por acidente vascular cerebral 
antes dos 65 anos (por 100.000 
indivíduos)  

2011  8,4 8,3 
2012 9,7 8,3 
2013 8,0 7,8 
2014  9,3 7,5 

Taxa padronizada por 100.000 
habitantes (<70)  de Anos de 
Vida Potenciais Perdidos por 
doenças cerebrovasculares 

2011 148,3 129,8 
2012 161,0 132,3 
2013 142,9 123,8 
2014 116,9 118,8 

 

INDICADOR  DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa mortalidade 
padronizada por doença 
isquémica cardíaca antes 
dos 65 anos (por 100.000 
indivíduos) 

2011 16,0 8,6 

2012 14,0 7,8 

2013 15,4 8,4 
2014 20,5  11,7  

 

Esta situação poderá estar relacionada com o aumento da proporção da população adulta 

(com idade superior a 18 anos) com excesso de peso ou obesa, entre os dois últimos Inquéritos 

Nacionais de Saúde (98/99 e 05/06), embora ainda assim apresentando valores inferiores ao 

Continente. 

Por outro lado, na Região, uma das principais doenças crónicas referidos pela população no 4.º 

INS (2005/2006) é precisamente a hipertensão, que aumentou entre os últimos INS em 

análise. 

Gráfico 9: Distribuição percentual (%) da população residente com 10 ou mais anos de idade 

por consumo de tabaco, no Continente e região Algarve (nos últimos dois Inquéritos 

Nacionais de Saúde 1998/1999 e 2005/2006) 
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Analisando a situação da asma na região, verifica-se uma tendência para reportar mais esta 

situação entre o 3.º e o 4.º INS em quase todos os grupos etários. 

Gráfico 10: Percentagem de população residente com asma na região, por grupo etário, INS 

1998/1999 e INS 2005/2006 

 

 

1.3.5 Indicadores relativos a outras doenças atribuíveis a 

Comportamentos de risco 

Previamente já referimos várias doenças que poderão ser atribuídas parcialmente a 

comportamentos de risco como as doenças do aparelho circulatório (alimentação e actividade 

física) e do aparelho pulmonar (tabagismo). 

Reunimos neste item de forma algo artificial um conjunto de outras doenças que estão 

claramente associadas a comportamentos de risco, e por isso são potencialmente alvo 

também de estratégias preventivas que visem a mudança dos comportamentos. 

Uma delas é a mortalidade por infecção HIV, que tem vindo a baixar mas continua demasiado 

alta por comparação com o Continente. 

A mortalidade por doença crónica do fígado, frequentemente associada a hepatite infecciosa 

crónica e alcoolismo é mais baixa que no Continente e de forma consistente a mortalidade de 

doenças associadas ao alcoolismo em grupos mais jovens é menor no Algarve. 

Temos ainda taxas de mortalidade em acidentes de viação e laborais mais altas no Algarve, 

embora com tendências decrescentes. 

INDICADORES de infeção HIV DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa padronizada por 100.000 
habitantes (<70) de Anos de Vida 
Potenciais Perdidos por VIH/SIDA  

2011 171,7 125,2 
2012 95,3 105,4 
2013 149,7 94,4 
2014 108,7  89,4  
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Taxa mortalidade padronizada por 
SIDA antes dos 65 anos (por 100.000 
indivíduos)  

2011 7,9 5,3 
2012 4,3 4,4 
2013 6,8 4,1 
2014 5,5  3,9  

 

INDICADOR DE DOENÇA CRÓNICA DO 
FIGADO 

DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa padronizada por 100.000 
habitantes (<70)  de Anos de Vida 
Potenciais Perdidos por doença crónica 
do fígado  

2011 59,5 123,4 
2012 89,2 113,0 
2013 60,7 103,2 
2014 85,4  104,3  

 

INDICADOR DE DOENÇAS ATRIBUÍVEIS 
AO ÁLCOOL 

DADOS  REGIÃO 
ALGARVE 

CONTINENTE 

Taxa mortalidade padronizada por 
doenças atribuíveis ao álcool antes dos 
65 anos (por 100.000 indivíduos)  

2011 11,5 12,8 
2012 11,3 11,9 
2013 10,4 11,2 
2014 9,7  11,3  

 

INDICADORES RELATIVOS A 
ACIDENTES  

DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa padronizada por 100.000 
habitantes  (<70) de Anos de Vida 
Potenciais Perdidos por acidentes de 
transporte terrestre  

2011  345,7 225,0 
2012 311,8 172,2 
2013 173,5 159,2 
2014  245,3 173,5  

TMP por acidentes de viação antes dos 
65 anos (por 100.000 indivíduos)  

2011 9,8 7,0 
2012 9,8 5,2 
2013 5,8 4,9 
2014 6,6  5,2  

TMP por acidentes laborais (por 
100.000 indivíduos)  

2011 2,8 2,3 
2012 2,1 1,9 
2013 1,1 1,7 
2014 1,9  1,8  

 

1.3.6 Indicador de doença mental 

O suicídio aumenta, em linha com o resto do Continente, e assume proporções maiores no 

Algarve. 

INDICADOR  DADOS  REGIÃO 
ALGARVE  

CONTINENTE  

Taxa de mortalidade 
padronizada por suicídio 
antes dos 65 anos (por 
100.000 indivíduos)  

2011 7,9 6,1 
2012 7,4 6,1 
2013 10,8 6,1 
2014 9,2  7,3  
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1.4 Estrutura Orgânica 

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

do Decreto-Lei 22/2012, de 30 de janeiro, Diário da República 1.ª Série, n.º 21 de 30 de janeiro 

de 2012, é uma pessoa coletiva de direito público, integrada na administração indireta do 

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

A ARS Algarve é dirigida por um Conselho Diretivo constituído por um Presidente e dois Vogais. 

O conselho consultivo (órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais 

de atuação da ARS), encontra-se na fase de formalização. 

Possui ainda nos termos do artigo 6.º, DL 22/2012, de 30 janeiro, um Fiscal Único. 

Os Estatutos da ARS Algarve, IP, aprovados pela Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, Diário 

da República, 1.ª Série, n.º 99 de 22 de maio de 2012, alterados pela Portaria n.º 212/2013 de 

27 de junho, DR – 1.ª série n.º 122, de 27 de junho de 2013, definem a Organização interna da 

ARS, que é constituída pelos seguintes Órgãos e Serviços: 

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; 

� 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 

Em 2009 foi criada a Comissão de Ética para a Saúde (CES), em 2010 a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), em 2012 foram criadas as Unidades Orgânicas Flexíveis da Unidade de 

Gestão de Recursos Humanos (UGRH) e a Unidade de Compras e Logística (UCL), as Assessorias 

Técnica e Financeira (ATF) e de Imprensa e Comunicação (AIC). 

Em 2012/3 foram criados os serviços DICAD (Divisão de Intervenção nos comportamentos 

Aditivos e nas Dependências) por integração dos antigos serviços pertencentes ao ex-Instituto 
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da Droga e Toxicodependência que presta cuidados de saúde aos toxicodependentes, aos 

utentes alcoólicos e ainda presta serviços de prevenção em contexto escolar e familiar. 

Existe um Núcleo de Rastreios que organiza os rastreios regionais do cancro do colo do útero 

(com menor adesão), da mama (desde finais de 2005, sendo o mais eficiente), da retinopatia 

diabética (que funciona desde 2000, e têm problemas na articulação com os hospitais após 

2012). 

A ARS Algarve, IP não tem uma equipa formalmente organizada que se dedique à Saúde 

Materna, à Saúde Infantil ou à Saúde Escolar. Há no entanto, a Comissão Regional da Saúde da 

Mulher da Criança e do Adolescente que reúne periodicamente para resolver os problemas 

nesta área. 

Há ainda a equipa transversal do programa Janela Aberta à Família que providencia serviços 

interativos de apoio na área materno-infantil através da internet (www.janela-aberta-

familia.org). 

A Organização Interna da ARS compreende, ainda as seguintes equipas de projeto: Equipa de 

Coordenação Regional dos Cuidados Continuados Integrados (ERCCI), a Equipa Regional de 

Apoio à Reforma dos Cuidados de Saúde Primários (ERA). 

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

de Centros de Saúde (ACES). 

Os ACES constituem serviços desconcentrados da ARS, estando sujeitos ao seu poder de 

direção. Os ACES têm autonomia administrativa e são constituídos por vários centros de 

saúde, que agrupam um conjunto de unidades funcionais e que têm como missão garantir a 

prestação de cuidados de saúde à população de uma área geográfica específica. 

A ARS Algarve I.P., em novembro de 2013, assumiu a gestão do Centro de Medicina e 

Reabilitação do Sul (CMRS), situado em São Brás de Alportel. 

A organização da ARS Algarve, IP está representada pelo seguinte Organograma: 
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Organograma  
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A distribuição pelo território dos agrupamentos é apresentada no mapa seguinte: 

Figura 2: Organização dos Cuidados de Saúde Primários. 

 

 

 

Os ACES, na sequência da reorganização dos cuidados de saúde primários após 2007, têm 

várias Unidades de Saúde com objetivos diferentes: 

• A prestação de serviços clínicos e preventivos na comunidade não havendo um ficheiro de 

utentes - Unidade de Cuidados na Comunidade; 

• A prestação de serviços preventivos institucionais na comunidade – Unidade de Saúde 

Pública 

• A prestação de serviços domiciliários e paliativos - Equipa Comunitária de Suporte em 

Cuidados Paliativos do ACES Sotavento e do ACES do Barlavento (apenas após 2015). 

• A prestação de serviços clínicos a famílias e utentes inseridos num ficheiro pelo qual são 

responsáveis - Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados e Unidades de Saúde 

Familiar. Estas duas unidades embora tenham os mesmos objetivos têm modelos diferentes 

de funcionamento. 

Em finais de 2016 existiam 13 Unidades de Saúde Familiar (USF), das quais 6 em Modelo A e 7 

em Modelo B; 17 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), 11 Unidades de 

Cuidados Comunitários (UCC) e finalmente 3 Unidades de Saúde Pública(USP), distribuídas da 

seguinte forma: 

 

 



Plano Estratégico 2017-2019 
 

26 

Tabela 3: Unidades Funcionais dos ACES 

 

Nota: 

USF de Modelo A: compreende as USF do sector público administrativo com regras e remunerações definidas pela 

Administração Pública, aplicáveis ao sector e às respetivas carreiras dos profissionais que as integram). 

USF de Modelo B: abrange as USF do sector público administrativo com um regime retributivo especial para todos 

os profissionais, integrando remuneração base, suplementos e compensações pelo desempenho). 

Os ACES têm fundamentalmente um sistema de registo de informação clínica - o SClinico (ex-

SAM) - que é mantido pelos próprios serviços do Ministério da Saúde, tal como sucede no 

resto do País, mas continua a manter em dois locais um sistema de registo assegurado por 

uma empresa privada - o MedecineOne (USF Âncora de Olhão e a UCPS de Quarteira no ACES 

Central). 

A existência de mais do que um sistema clínico tem provocado alguns problemas como a 

incapacidade de articulação dos sistemas privados com a PDS-PU (Plataforma de Dados da 

Saúde – Portal do Utente). 

Também o DICAD (Divisão de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências) 

presta milhares de consultas sobretudo na área da psicologia, mas também na área médica, 

enfermagem, e na área social, que são contabilizadas num sistema de registo próprio e 

ACES Barlavento ACES Central ACES Sotavento

Descobrimentos (Lagos) Al-Gharb (Faro) Esteva (VRSA / Vila Nova Cacela) 

Atlântico Sul (Portimão) USF Farol (Faro) Baesuris (Castro Marim/Altura) 

Ria Formosa (Faro) Balsa (Tavira) 

Âncora (Olhão) Levante (VRSA / Mte Gordo) 

Mirante (Olhão) 

Lauroé (Loulé) 

Albufeira 

Aljezur Faro Alcoutim

Lagoa Loulé VRSA

Portimão Quarteira Tavira

Silves Almansil

Lagos Albufeira

Vila do Bispo Olhão

Monchique S. Brás

Lagoa Faro Tavira

Portimão/Monchique Loulé VRSA

Silves Albufeira

Lagos/Aljezur/Vila do Bispo Olhão

S. Brás

USP Barlavento Central Sotavento

USF - Modelo A

UCSP

UCC

USF - Modelo B



Plano Estratégico 2017-2019 
 

27 

totalmente independente (SIM – Sistema de Informação Multidisciplinar) controlado fora da 

ARS (pelo SICAD). 

1.4.1 Prestação de Cuidados de Saúde Primários 

Como se pode ver na tabela e gráfico seguintes, os ACES da ARS Algarve, I.P. têm vindo a 

diminuir o número de utentes inscritos sem médico de família. 

O ACES do Sotavento destaca-se positivamente por conseguir dar médico de família a 

praticamente todos os seus utentes, todavia, por seu lado o ACES do Barlavento ainda 

continua a apresentar muitos utentes sem médico de família embora com tendência para 

diminuir a partir de 2015. Neste ACES foram inauguradas duas USF em 2016, esperando-se que 

melhore este indicador. 

Em 2016 havia 439.756 utentes inscritos, sendo 18% sem médico de família, o que é superior 

ao Continente (segundo o documento “PNS em números 2015”, no Continente eram de 13,3% 

de utentes sem médico de família em 2013). 

Tabela 4: Utentes Inscritos por ACES 2012-2016 

 

Nota: Após 2013 (inclusive) foram considerados apenas os utentes inscritos ativos  

Fonte: SIARS, data de extração 24-03-2017 

 

 

 

 

 

 

Ano Nº Utentes % sem 

médico

Nº 

Utentes

% sem 

médico

Nº 

Utentes

% sem 

médico

Nº 

Utentes

% sem 

médico

2012 510 723 31 61 497 5 269 971 25 179 255 48

2013 452 176 31 55 303 6 237 998 24 158 875 51

2014 463 139 35 56 180 6 243 190 28 163 769 55

2015 450 972 24 55 525 3 235 895 22 159 552 34

2016 439 756 18 54 058 2 229 982 12 155 716 33

ACES BarlaventoTOTAL ACES Sotavento ACES Central
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Gráfico 11: Percentagem de Utentes Sem Médico de Família (%), 2012-2016 

 

Fonte: SIARS, data de extração 24-03-2017 

 

Tabela 5: População inscrita nos ACES em 31 de Dezembro de 2016 

 

Fonte: SIARS 

Relativamente à atividade dos serviços clínicos nos ACES, pela observação dos dados de 2012 a 

2016 que se seguem, praticamente todas as consultas programadas têm vindo genericamente 

a aumentar em 2015 e 2016 com a exceção negativa do ACES do Barlavento. Espera-se que a 

criação de duas USF no Barlavento em 2016 possa provocar um aumento da produtividade nos 

próximos anos. Já as primeiras consultas diminuíram no último ano de 2016 nos ACES do 

Sotavento e do Barlavento. 

Podemos verificar que existe uma diminuição global do número de Consultas de Recurso até 

2015, devido a este serviço ter passado a ser responsabilidade hospitalar. 

Tabela 6: Número de Consultas de Recurso 

    

Fonte: SIARS 

População 

inscrita ACES

C/médico de 

família

S/médico de 

família

Nº de 

USF

Inscritos nas 

USF

439 756 359 688 (82%) 80 068  (18%) 13 133 190 (30%)

Ano Total 
ACES 

Sotavento

ACES 

Central

ACES 

Barlavento

2012 157 720 32 200 76 688 48 832

2013 111 898 34 081 77 380 437

2014 113 005 32 951 79 789 265

2015 29 764 9 881 19 677 206

2016 59 59

Recurso por 

Doença  Aguda
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Gráfico 12: Número de Consultas de Recurso por ACES 2012-2016 

 

Tabela 7: Número de primeiras consultas, 2012-2016 

 

Fonte: SIARS 

Ano Total ACES Sotavento ACES Central ACES Barlavento

2012 21 226 2 364 11 804 7 058

2013 23 339 2 563 13 522 7 254

2014 18 020 2 165 9 900 5 955

2015 20 504 2 865 11 065 6 574

2016 22 785 4 005 12 582 6 198

2012 4 309 502 2 207 1 600

2013 3 927 419 2 059 1 449

2014 4 055 457 1 955 1 643

2015 5 194 618 2 609 1 967

2016 4 884 568 2 588 1 728

2012 41 200 6 592 20 566 14 042

2013 43 620 6 437 20 575 16 608

2014 37 208 5 862 17 209 14 137

2015 42 745 6 718 19 882 16 145

2016 40 942 6 257 20 935 13 750

2012 252 184 36 871 122 335 92 978

2013 266 246 38 729 124 377 103 140

2014 241 355 36 987 106 201 98 167

2015 295 073 45 919 132 622 116 532

2016 269 515 39 767 131 115 98 633

2012 1 153 114 649 390

2013 1 395 110 763 522

2014 1 249 127 580 542

2015 1 439 158 655 626

2016 1 712 352 711 649

2012 320 072 46 443 157 561 116 068

2013 338 527 48 258 161 296 128 973

2014 301 887 45 598 135 845 120 444

2015 364 955 56 278 166 833 141 844

2016 339 838 50 949 167 931 120 958

Planeamento 

Familiar

Saúde Materna

Saúde Infantil (< 14 

anos)

Adultos

Domiciliares

Total (inclui todos os 

tipos de primeiras 

consultas)
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Tabela 8: Número total de consultas (primeiras e seguintes), 2012-2016 

 

Fonte: SIARS 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Total ACES Sotavento ACES Central ACES Barlavento

2012 34 000 3 631 19 756 10 613

2013 39 660 4 288 25 185 10 187

2014 33 333 3 549 21 249 8 535

2015 28 523 4 041 15 465 9 017

2016 31 503 5 629 17 635 8 239

2012 28 927 3 342 15 171 10 414

2013 27 351 3 208 14 089 10 054

2014 27 130 3 315 14 100 9 715

2015 29 294 3 655 15 247 10 392

2016 32 105 4 632 17 591 9 882

2012 94 353 14 997 48 727 30 629

2013 103 664 15 937 49 112 38 615

2014 91 135 14 482 44 970 31 683

2015 91 594 14 306 43 619 33 669

2016 96 472 14 774 51 317 30 381

2012 955 593 151 606 462 752 341 235

2013 992 277 155 316 465 390 371 571

2014 898 076 151 382 399 375 347 319

2015 930 050 151 341 426 610 352 099

2016 971 681 152 264 483 848 335 569

2012 4 492 522 3 060 910

2013 6 131 1 110 3 701 1 320

2014 5 613 1 060 3 134 1 419

2015 5 823 1 035 3 091 1 697

2016 6 342 1 406 3 327 1 609

2012 1 117 365 174 098 549 466 393 801

2013 1 169 083 179 859 557 477 431 747

2014 1 055 287 173 788 482 828 398 671

2015 1 085 284 174 378 504 032 406 874

2016 1 138 103 178 705 573 718 385 680

Planeamento 

Familiar

Saúde Materna

Saúde Infantil (< 14 

anos)

Adultos

Domiciliares

Total (inclui todos os 

tipos de primeiras e   

consultas seguintes)
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Gráfico 13: Número total de consultas por ACES 2012-2016 

 

 

Gráfico 14: Número de consultas de Planeamento Familiar por ACES 2012-2016 

 

 

Gráfico 15: Número de Consultas de Saúde Materna por ACES 2012-2016 
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Gráfico 16: Número de Consultas de Saúde Infantil (<14anos) por ACES 2012-2016 

 

 

Gráfico 17: Número de Consultas Saúde Adultos por ACES 2012-2016 

 

 

Gráfico 18: Número de Consultas no Domicilio por ACES 2012-2016 
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Outra área de produtividade que emergiu nos últimos anos é a telemedicina onde, sobretudo 

na área da dermatologia e reumatologia, se tem caracterizado por uma excelente articulação 

com o CH Algarve valendo em 2016 a atribuição de vários prémios nacionais aos ACES e ao CH 

Algarve. 

De 2011 a 2016 as teleconsultas em dermatologia por videoconferência cresceram de um total 

de 562 a 1639 consultas: 

Tabela 9: Teleconsultas em dermatologia por videoconferência de 2011-2016 

 

A telemedicina pode ser uma ferramenta de aproximação entre o hospital e os ACES, com 

evidentes vantagens para os utentes e para os médicos que assim melhoram a sua formação. 

Finalmente existe um programa de telessaúde na área materno infantil – o programa Janela 

Aberta à Família – que em finais de 2016 seguia cerca de 7.800 famílias. Este programa apesar 

de criado no Algarve, expandiu-se para a Andaluzia graças a uma candidatura comunitária 

liderada pela ARS. Na sequência destas candidaturas, a ARS acumulou uma razoável 

experiência que a prestigia a nível internacional e terá nas suas mãos a condução de novas 

candidaturas INTERREG até 2019 com parceiros como a Direção Geral da Saúde, os SPMS e as 

Regiões Autónomas da Galiza, Leão e Castela, Extremadura e Andaluzia. 

1.4.2 Prestação de Cuidados de Saúde Secundários 

A rede hospitalar do Algarve estava até 2013 ancorada em duas unidades hospitalares 

públicas, uma em Portimão (Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E.) e outra em Faro 

(Hospital de Faro, E.P.E.). 

No entanto em 2013 foi criado o Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E., por fusão destas duas 

unidades, embora conservando as mesmas estruturas físicas. 

A criação do Centro Hospitalar foi enquadrada no processo de «centralização de gestão de 

unidades hospitalares, em territórios geográficos com caraterísticas afins, como forma de 

racionalização e adequação de meios, redução imediata de custos, criação de sinergias, 

ANO 1ªs consultas Consultas seguintes Total Var% Nº utentes

2011 - - 562 -

2012 466 77 543 -3,4% -

2013 653 112 765 40,9% 695

2014 945 96 1 041 36,1% 988

2015 1 242 116 1 358 30,5% 1 276

2016 1 520 119 1 639 20,7% 1 558
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obtenção de maior eficácia, eficiência e efetividade na operacionalização de objetivos únicos 

para os cuidados hospitalares da região». As mais-valias decorrentes da criação do novo 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E., poderão situar-se aos níveis assistencial, de qualidade 

clínica, organizacional e gestionário, com particular enfoque nas vertentes económica-

financeira, designadamente, de racionalização e adequação de atos clínicos e referenciação de 

doentes. 

Na figura seguinte, segue o 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. 

Figura 3: Organização Hospitalar da Região Algarve (2016) 

 

A ARS Algarve I.P., em novembro de 2013, assume a gestão do Centro de Medicina e 

Reabilitação do Sul, situado em São Brás de Alportel, atendendo a atraso na abertura do 

concurso internacional nacional para a renovação da parceria público-privada que existia 

anteriormente. 

Este Centro dispõe de 54 camas e destina-se ao tratamento de doentes em regime de 

internamento com lesões medulares, traumatismos cranioencefálicos e acidentes vasculares 

cerebrais, tendo como área geográfica de influência direta os distritos de Beja e de Faro.  
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O Centro de Medicina e Reabilitação do Sul conta com um total de 129 profissionais, 43 são 

técnicos de diagnóstico e terapêutica, 23 pertence ao grupo profissional de enfermagem, 5 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 

2016 por 1.000 habitantes, é de 2,1. O rácio no Algarve (sector público mais sector privado) é 

de 2,60, sendo inferior à média Nacional, que se fixava nos 3,30 em 20142. 

Relativamente à produtividade dos serviços hospitalares públicos (CH Algarve) pela consulta 

dos dados de 2012 a 2016 que se seguem podemos verificar que existe uma diminuição global 

desta produtividade, particularmente após a criação do CH Algarve, não havendo por 

enquanto indícios de melhoria quantitativa global dos serviços prestados após esta 

reorganização hospitalar. Esta situação agrava a já prévia existência de um problema na 

cobertura da população pois que o número de consultas médicas hospitalares por 

habitante/ano era já claramente inferior no Algarve em 2014 (1,1, enquanto no Continente foi 

de 1,8, segundo o PNS). 

Esta diminuição sucede sobretudo à custa das primeiras consultas, ou seja, da parte mais 

visível e direta do apoio aos cuidados de saúde primários. 

Apenas os atendimentos dos serviços de urgência têm vindo a aumentar o que reforça uma 

situação existente há muitos anos, em que o Algarve sempre se destaca por ter um ratio 

número de consultas em urgência hospitalar/consultas externas sempre maior que qualquer 

outra região do Continente (em 2014 foi de 0,60 no Algarve ao invés de 0,40 no Continente; 

PNS 2015). 

O número de cirurgias baixou muito em 2014 e recupera ligeiramente em 2016. 

Tabela 10: Nº de consultas externas no CH Algarve 

 
Fonte: CHA 

 

                                                           
2
 Fonte: INE, I.P. Região Algarve em Números 2015 

Ano Total 1ºs consultas Seguimentos

2012 302 646 91 923 210 723

2013 317 873 97 283 220 590

2014 307 817 89 867 217 950

2015 306 695 90 034 216 661

2016 302 604 83 728 218 876
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Tabela 11: Nº de atendimentos em serviços de Urgência CH Algarve 

 

Fonte: CHA 

 

Tabela 12: Nº de cirurgias no bloco operatório CH Algarve 

 

Fonte: CHA 

 

É previsível uma reestruturação do CH Algarve que passará a ter uma vertente universitária 

agregada à UALG, o que poderá criar condições para uma melhoria da qualidade dos nossos 

serviços técnicos, levando à atração de mais e melhores quadros técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Total 
Urgência 

Geral

2012 234 219 149 299

2013 241 576 156 363

2014 235 563 146 783

2015 245 073 152 616

2016 250 585 156 828

Ano Total SIGIC

2012 17 599 1 486

2013 17 826 1 934

2014 15 721 1 566

2015 15 549 1 391

2016 15 691 1 484
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1.5 Parcerias  
A ARS 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 Ministério da Saúde, Instituto PDJ, IPSS, autarquias, DGSP - Direção Geral dos 

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

No decorrer do próximo triénio, merecerão especial relevo, entre outras, a manutenção e o 

desenvolvimento de várias parcerias: 

− Acordo de cooperação - Plano de Verão - Postos de praia com a Cruz Vermelha 

Portuguesa; 

− Articulação do INE com as ARS para a elaboração de ferramentas harmonizadas de 

apoio à decisão no âmbito dos Observatórios Regionais de Saúde; 

− 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; 

− Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, acordo Específico de cooperação 

referente a exames audiológicos e atos clínicos de avaliação, diagnóstico e intervenção 

na área da Terapia da Fala, a efetuar no Laboratório de Audição e Terapia da Fala da 

ESSUALG; 

− DGSP - Direção Geral dos Serviços Prisionais, prestação de cuidados de saúde aos 

reclusos - Plano Regional de Luta Contra a Tuberculose; 

− Protocolo de colaboração entre ARS, Algarve, I.P. e a Câmara Municipal de Castro 

Marim com vista assegurar os cuidados de saúde primários no domicílio à população 

mais carenciada no interior do concelho de Castro Marim; 

− Acordo de colaboração entre CH do Algarve e CH Lisboa Norte, CH Lisboa Central e CH 

de Setúbal facilita acesso dos utentes algarvios à especialidade de Ortopedia; 

− 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; 
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− Protocolo de Colaboração entre a Guarda Nacional Republicana, a Policia de Segurança 

Pública e a 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 

1.6 Metodologia do Plano  

<a metodologia subjacente à elaboração do Plano de Atividades de 2017 teve por base o 

documento enviado pela Secretaria - Geral do Ministério da Saúde (SGMS) “Orientações para a 

Avaliação do Desempenho dos Serviços do Ministério da Saúde – Elaboração do Plano 

Estratégico 2017- 2019, Elaboração de Plano de Atividades e Quadro de Avaliação e 

Responsabilização 2017”. 

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. 

Os objetivos operacionais definidos pela ARS Algarve, I.P. encontram-se alinhados com: 

� Objetivos Estratégicos da ARS Algarve, I.P. 2017-2019 

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

� Linhas de Orientação Estratégica definidas pelo Conselho Diretivo 

� Orientações estratégicas do Ministério da Saúde  

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

núcleos, hospitais, ACES, e 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. 

1.6.1 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. 
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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.3 

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 2017 (GOP) e no 

Orçamento do Estado para 2017 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 XXI Governo Constitucional e prioridades assumidas e Orientações 

Interinstitucionais. 

Nas Grandes Opções do Plano para 2017, publicadas no DR de 28 de dezembro de 2016 (1ª 

Série) importa dar atenção sobretudo aos grandes eixos estratégicos sobre “Saúde”, 

nomeadamente: 

1. Promover a saúde através de uma nova ambição para a Saúde Pública 

2. Reduzir as desigualdades no acesso à saúde 

3. Reforçar o poder do cidadão no SNS 

4. Expansão e melhoria da capacidade da rede de Cuidados de Saúde Primários 

5. Melhoria da gestão dos hospitais, da circulação de informação clínica e da 

articulação com outros níveis de cuidados e outros agentes do setor 

6. Expansão e melhoria da integração da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados e de outros serviços de apoio às pessoas em situação de dependência 

7. Aperfeiçoar a gestão dos recursos humanos e a motivação dos profissionais de 

saúde 

8. Melhorar a governação do SNS 

9. Melhorar a qualidade dos cuidados de saúde 

 

1.6.2 Instrumentos Estratégicos 

Análise Estratégica - Ambiente externo e interno: Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats)  

                                                           
3
 Grandes Opções do Plano 2016 
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Procede-se, aqui, à identificação das tendências relevantes para a ARS Algarve, os pontos 

fortes e fracos das suas capacidades atuais e as oportunidades e ameaças para o seu 

desenvolvimento face ao contexto envolvente. 

Ambiente externo e interno 

O ambiente externo à ARS Algarve IP, dita Oportunidades e Ameaças causadas por outros 

organismos, condicionadas por decisões e circunstâncias externas ao poder de decisão da ARS.  

Apesar de a ARS não poder controlar estas circunstâncias, deve procurar conhecer e 

monitorizar o seu ambiente externo com frequência, de modo a aproveitar as oportunidades e 

a evitar as ameaças. No entanto, evitar ameaças nem sempre é possível, cabendo ao 

planeamento a definição atempada da forma de as enfrentar, de modo a tentar minimizar os 

seus efeitos.  

Do ambiente interno resultam as Forças e Fraquezas da própria ARS, constituindo estes os 

principais aspetos que a diferenciam doutros organismos. 

O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da ARS, uma vez que resulta das 

estratégias de atuação definidas pelos próprios. Desta forma, os pontos fortes devem ser 

ressaltados ao máximo e os pontos fracos deverão determinar uma atuação conducente ao 

seu controlo ou, pelo menos, à minimização dos seus efeitos.  

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 da ARS, 

a definição das suas estratégias e a tomada de decisões por parte dos seus dirigentes.  

Podemos identificar os seguintes pontos fortes e fracos e oportunidades e ameaças:   
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Tabela 13: Análise SWOT 

PONTOS FORTES (S)   PONTOS FRACOS (W)  

1. Liderança interessada no fomento do 

diálogo externo e aproximação dos serviços 

aos cidadãos; 

2. Liderança interessada no fomento do 

diálogo interno e na motivação dos 

funcionários 

3. Inovação na área da saúde materno-infantil 

(GASMI, Semana do Bebé, Janela Aberta à 

Família) 

4. Inovação na área dos cuidados continuados 

integrados de saúde. 

5. Inovação na área de telesaúde 

6. Inovação na criação duma IP-TV 

7. Liderança da ARS Algarve em futuras 

candidaturas nacionais e internacionais 

INTERREG 

 1. Pouca abertura à inovação 

2. Indefinição dos circuitos de 

articulação interna entre serviços e 

com os ACES; 

3. Deficit de comunicação e 

desconhecimento intrainstitucional;  

4. Existência de sistemas e redes de 

informação diferentes e 

desarticulados sobretudo ao nível 

dos ACES; 

5. Ausência de planeamento a médio e 

longo prazo na contratação de 

recursos e aquisição de 

equipamentos; 

OPORTUNIDADES (O)   AMEAÇAS (T)  

1. Reestruturação previsível do CH 

Algarve com ligação à UALG; 

2. Melhoria das redes de referenciação 

inter-hospitalar com hospitais fora da 

Região através da telemedicina;  

3. Imagem positiva do Algarve para 

captação de recursos humanos 

diferenciados 

4. Imagem positiva do Algarve na criação 

de soluções tecnologicamente 

inovadoras 

 1. Fraca articulação com as unidades 

hospitalares 

2. Restrições legais à contratação e 

manutenção de recursos humanos;  

3. Rigidez na dependência de serviços 

externos nas tarefas das aquisições 

de serviços e equipamentos que 

impedem a inovação (por ex: ACSS, 

DGO, DGS, etc.);  

4. Baixo nível de participação das 

autarquias e outros organismos 

na gestão da sua própria saúde; 
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2. ESTRATÉGIA E OBJETIVOS  

2.1 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. 

De acordo com os eixos comtemplados nas Grandes Opções do Plano para 2017, importa dar 

atenção à estratégia traduzida pela ARS Algarve na implementação de actividades conducentes 

a 6 grandes objectivos estratégicos: 

 

 

O Plano para o triénio 2017-2019 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. 
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2.2 Análise Estratégica 

A leitura da evolução demográfica, dos indicadores de produtividade, dos indicadores de 

saúde/doença e das orientações estratégicas existentes a nível nacional, permite-nos formular 

os seguintes problemas que consideraremos mais estruturantes e que deverão implicar 

orientações estratégicas para os próximos anos: 

1º Diminuição da confiança nos serviços de saúde 

Esta situação não tem sido mensurada, atendendo à sua pouca relevância atribuída pelos 

anteriotes líderes regionais. Torna-se perceptível a diminuição de confiança nos serviços 

públicos nomeadamente com a cada vez maior transferência dos utentes para os serviços 

privados. 

Importa olhar para a região como um todo e identificar os constrangimentos limitadores das 

respostas adequadas, bem como, melhorar os circuitos de comunicação de forma a melhorar o 

desempenho e eficiência dos serviços de saúde do SNS, assim: 

− Deverão ser activadas todas as possibilidades para encontrar representantes 

comunitários válidos que sejam a “voz” da comunidade nos serviços de saúde nos 

conselhos ou comissões de utentes já legalmente regulamentados. 

− Deverão ser reavaliados e melhorados os serviços providenciados pelos atuais 

quiosques dentro das salas de espera dos utentes, de forma a orientar com maior 

eficácia os utentes. 

− Deverão ser reavaliados e melhorados os serviços providenciados pela actual IP-TV 

dentro das salas de espera dos utentes, de forma a orientar com maior eficácia os 

utentes. 

− Deverão ser reavaliados e melhorados os serviços providenciados por plataformas 

electrónicas no sentido de aprofundar a aproximação entre os utentes e os serviços de 

saúde. 

− Deverão ser promovidos estudos de avaliação da satisfação das comunidades e 

ouvidas as respectivas propostas no desenho das soluções para os problemas 

identificados. 

2º Existência de plataformas de registo clínico diversas e independentes 

Existem concretamente o SClinico (ex-SAM), que é o mais importante e é mantido pelos 

próprios serviços do Ministério da Saúde, tal como sucede no resto do País, mas também tem 

o sistema privado MedecineOne e o SIM (DICAD). Embora seja aceitável a existência de vários 
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softwares independentes numa fase experimental, não é aceitável que não haja uma decisão 

unificadora que possibilite um sistema de informação coerente e a preços sustentáveis. 

Considera-se que deverão ser tomadas as providências para que todas as unidades dos ACES e 

do DICAD tenham a mesma plataforma de registo clínico de dados e que esta deverá ser o 

SClinico. Este objetivo deverá ser da responsabilidade do NSIC em conjunto com o DSPP e os 

ACES. 

3º Uma elevada proporção de utentes sem médico de família sobretudo no ACES do 

Barlavento (mais de 33%) 

A atractividade natural do Algarve, associado ao maior desenvolvimento económico e ao clima 

e geografia aprazível, é uma oportunidade que não tem sido acompanhada por um esforço 

planeado e sistemático em captar novos recursos humanos necessários aos serviços de saúde, 

mais concretamente médicos, pelo que estes continuam a fixar-se em Lisboa, Porto e Coimbra, 

atendendo o Estado continuar a abrir vagas nestes grandes centros. 

Será importante em conjunto com o Ministério e as autarquias locais criar condições de 

alojamento para estes técnicos, melhorar a mobilidade conjugal dos mesmos no que respeita 

ao conjugue e ao eventual apoio aos filhos (entrada em creches/infantários). Poderá ser criada 

uma equipa (task force) dentro da ARS responsável por este assunto, com elementos dos 

vários serviços relacionados. 

A articulação e a criação de condições de retenção dos atuais estudantes do Mestrado de 

Medicina da UALG é outro vetor de atuação importante para o Algarve suprir as suas carências 

na área da medicina geral e familiar, particularmente a elevada percentagem de utentes sem 

médico de família. 

A criação de novas Unidades de Saúde Familiares (USF) deverá ser um objetivo estratégico 

fundamental, tendo atualmente a vantagem de ter uma forte motivação dos dirigentes da ARS. 

O aprofundamento da autonomia destas USF do modelo A para o B e mesmo o C poderá 

constituir mais um objetivo. Estas tarefas serão da responsabilidade da Equipa Regional de 

Apoio à Reforma dos Cuidados de Saúde Primários (ERA) e do CD. 

 

4º Fraca articulação entre a ARS e o CH Algarve e a diminuição da produtividade 

hospitalar  
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A diminuição da produtividade hospitalar merece uma reflexão aprofundada da parte do 

hospital, da ARS e do Ministério da Saúde, podendo esta necessidade transformar-se numa 

oportunidade para facilitar a comunicação entre o CHAlg e a ARS, através da fixação de 

encontros mensais a nível de dirigentes, para colocação de problemas e articulação conjunta. 

Propõe-se incluir representantes dos ACES. 

5ª Fraca articulação e comunicação interna na ARS 

É recomendável fazer reuniões periódicas entre os elementos do CD e as chefias intermédias, 

em que estas deverão fazer um resumo das suas atividades e necessidades de articulação com 

as outras estruturas da ARS, no sentido de possibilitar a partilha de informação e a criação de 

espírito de equipa. Propõe-se que nestas reuniões participem representantes dos ACES como 

forma de estimular a circulação integrada de informação entre a ARS e os ACES, assim como 

estimular o entendimento que os serviços prestados pelos ACES são a verdadeira razão de ser 

da existência da ARS. 

6º O envelhecimento da população e o aumento previsível das doenças crónicas  

A análise do envelhecimento da população e o aumento previsível das doenças crónicas nas 

próximas décadas implica: 

• um reforço sustentável da eficiência e eficácia da Rede Regional de Cuidados 

Continuados Integrados, com maior responsabilização da atual Equipa de Coordenação 

Regional dos Cuidados Continuados Integrados (ERCCI). 

• a abertura de janelas de apoio e comunicação e eletrónica entre os serviços de saúde e 

os serviços de segurança social, através do telefone e outras formas de comunicação 

eletrónica para monitorização de alertas e pedidos de ajuda. 

• um reforço em programas de telemonitorização domiciliária dentro de algumas 

doenças crónicas (ex.: diabetes, doenças cardiovasculares) em articulação com os 

hospitais. 

Estas tarefas poderão ser da responsabilidade da ERCCI e do responsável pelo programa de 

telemedicina. 

7º Diminuição da natalidade com maior número nascimentos pré-termo/baixo peso 

e filhos de mães adolescentes 

Caberá à Comissão Regional da Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente propor e apoiar 

a execução de medidas. O atual programa “Janela Aberta à Família” deverá ser um 

instrumento de apoio no âmbito das responsabilidades desta Comissão. 
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A ARS deverá contar com responsáveis pela execução de medidas na área da saúde infantil e 

saúde materna, sendo para isso fundamental a sua responsabilização pela apresentação de 

planos e relatórios anuais.  

8º Maior mortalidade em neoplasias rastreáveis (cancro da mama, colo do útero e 

colo-retal) apesar dos rastreios correntes. 

Reforço nas actividades dos programas relacionados com factores determinantes (PNPAS, 

Diabetes (..)). 

Caberá ao Núcleo de Rastreios, em conjunto com o CH Algarve e os ACES, propor medidas que 

possam alterar esta situação. 

9º Maior mortalidade por acidentes cerebrovasculares ou doença isquémica 

Caberá ao DSPP e ao CH Algarve analisarem a forma de tornar o diagnóstico mais precoce e 

promoverem programas de controlo médico ou dietético da hipertensão arterial, diabetes, 

actividade física e diminuição do excesso de peso na comunidade. 

10º Maior mortalidade em doenças pulmonares infecciosas e neoplásicas 

Trata-se de mais um assunto que exige articulação entre o CHAlg (concretamente o Serviço de 

Pneumologia) e a ARS e os ACES no sentido de propor medidas ajustadas ao problema. 

Deverá ser reforçada a Coordenação Regional do Programa das Doenças Respiratórias com 

uma equipa de apoio. 

As actividades conducentes ao diagnóstico mais precoce destas situações e à diminuição dos 

hábitos tabágicos e o rastreamento por espirometria deverão ter prioridade. 

11º Maior mortalidade associada a acidentes laborais e de viação 

O Departamento de Saúde Pública e Planeamento, apoiado pelo DICAD (Divisão de 

Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências) deverá propor um conjunto de 

medidas que possam diminuir os consumos do álcool e suas consequências. 

Síntese das orientações estratégicas e avaliações propostas: 

Problema Indicador Meta Responsável 

1º Diminuição da 
confiança nos serviços de 
saúde. 

% de unidades de saúde 
alvo de estudos de 
satisfação 

50% Gabinete Jurídico 
e do Cidadão, 
DSPP, ACES 
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2 Existência de 
plataformas de registo 
clínico diversas e 
independentes. 

% de unidades com SClinic 100% NSIC, DSPP, ACES 

3º Uma elevada 
proporção de utentes sem 
médico de família 

% de utentes sem médico 
de família 

10% Equipa ad hoc 
ARS; Autarquias; 
UALG, ERA 

4º Fraca articulação entre 
a ARS e o CH Algarve e a 
diminuição da 
produtividade hospitalar 

Número de reuniões 
mensais CD ARS/CA CH 
Algarve 

8 reuniões previamente 
marcadas com este 
objetivo no ano 

CD ARS, ACES, CA 
CHAlg 

5ª Fraca articulação e 
comunicação interna na 
ARS 

Reuniões de dois em dois 
meses entre o CD 
ARS/chefias intermédias 

6 reuniões previamente 
marcados com este 
objetivo no ano 

CD ARS, ACES, 
DSPP, DC, DGAG, 
GIE, GJC, UGRH, 
UAG, NSIC 

6º O envelhecimento da 
população e o aumento 
previsível das doenças 
crónicas 

Eficiencia da rede CC Aumento em 10% da 
capacidade da rede CC 

ERCCI , Segurança 
social 

Programas de telesaúde Aplicação de pelo menos 
um programa de 
telemonitorização 

Telemedicina 

7º Diminuição da 
natalidade com maior 
número nascimentos pré-
termo/baixo peso e filhos 
de mães adolescentes. 

% de cesarianas Diminuição em 3% de 
cesarianas 

CR da Saúde da 
Mulher da 
Criança e do 
Adolescente, 
CHAlg 

% de nascimentos pré-
termo 

Diminuição em 2% de 
nascimentos pré-termo 

% de crianças de baixo 
peso 

Diminuição em 2% de 
crianças de baixo peso 

8º Maior mortalidade em 
neoplasias rastreáveis 
(cancro da mama, colo do 
útero e colo-retal) apesar 
dos rastreios correntes.. 

TMP por cancro da mama Diminuição em 7% da TMP 
por cancro da mama, 

Nucleio de 
Rastreios, ACES, 
CHAlg TMP por cancro do colo 

do útero 
 Diminuição em 9% da TMP 
por cancro do colo do 
útero  

TMP por cancro do cólon Diminuição em 2% da TMP 
por cancro do cólon 

9º Maior mortalidade por 
acidentes 
cerebrovasculares ou 
doença isquémica. 

TMP por AVS e DIC Diminuição em 5% da TMP 
por AVC e por DIC 

DSPP, CHAlg, 
ACES 

10º Maior mortalidade em 
doenças pulmonares 
infecciosas e neoplásicas. 

TMP por D Diminuição em 3% dos 
óbitos por doenças 
pulmonares infecciosas e 
neoplásicas. 

DSPP, CHAlg, 
ACES 

11º Maior mortalidade 
associada a acidentes 
laborais e de viação 

TMP por acidentes 
laborais e de viação 

Diminuição em 10% da 
TMP por acidentes laborais 
e de viação 

DICAD, DSPP 
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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.  

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 na 

tabela 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). 
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Tabela 14: Articulação dos Objetivos Estratégicos com os Objetivos Operacionais do QUAR 

 

Pretende-se ainda expor o contributo e articulação dos OE da ARS Algarve com os eixos 

prioritários definidos no Programa do XXI Governo. 

 

 

 

 

 



Plano Estratégico 2017-2019 
 

50 

Tabela 15: Articulação entre os Objetivos Estratégicos e Eixos Prioritários do Ministério da 
Saúde  
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Tabela 16: Articulação entre os Objetivos Operacionais e Indicadores - Meta 2017 a 2019 

 

2017 2018 2019

Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por acidentes cerebrovasculares ou doença 

isquémica
X Impacto 4% 4% 5%

Percentagem de cirurgias em ambulatório, relativamente ao total de cirurgias 

programadas (%)
X Resultado 60% 60% 60%

Taxa de primeiras consultas hospitalares (Nº de 1ªs consultas médicas/Total de 

consultas médicas) (%)
X Resultado 29% 30% 31%

Número de reuniões mensais CD ARS Algarve / CA do CHAlgarve X Realização 6 7 8

Percentagem de unidades de saúde alvo de estudos de satisfação (%) X Resultado 30% 40% 50%

Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível abrangidas pelo programa de rastreio do 

cancro da mama (%)
X Resultado 63% 65% 66%

Taxa de cobertura de mulheres em idade elegível abrangidas  pelo programa de rastreio 

do cancro do colo do útero (%)
X Resultado 22% 24% 26%

Taxa de cobertura da população em idade eligível  abrangida pelo programa de rastreio 

do cancro do cólon e recto (%)
X Resultado 15% 17% 20%

Taxa de adesão ao rastreio da retinopatia diabética (%) X Resultado 70% 73% 75%

Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por cancro da mama X Impacto 6% 7% 7%

Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por cancro do colo do útero X Impacto 8% 8% 9%

Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por cancro cólon e recto  X Impacto 1% 1% 2%

Taxa de cobertura vacinal da vacina DTPa (PNV cumprido) aos 2 anos (%) X Resultado 95% 95% 95%

Taxa de cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos (%) X Resultado 95% 95% 95%

Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados X Resultado 87% 87% 87%

Percentagem de Planos locais de Saúde públicados na região X Resultado 33% 66% 100%

Aumentar a capacidade da rede de cuidados continuados X Impacto 5% 10% 10%

Aplicação de pelo menos um programa de telemonitorização X Realização 1 1 1

Taxa de mortalidade padronizada por acidentes laborais e de viação (diminuição) X Resultado 7% 9% 10%

TipoPE

META
Objetivo 

Estratégico
Objetivo Operacional Indicadores

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

QUAR

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde 

hospitalares na Região do Algarve  

OE1+ OE2+ 

OE4+OE5+OE6

OE 2+ OE3+ 

OE4+ OE5+ OE6

OE1+ OE2+ 

OE3+OE6

OOp4: Implementar o Plano Nacional de Saúde na região

OOp3:  Promover a aplicação do Programa Nacional de 

Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das 

doenças alvo de vacinação 
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(continuação) 

 

 

2017 2018 2019

Diminuir o consumo de papel ( quantidade papel adquirido no ano N / quantidade papel 

adquirido no Ano N-1) (taxa de variação)
X Impacto 10% 15% 20%

Percentagem de unidades funcionais de saúde com Sclinico X Realização 100% 100% 100%

Percentagem de ACES com oferta de espirometria realizada nos CSP em integração com 

a pneumologia hospitalar (%)
X Impacto 100% 100% 100%

Diminuir o número de óbitos por doenças pulmonares infecciosas e neoplásicas (%) X Impacto 2% 2% 3%

Percentagem de utentes com médico de família atribuído (%) X Impacto 82% 86% 90%

Percentagem de utentes sem médico de família atribuído (%) X Impacto 18% 14% 10%

OE1+OE2+OE3+

OE4+OE5

OOp8: Aumentar a utilização de medicamentos genéricos 

na região   

Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de 

embalagens (%)
X Impacto 42% 43% 44%

Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos (%0) X Resultado 12 13 15

Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 inscritos (%0) X Resultado 137 138 140

Despesa de medicamentos prescritos, por utilizador (€) X Impacto 165 164 163

Despesa  de MCDTs prescritos, por utilizador (€) X Impacto 57 56 55

Percentagem de prescrição de Metformina no total de Antidiabéticos Orais (%) X Resultado 31 33 35

Proporção hipertensos sem diabetes c/ prescrição ARA II (%) X Resultado 14 15 17

TipoPE

META
Objetivo 

Estratégico
Objetivo Operacional Indicadores

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de 

medicamentos e MCDT´s 

OE1+ 

OE2+OE3+OE4+

OE5

QUAR

OOp9: Aumentar a taxa de visitas domiciliárias  
OE1+OE2+OE4+

OE5

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de família aos 

utentes inscritos

OE1+OE2+OE4+

OE5+OE6

OE3+OE5

OE1+ 

OE2+OE3+OE5

OOp5:  Promover a  desmaterialização dos processos 

OOp6: Aumentar a acessibilidade à espirometria dos 

doentes com sintomatologia de DPOC 
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(continuação) 

 

 

 

2017 2018 2019

Taxa de participação em formação (nº de participantes em formação/Total de efetivos) 

(%)
X Realização 53% 55% 57%

Reuniões de dois em dois meses entre o CD ARS/chefias intermédias X Realização 2 4 6

Precocidade da 1ª consulta em saúde materna nos ACES da região (%) X Resultado 84% 86% 88%

Percentagem de primeiras consultas na vida da criança efetuadas até aos 28 dias (%) X Resultado 75% 76% 78%

Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade X Resultado 55% 56% 57%

Percentagem de notícias de nascimento desmaterializadas X Resultado 70% 75% 80%

Diminuir a percentagem de cesarianas X Impacto 2% 2% 3%

Diminuir a percentagem de nascimentos pré-termo X Impacto 1% 1% 2%

Diminuir a percentagem de crianças com baixo peso ao nascer X Impacto 1% 1% 2%

TipoPE

META
Objetivo 

Estratégico
Objetivo Operacional Indicadores

OOp12: Promoção de uma política de vigilância em saúde 

materno-infantil

OE1+ OE2+OE3+ 

OE4+OE5

OOp11: Promover a formação profissional dos 

trabalhadores da ARS Algarve, I.P. 
OE1+OE5+OE6

QUAR
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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 

 

2.6 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: 
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� 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  

 

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 2017, com um total de 1.565 efetivos, valor que engloba os Serviços de 

Coordenação, ACES e o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul (dados reportados a 

31/12/2016). Em comparação com o ano anterior regista-se uma diminuição de menos 0,8% 

(12) trabalhadores. 
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Mapa de Pessoal efetivos a 31/12/2016 

 

 

M F M F M F M F M F M F M F

Dirigente Superior 3 3 0 3

Dirigente Intermédio a) 2 5 2 5 7

Técnico Superior 15 57 1 1 3 16 19 74 93

Assistente Técnico 23 223 2 59 1 11 26 293 319

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção 

Médica)
6 3 6 28 6 37 43

Assistente Operacional (Operário) 3 3 0 3

Assistente Operacional (Outro) 31 134 3 20 1 34 155 189

Informático 6 3 1 2 9 3 12

Médico 100 117 35 53 1 2 1 137 172 309

Enfermeiro 48 324 2 8 6 9 56 341 397

Téc. Superior de Saúde 3 31 1 2 1 2 5 35 40

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 23 79 3 12 6 26 32 117 149

Outro Pessoal 1 1 0 1

Total 3 0 249 974 49 157 2 6 0 1 30 94 333 1 232 1 565

Comissão de 

Serviço no âmbito 

do Código de 

trabalho

CT "por tempo 

indeterminado" / "a 

termo resolutivo certo" / 

"a termo resolutivo 

incerto" no âmbito do 

código do trabalho

TOTAL (1)
TOTAL (2)

 Grupo/cargo/carreiral / Modalidades de 

vinculação

Cargo Politico/ 

Mandato

CT em Funções 

Públicas por tempo 

indeterminado

CT em Funções 

Públicas a termo 

resolutivo "certo" / 

"incerto"

Comissão de Serviço 

no âmbito do LTFP
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3.2 Formação  

O projeto de formação apresentado pela ARS Algarve IP para o ano de 2017 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. 

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.  

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

só o investimento global, se poderá traduzir num desenvolvimento também global, 

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

para o desenvolvimento de competências ao nível dos saberes (ser, estar e fazer). 

No decorrer de 2016 foram realizadas 45 atividades formativas organizadas/apoiadas pelo 

Núcleo de Formação, das quais 21 foram planeadas e 8 não planeadas. 

Tabela 17: Atividades formativas realizadas em 2016 

Atividades Plano  Extraplano Curta 

duração  

TOTAL 

Ações 15 8 16 39 

Encontros /Seminários 6 0 0 6 

TOTAL  21 8 16 45 

 

Para 2017, de acordo com as necessidades identificadas como prioritárias destacam-se as 

seguintes atividades formativas, conforme quadros abaixo. 
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Formação Prevista – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 

nº
Designação do Curso Destinatários 

Nº  de 

formand

os 

Nº 

horas

Nº 

dias 
Nº de formadores

Data 

prevista 
Coordenador

Origem dos 

formandos

001/1 Apresentação do novo PNV Médicos e Enfermeiros 22 7 1 2 internos 4/jan Helena Ferreira ACeS Barlav ento

001/2 Apresentação do novo PNV Médicos e Enfermeiros 22 7 1 2 internos 5/jan Helena Ferreira 
ACeS Sotav ento

001/3 Apresentação do novo PNV Médicos e Enfermeiros 22 7 1 2 internos 10/jan Helena Ferreira 
ACeS Central

001/4 Apresentação do novo PNV Médicos e Enfermeiros 22 7 1 2 internos 11/jan Helena Ferreira 
ACeS Central

002/1 Microbiologia e Terapêutica Antimicrobiana Medicos e Enfermeiros das UFS dos ACes 20 14 2 4 internos 1 e 2 junho Renato Santos ACeS Central e 

CMRSul

003/1 VIH/SIDA Multidisciplinar 20 14 2 3 internos abril Helena Ferreira de todos os ACeS 

004/1
Nutrição na Prevenção e Tratamento de 

Feridas no âmbito dos Cuidados Continuados 

TS do ramo Nutrição, TDT's, dietistas, 

médicos e enfermeiros.
20 7 1 1-2 Chalgarv e 28 abrl Teresa Sancho de todos os ACeS 

005/1
Ação de Sensibilização "Eficiência em proc 

administrativos e organizativos"
Multidisciplinar 16 8 1 formador interno João Pelica

Sede e ACes 

Central

004/1 Formação para "coordenadores" Multidisciplinar 30 7 + 7 1 +1 1 formador ex terno mar- set Conceição Gago 
coordenadores de 

programas 

007/1 As Boas Práticas em Vacinação Multidisciplinar 20 14 2 5 internos 12-13 out Helena Ferreira 
de todos os ACeS 

002/2  Microbiologia e Terapêutica Antimicrobiana Medicos e Enfermeiros das UFS dos ACes 20 14 2 4 internos abrl Renato Santos
ACeS Sotav ento

008/1 Excel - Inicial Multidisciplinar 16 21 3
2 formadores 

internos
maio 

J Pelica e Renato 

Pereira
de todos os ACeS 

002/3  Microbiologia e Terapêutica Antimicrobiana Medicos e Enfermeiros das UFS dos ACes 20 14 2 4 internos mar Renato Santos ACeS Barlav ento

009/1 Abordagem da dor no doente com ferida Enfermeiros e Médicos 20 7 1 2 inter 29/mar Manuela Almeida Todos os ACeS 

010/1 Úlcera de Perna - Terapia Compressiva Médicos e Enfermeiros 20 7 1 2 internos set Manuela Almeida
Todos as ACeS 

011/1 Abordagem do Doente com Ferida Crónica Médicos e Enfermeiros 30 7 1 2 internos out Manuela Almeida Todos os ACeS

012/1
Prevenção, Controlo de Infeção e de 
Resistência aos Antimicrobianos

Coordenadores da campanha precauções 

básicas
20 7 1 1 interno mar Elena noriega Todos os ACeS 

013/1 Intervenções Breves em Cessação Tabágica 
Médicos, enfermeiros, Psicologos, 

higienistas Orais, Assistentes sociais....
16 7 1 2 internos 11/mai Clara Garcia Todos os ACeS 

014/1 Apoio Intensivo à Cessação Tabágica Médicos Enfermeiros e Psicólogos 16 14 2 2 ex ternos CHalg 28 e 29 jun Clara Garcia Todos os ACeS
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(continuação) 

 

Eventos previstos para 2017 

 

 

Curso 

nº
Designação do Curso Destinatários 

Nº  de 

formand

os 

Nº 

horas

Nº 

dias 
Nº de formadores

Data 

prevista 
Coordenador

Origem dos 

formandos

014/1 Apoio Intensivo à Cessação Tabágica Médicos Enfermeiros e Psicólogos 16 14 2 2 ex ternos CHalg 28 e 29 jun Clara Garcia Todos os ACeS

015/1
Dependências sem substancia -Jogo, internet, 

redes sociais
Multidisciplinar na area das dependencias 30 14 2 1 ex terno out Claudia Maia Todos os ACeS

016/1
Curso "Cuidados paliativos" - Formação 

Intermédia
Profissionais com formação Básica 25 90 12

3 formadores 

internos  6 
mar-jun Fátima Teix eira

Todos os ACeS 

017/1 Formação Básica em Cuidados paliativos Multidisciplinar 20 21 3
3 formadores 

internos
jul Fátima Teix eira Todos os ACeS

018/1 Formação de Formadores em SBV-DAE Médicos e enfermeiros 48 14 2
formadores 

ex ternos INEM
22 e 23 mar Conceição Gago Todos os ACeS

018/2 Formação de Formadores em SBV-DAE Médicos e enfermeiros 16 14 2
formadores 

ex ternos INEM
5 e 6 abril Conceição Gago Todos os ACeS

018/3 Formação de Formadores em SBV-DAE Médicos e enfermeiros 8 14 2
formadores 

ex ternos INEM

19,20, 26 e 

27 abril
Conceição Gago Todos os ACeS

019/1 Marketing em Saude 

técnicos das unidades dos ACeS  

env olv idos na promoção e educação para a 

saúde em meio escolar

16 16 2 1 formador ex terno 4-5 maio Carlos André Todos os ACeS

020/1 Direito à reclamção e aapresentação de queixa Assistentes técnicos 20 7 1 1 formador interno mar José Estev es Todos os ACeS 

021/1 Artes - Terapias, Psicodrama
Médicos MGF, Pediatras, Enfermeiros, 

Psicologos
30 14 2 2 ex ternos- lx nov Sónia Coelho 

Nunes
Todos os ACeS 

022/1 CIF na saúde Escolar  

Técnicos das unidades dos ACeS  

env olv idos na promoção e educação para a 

saúde em meio escolar

25 14 2 1 interno out Otilia Mestre Todos os ACeS 

023/1
O desenvolvimento de competencias 
emocioniais e sociais em meio escolar

técnicos das unidades dos ACeS  

env olv idos na promoção e educação para a 

saúde em meio escolar

25 7 1 2 ex ternos - UAlg 16/jun Otilia Mestre Todos os ACeS 

024/1 Maus Tratos a Idosos. compreender e atuar 
Profissionais de saúde, 

preferencialmenteintegrantes dos NACJR 
30 7 1 1 ex terno e 1 nov Marta Chav es Todos os ACeS 

025/1 Psicopatologia e Psicofarmacologia
Médicos MGF, Pediatras, Enfermeiros, 

Psicologos
70 7 1 2 CHLN dez

Sónia Coelho 

Nunes
Todos os ACeS 

026/1 Tuberculose na criança 30 3 1 1 ex terna maio Ulisses Brito
Todos os ACeS e 

CDP

027/1 TOD e rastreio de contatos 30 3 1 1 ex terna maio Ulisses Brito
Todos os ACeS e 

CDP

028/1 Tratamento da Multiresistencia 30 3 1
2 ex ternos e 1 

interno
jun Ulisses Brito

Todos os ACeS e 

CDP

029/1
Reunião com os estabelecimentos prisionais da 

região
30 3 1 abtl Ulisses Brito Regional

030/1 Direito à reclamação a apresentação de queixa Assistentes Técnicos 16 7 1 1 interno jun Conceição Gago Todos os ACeS 

Evento nº Designação Destinatários 
Nº  de 

formandos 

Nº 

horas
Nº dias 

Nº de 

formadores

Data 

prevista 
Coordenador Local

E001
Encontro Regional de Interno  e 

orientadores 
Médicos Internos 140 12 2 a designar jun

João paulo 
Almeida

Auditório 
IPDJ

E002
4ªs Jornadas sobre Cuidados Paliativos do 

Algarve
Multidisciplinar 150 7 1 a designar out Fátima Teixeira

E003
Seminário: Intervenção Precoce na 
Infância, uma intervenção centrada na 

Familia
Multidisciplinar 150 14 2

2 formadores 
Coimbra- 
ANIPI

a designar Sónia Nunes
Auditório 
ESSF

E004
4ª Jornadas sobre Contratualização do 

Algarve 
Multidisciplinar 120 6 1 5 formadores dez Jorge Lami Leal

Auditório 
ESSF

E005 Supervisão Equipas do GASMI Prof do GASMI Protocolo Sónia Nunes



Plano Estratégico 2017-2019 
 

60 

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. 

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 
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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 2017, a ARS Algarve, IP dispõe de um orçamento anual de 152 578 018,00 €, o 

qual se distribui da seguinte forma: 

 

Orçamento de Funcionamento  

O Orçamento Financeiro da ARS Algarve, IP para o ano de 2017 é o resultado da consolidação 

dos orçamentos elaborados pelos 3 ACES e pelos Serviços Centrais da ARS. 

Orçamento de Receita e Despesa 

 

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 2017. 

Orçamento de Funcionamento 152.578.018,00

Orçamento de Investimentos (PIDDAC) 274.300,00

Total 152.852.318,00

 Orçamento Receita ARS ALGARVE, I.P. 2017

Receitas Correntes 152.554.962,00

Receitas Capital 297.356,00

Outras Receitas

Total 152.852.318,00

Orçamento Despesa ARS ALGARVE, I.P. 2017

Despesas Correntes 149.948.826,00

Despesas Capital 2.903.492,00

Total 152.852.318,00



Plano Estratégico 2017-2019 
 

62 

 

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

previstas. 

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

 

Orçamento de Investimento 

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

2017, no Programa 13 – Saúde, e distribui-se por a Medida 84 - Serviços Individuais de Saúde. 

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

explica no quadro seguinte. 

 

Receitas Dotação Inicial

Taxas, Multas e Outras Penalidades 5.136.058,00

Rendimentos de Propriedade 0,00

Transferências Correntes 143.129.872,00

Venda de Bens e Serviços Correntes 4.269.032,00

Outras Receitas Correntes 20.000,00

Correntes

Venda de Bens de Investimento 0,00

Transferências de Capital 297.356,00

Capital

TOTAL 152.852.318,00

Despesas Dotação Inicial

Despesa com pessoal 51.275.854,00

Aquisição de Bens e Serviços 98.191.247,00

Juros e Outros encargos 0,00

Transferências correntes 433.384,00

Outras despesas correntes 48.341,00

Corrente

Aquisição de Bens de capital 2.903.492,00

Transferências de Capital 0,00

Capital

TOTAL 152.852.318,00

FN FC Total

Programa 013 e Medida 084
9765

Projecto a Candidatar (Sistema de Gestão 

Documental)
54.861,00 219.439,00 274.300,00

TOTAL 54.861,00 219.439,00 274.300,00

FN - Fin. Na ci onal

FC - Fin Comunitário

Programa e Medida
Código do 

Projeto
Designação do projeto

Dotação Inicial 2017
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4.  FICHA DE ATIVIDADES POR UNIDADE ORGÂNICA  

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

Algarve, este Plano assume o desenvolvimento de atividades refletidas nos objetivos 

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

Com a finalidade de facilitar a monitorização e a avaliação do plano de atividades da ARS 

Algarve, foi desenvolvida uma ficha de atividade que serviu de base para 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 aos objetivos estratégicos da ARS Algarve; 

� 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); 

� ao tipo de indicador: de estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos 

seus funcionários, equipamentos, móveis, aspetos relativos à organização, entre 

outros), de realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, 

não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações), de 

resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) ou de 

impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida); 

� aos valores prévios: correspondentes aos valores dos últimos anos; 

� 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 dos indicadores no respetivo objetivo; 

� à fonte de verificação do resultado do indicador; 

� 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; 
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� às eventuais dependências internas ou externas, correspondentes a instituições, 

serviços ou unidades cuja realização do OOp depende diretamente. 

� às eventuais entidades colaboradoras, correspondentes a instituições, serviços ou 

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

instituição). 

� aos contributos para os eixos do Programa do XXI Governo, tendo sido inscrito o 

número da orientação para a qual o OOp contribui, de acordo com o documento 

“Orientações para a Avaliação do Desempenho dos Serviços do Ministério da Saúde, 

Ciclo de Gestão 2017 - Elaboração de Plano Estratégico ePlano de Atividades e Quadro 

de Avaliação e Responsabilização”. 

Como suporte foi assegurado, sempre que possível, o uso de referenciais nacionais e 

internacionais que permitam definir uma dimensão de potencialidade, uma avaliação mais 

robusta do desempenho e a identificação de boas práticas e benchmarking. 
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Tabela 18: Ficha de Atividades Por Unidade Orgânica 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2017 - ARS Algarve, IP

Unidade Orgânica / Funcional: 

MISSÃO 

DA ARS

Atribuições da 

Unidade 

Orgânica(1) (O)  

Objetivos 

Estratégicos (OE ) 

do QUAR da ARS, 

Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da 

Unidade Orgânica (O)

Parâmetro 

Oop(2) (O)
Indicador (O)

Tipo de 

Indicador(3) (O) 

Valores 

Prévios 

(QA)

Meta 2017 

(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)

legenda:

(QA) Quando Aplicável

(O) Obrigatório

(1) 
 Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou  à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(4)
 Percentagem relativa do(s) indicador(es) face ao objetivo associado

(5)
  Identificação da base de confirmação do resultado

 (7)
 instituição externa responsável pela realização final do OOp, quando aplicável

 (8)
 Instituição, direcções ou unidades que concorrem para a realização do OOp, internas ou externas à própria Organização

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;
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Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou 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;

(2)
  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)

(3)
 Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre 

outros)  Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das 

ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)

(6)
 Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); 

Atividade Não Orçamentada (ANC)

(9)
  Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) -  Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou 

terão que ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
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