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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

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

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP para 2015, seguindo vetores essenciais 

dirigidos pela garantia do acesso aos cuidados de saúde, do reforço do nexo de proximidade 

junto dos cidadãos, da atribuição de mais médicos de família aos utentes, da melhoria da 

qualidade e da segurança da prestação de cuidados de saúde.  

O atual contexto económico e financeiro que o país atravessa tem impactos diretos na área da 

saúde, obrigando à implementação de um conjunto de medidas no sentido de aumentar a 

eficiência e a eficácia, contribuindo assim para o fortalecimento e modernização do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). 

É com esta envolvente que se deve enquadrar a política de saúde para os próximos anos, que 

integra medidas que visam a racionalização da despesa, a contenção de custos e a melhoria da 

eficiência dos prestadores de saúde e dos recursos utilizados  

Este Plano de Atividades tem por base as Orientações Estratégicas do Ministério da Saúde, 

orientações do PNS 2012-2016, Programa do XIX, Prioridades Estratégicas dos cuidados de 

saúde primários, Prioridades definidas pelo Grupo de trabalho da reforma Hospitalar, bem 

como as Orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) no que respeita aos Programas Centrais 

e Prioritários de Saúde. 

Tem, igualmente, em consideração os Objetivos Estratégicos traçados pelo Conselho Diretivo, 

para 2015, os quais foram, posteriormente, desagregados na prossecução dos objetivos 

operacionais do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR). 
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1.1 Missão, Atribuições, Valores, Visão  

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

cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer 

cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção. 

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

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

visando o seu ordenamento racional e a otimização dos recursos; 

b. Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de planeamento, 

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

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

execução a nível regional; 

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

proteção e promoção da saúde das populações; 

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; 

a. 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; 

b. Elaborar, em consonância com as orientações definidas a nível nacional, a carta de 

instalações e equipamentos; 

c. 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); 

d. 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; 

e. 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 

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

nas áreas referidas nas alíneas e) e f); 

f. 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; 

g. Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde 

de modo a garantir o cumprimento da rede de referenciação; 

h. Afetar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de 

contratos no âmbito dos cuidados continuados integrados; 

i. Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde; 

j. Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde e as unidades da área 

das dependências e comportamentos aditivos do sector social e privado; 

k. Emitir pareceres sobre planos diretores de unidades de saúde, bem como sobre a 

criação, modificação e fusão de serviços; 

l. 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; 

 Licenciar as unidades privadas de prestação de cuidados e gerir as convenções com os 

sectores social e privado; 

 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 
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primários e a execução dos programas de saúde pública são prosseguidos através dos ACES, 

enquanto serviços do SNS integrados na ARS. 

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

 

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

excelência, capaz de otimizar os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, 

garantindo em toda a região de saúde, o acesso a cuidados de saúde de qualidade, 

proporcionando confiança e satisfação, tanto de utilizadores como dos profissionais. 

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 

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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nacional. Os resultados dos Censos 2011 indicam que a população residente no Algarve é de 

451.006 habitantes, o que significa que na última década a população aumentou cerca de 14%, 

conforme a tabela 1. 

Tabela 1: População Residente Censos 2001 e 2011 – Continente e Algarve 

 

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

A Região do Algarve destaca-se pelo dinamismo demográfico apresentado nas últimas 

décadas. 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. 

Devido ao crescimento da população entre 2001 e 2011, verificaram-se alterações na sua 

pirâmide etária que se traduzem na diminuição da população jovem e no aumento da 

população com mais de 65 anos. Em 2011, 87.769 habitantes do Algarve tinham uma idade 

igual ou superior a 65 anos, o que significa uma percentagem de 19,5% sobre o total de 

habitantes da Região. O índice de envelhecimento da Região (132) em 2011 era, segundo 

dados do INE, superior ao da média Nacional (129). 

Dois dos 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. 

O Algarve tem «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 
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há estruturas hospitalares. Para além de clientes convencionados, há uma grande 

percentagem de clientes internacionais que escolhem unidades hospitalares privadas da região 

para a realização de intervenções cirúrgicas e diversos cuidados de ambulatório. 

Gráfico 1: Índice de longevidade, de envelhecimento e de dependência de idosos, 2013 

 

Fonte: INE, (www.ine.pt), in “Região Algarve em Números, 2013, Região Algarve” 

 

1.3 Estrutura Orgânica 

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

 três Departamentos 

 Departamento de Saúde Pública e Planeamento; 

 Departamento de Contratualização; 

 Departamento de Gestão e Administração Geral; 

 dois Gabinetes 

 Gabinete Jurídico e do Cidadão; 

 Gabinete de Instalações e Equipamentos; 

 duas Unidades Orgânicas Flexíveis 

 Unidade de Gestão de Recursos Humanos; 

 Unidade de Administração Geral; 

 e uma equipa multidisciplinar 

 Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Para além dos serviços acima identificados, a ARS, Algarve, IP integra ainda três Agrupamentos 

de Centros de Saúde (ACES).  

 ACES Central 

 ACES Barlavento 

 ACES Sotavento 

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

direção. O agrupamento de centros de saúde (ACES), serviços públicos de saúde com 

autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou 

mais centros de saúde, e que têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde 

primários à população de determinada área geográfica. 
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Organograma 2015 
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1.3.1 Rede de Prestação de Cuidados de Saúde Primários 

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

nº 28/2008 de 22 de fevereiro, através da criação das unidades funcionais dos ACES, visando a 

prestação de cuidados de saúde de âmbito individual e populacional de forma efetiva, 

equitativa e eficiente. 

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

consolidação da estrutura organizativa que pode ser medida pela crescente implementação 

das diversas unidades funcionais na rede de prestação. 

Figura 1: Organização dos Cuidados de Saúde Primários. 

Distribuição geográfica dos ACES 

 

 

 

Tabela 2: População inscrita nos ACES em 31 de Dezembro de 2014 

 

Fonte: SIARS 

 

 

                                                           
2
 Portaria n.º 272/2009 de 18 de Março 
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1.3.2 Rede de Prestação de Cuidados de Saúde Secundários 

A criação do Centro Hospitalar é 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, 

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., situam-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. 

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

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

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

e área geográfica de atração direta (1ª linha de referenciação) de cada unidade hospitalar. 

Figura 2: Organização Hospitalar da Região Algarve (31/12/2013) 

 

A Administração Regional de Saúde do Algarve I.P., em novembro de 2013, assume a gestão do 

Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, situado em São Brás de Alportel. 

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

O Centro de Medicina e Reabilitação do Sul conta com um total de 128 profissionais, 40 são 

técnicos de diagnóstico e terapêutica, 27 pertence ao grupo profissional de enfermagem, 5 são 

médicos e 4 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 

2013, por 1.000 habitantes, é de 2,0. O rácio no Algarve (sector público mais sector privado) é 

de 2,52, sendo inferior à média Nacional, que se fixava nos 3,38 em 20114. 

 

1.4 Enquadramento com Planos Superiores Institucionais 
 

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

assegurar a sustentabilidade económico-financeira do SNS, conseguindo reforçar e não apenas 

manter o acesso dos portugueses a cuidados de saúde com qualidade em múltiplas áreas. 

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

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

consequente aumento da prevalência de doenças crónicas e o legítimo crescimento das 

expetativas por parte da população.5 

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 2015 (GOP) e no 

Orçamento do Estado para 2015 e simultaneamente alinhado com as principais políticas 

globais de saúde através o Plano Nacional de Saúde 2012-2016. 

 

                                                           
4
 Fonte: PORDATA, atualização: 2013-12-27 

5
 Grandes Opções do Plano 2015 
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2. Parcerias 

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

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

Profissionais de Saúde e os Prestadores de Cuidados de Saúde. Tratam-se, de entidades 

públicas, com destaque para os restantes organismos do Ministério da Saúde, Instituto PDJ, 

IPSS, autarquias, DGSP - Direção Geral dos Serviços Prisionais, CVP - Cruz Vermelha 

Portuguesa, universidades e entidades privada. 

Em 2015, merecerão especial relevo, entre outras, a manutenção e o desenvolvimento de 

várias parcerias: 

 Acordo de parceria entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. e a 

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P para o desenvolvimento do Inquérito 

Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF); 

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

Portuguesa; 

 Articulação 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. 
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3. Metodologia de Elaboração do Plano 

À semelhança do ano anterior, a metodologia subjacente à elaboração do Plano de Atividades 

de 2015 teve por base o documento “Orientações para elaboração de PE 2014-2016, PA e 

QUAR dos Serviços do MS”. 

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. 

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

 Linhas de Orientação Estratégica definidas pelo Conselho Diretivo para 2015 

 Orientações estratégicas do Ministério da Saúde para 2015 

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

núcleos, hospitais, ACES, sendo objetivos transversais a toda a ARS trazem benefícios para a 

instituição. 

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

objetivos interinstitucionais entre a ARS e a DGS e os restantes organismos alvo do processo 

de avaliação do desempenho (SIADAP 1). Esta metodologia permite incentivar a existência de 

pontos comuns entre os Serviços, criando compromissos partilhados, em prol de uma 

estratégia convergente para melhores resultados em saúde e comparabilidade. 

 

3.1 Fichas de Atividades por Unidade Orgânica 
 

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

Algarve, I.P., foi desenvolvida uma ficha de atividade que serviu de base para cada unidade 

orgânica programar as atividades anuais. Assim, cada objetivo operacional foi classificado 

relativamente: 

 à correspondência em relação às atribuições definidas para cada a unidade orgânica; 

 à correspondência em relação ao objetivo estratégico definido no QUAR; 
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 ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e 

obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação entre os 

bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o 

conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes conferem 

aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores); 

 aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2012 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; 

 aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização 

dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade 

responsável ou mesmo o profissional; 

 à correspondente orçamentação, identificando se a atividade está orçamentada (AO), 

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

orçamentada (ANO); 

 às eventuais dependências, correspondente à instituição externa responsável pela 

realização final do OOp, quando aplicável; 

 às eventuais entidades colaboradoras, correspondentes a instituições, serviços ou 

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

instituição). 

 

3.2 Mecanismos de Coordenação e Monitorização do PA 

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. 
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Serão elaborados documentos que terão por objetivo apresentar a informação referente à 

avaliação semestral do estado e progresso dos objetivos operacionais, definidos anualmente, 

para a ARS Algarve, I.P. (QUAR) e para as suas unidades orgânicas (Plano de Atividades), e 

retratar o nível de concretização dos Indicadores e Metas definidos, bem como fornecer 

informação sobre os eventuais desvios verificados e as necessárias medidas corretivas a 

adotar. 

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

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

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

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

da informação e que permita corresponder às solicitações e exigências da gestão, já que 

exigem um enorme consumo de tempo no tratamento da informação. 

O processo de monitorização dos objetivos é coordenado pelo Departamento de Saúde Pública 

e Planeamento (DSPP) e decorre nos seguintes momentos: 

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

várias unidades orgânicas, (em suporte Excel). 

 O DSPP elabora uma apresentação preliminar para efeitos de validação prévia pelo 

dirigente intermédio e para posterior apresentação e análise em sede de reunião com 

o Conselho Diretivo. 

 Por fim, o DSPP elabora o relatório final, para posterior divulgação à DGS. 

 

4. Estratégias e Objetivos  
 

Á semelhança do ano transato, o Plano para 2015 assenta na reflexão e definição de objetivos 

operacionais e respetivos indicadores, alinhados com os Objetivos Estratégicos definidos pelo 

CD, na concretização das políticas definidas para o setor da saúde. 

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

Algarve, I.P. está informatizado com recurso à utilização da ferramenta de Microsoft Office 

Excel, facilitadora da análise do cumprimento e/ou desvios ao plano e QUAR e 

consequentemente, da tomada atempada de ações corretivas. 
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O Plano integra ainda os Objetivos transversais a toda a ARS instituindo-se a responsabilidade 

partilhada pelas Direções no grau de desempenho global do Instituto. 

 

4.1 Análise Estratégica 

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

desenvolvimento das restantes área associadas, tais como a educação, proteção social, cultura 

e património, de forma a convergirem para uma política comum no âmbito do acesso das 

populações a serviços básicos. Os indicadores de saúde apontam para melhorias dos níveis de 

desenvolvimento, bem-estar e salubridade das populações. Contudo a oferta de serviços de 

saúde apresenta notórias insuficiências, principalmente ao nível dos recursos humanos. 

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

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

desenvolvimento face ao contexto envolvente. 

O ambiente externo dita as Oportunidades e Ameaças das instituições, correspondendo às 

suas perspetivas de evolução no meio envolvente, as quais são condicionadas pelas decisões e 

ocorrências externas ao seu poder de decisão.  

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

principais aspetos que os diferenciam dos seus congéneres. 

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

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

organismo, a definição das suas estratégias e a tomada de decisões por parte dos seus 

dirigentes. 

 

4.2 Objetivos Estratégicos 

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

prazo. São objetivos globais e amplos, passíveis de serem mensurados. Assim, os objetivos 

estabelecidos são transversais a toda a atividade da ARS e têm como finalidade concretizar a 

sua missão. 
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Face ao exposto, tendo em conta a análise ao meio envolvente externo (Análise PEST), bem 

como a análise dos pontos fortes e pontos fracos, das ameaças e das oportunidades (Análise 

SWOT), estabelecem-se os seguintes Objetivos Estratégicos (OE): 

 

 

4.3 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 no QUAR da ARS Algarve, I.P. aos objetivos operacionais que 

traduzem em contributos para as orientações do MS (CMS). 

•Continuar a melhorar a qualidade e o acesso dos utentes da 
região aos cuidados de saúde, quer a nível da organização, quer 
ao nível da prestação 

OE 1 

•Implementar na região os programas prioritários do Plano 
Nacional de Saúde visando a integração e a sustentabilidade 
económica e financeira do sistema de saúde. 

OE 2 

•Aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos, reforçando os 
cuidados primários  os cuidados continuados e os  paliativos 

OE 3 

•Promover uma politica de redução de custos mantendo uma 
prestação de cuidados de qualidade, otimização de recursos e 
modernização administrativa 

OE 4 

•Melhorar os diálagos interno e externo tendo em vista uma 
comunicação de excelência, promovendo uma participação ativa 
dos profissionais e dos cidadãos na concretização das estratégias 
da região 

OE 5 
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A correspondência entre os OOp incluído no QUAR e os OE da ARS Algarve está refletida no 

quadro seguinte. 

4.3.1 Articulação dos Objetivos Estratégicos com os Objetivos 

Operacionais e Contribuição para as 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 (CMS). 

Articulação dos Objetivos Estratégicos com os Objetivos Operacionais do QUAR 
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4.4 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. 

• Melhoria da gestão do arquivo da ARS, Algarve. 

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

interoperabilidade 

 

 

4.5 Quadro de Responsabilização e Avaliação - QUAR 2015 
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5. Recursos Humanos e Financeiros 
 

5.1 Recursos Humanos 

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

Atividades 2015, com um total de 1603 efetivos, valor que engloba os Serviços de 

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

31/12/2014). Em comparação com o ano anterior regista-se um aumento cerca de 1% (14 

trabalhadores). 
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Mapa de Pessoal efetivos a 31/12/2014 
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5.2 Formação 2015 

O projeto de formação apresentado pela ARS Algarve IP para o ano de 2015 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, conforme estabelecido para o eixo 3 do 

POPH.  

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 2014 foram realizadas 37 atividades formativas organizadas/apoiadas pelo 

Núcleo de Formação, das quais 10 foram cofinanciadas pelo POPH e 25 financiadas na 

totalidade (e apoiadas) pela ARS Algarve.  

Tabela 3: Atividades formativas realizadas em 2014 
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Para 2015, de acordo com as necessidades identificadas como prioritárias destacam-se as 

seguintes atividades formativas, conforme quadros abaixo. 

Formação Prevista Não Cofinanciada – 2015 
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(continuação) 
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Jornadas/Encontros previstos para 2015 

 

 

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 
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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 

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 2 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. 
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5.3 Orçamento 

Recursos Financeiros 

Para o ano de 2015, a ARS Algarve, IP dispõe de um orçamento anual de 148.893.879,00 €, o 

qual se distribui da seguinte forma: 

Orçamento de Funcionamento 148.222.355,00

Orçamento de Investimentos (PIDDAC) 671.524,00

Total 148.893.879,00  

 

Orçamento de Funcionamento  

O Orçamento Financeiro da ARS Algarve, IP para o ano de 2015 é o resultado da consolidação 

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

Orçamento de Receita e Despesa 

 Orçamento Receita ARS ALGARVE, I.P. 2015

Receitas Correntes 148.229.555,00

Receitas Capital 664.324,00

Outras Receitas

Total 148.893.879,00

Orçamento Despesa ARS ALGARVE, I.P. 2015

Despesas Correntes 146.520.436,00

Despesas Capital 2.373.443,00

Total 148.893.879,00  

Estrutura da Receita 

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

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

cobrança a realizar em 2015. 

Receitas Dotação Inicial

Taxas, Multas e Outras Penalidades 5.386.664,00

Rendimentos de Propriedade 0,00

Transferências Correntes 138.573.737,00

Venda de Bens e Serviços Correntes 4.269.154,00

Outras Receitas Correntes 0,00

Correntes

Venda de Bens de Investimento 0,00

Transferências de Capital 664.324,00

Capital

TOTAL 148.893.879,00  
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A despesa orçamentada ficou, praticamente em todas as rubricas, limitada às receitas 

previstas, com a agravante de se ter constituído uma reserva nos termos Lei n.º 66-B/2012 de 

31 de dezembro – OE 2014 no valor 2,5% sobre o total do Orçamento. 

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

Despesas Dotação Inicial

Despesa com pessoal 51.459.089,00

Aquisição de Bens e Serviços 94.626.718,00

Juros e Outros encargos 0,00

Transferências correntes 358.529,00

Outras despesas correntes 76.100,00

Corrente

Aquisição de Bens de capital 2.373.443,00

Transferências de Capital 0,00

Capital

TOTAL 148.893.879,00  

Orçamento de Investimento 

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

2015, no Programa 12 – Saúde, e distribui-se por a Medida 23 - Serviços Individuais de Saúde. 

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

explica no quadro seguinte. 

FN FC Total

Programa 012 e Medida 023 9522 Projectos a candidatar
335.762,00

335.762,00 671.524,00

TOTAL 335.762,00 335.762,00 671.524,00

FN - Fin. Nacional

FC - Fin Comunitário

Programa e Medida
Código do 

Projeto
Designação do projeto

Dotação Inicial 2015

 

 

 

 

 



Plano de Atividades 2015 

36 

6. Objetivos Operacionais e Atividades por Departamento / 

Unidade Orgânica / Equipa / Núcleo / Comissão 

 

Tendo presente a execução do Plano Estratégico 2015-2016 e o Orçamento para 2015 da ARS 

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

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

6.1 Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP) 

Ao Departamento de Saúde Pública e Planeamento, abreviadamente designado por DSPP, 

compete: 

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

necessidades em saúde; 

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

garantir a adequação às necessidades e a sua efetividade; 

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

execução e apresentar o respetivo relatório de atividades; 

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

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

extinção de instituições e serviços de saúde; 

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

designadamente os constantes do Plano Nacional de Saúde; 

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

orientações relativas às suas competências; 

 Promover a investigação em saúde; 

 Assegurar a gestão dos laboratórios de saúde pública; 

 Realizar a vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde e dos seus 

determinantes; 

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

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

Regional de Saúde e os objetivos definidos pelo Conselho Diretivo, e avaliar a sua 

execução; 

 Elaborar o relatório de atividades em articulação com os restantes departamentos; 

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

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

dispositivos médicos e dos exames complementares de diagnóstico, bem como avaliar 

o cumprimento das orientações e políticas nacionais nestes domínios; 

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

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

 Apoiar a implementação de novos modelos de gestão em saúde; 
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 Emitir pareceres, propor e acompanhar as candidaturas, no âmbito dos programas 

cofinanciados; 

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

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

designado por SNS; 

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

 Assegurar a instrução dos processos de licenciamento das unidades privadas 

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

dependências, nos sectores social e privado, definindo os respetivos requisitos técnicos 

a cumprir, e acompanhar o seu funcionamento, articulando com outras unidades 

orgânicas, bem como com a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., sem 

prejuízo da competência sancionatória da Entidade Reguladora da Saúde; 

 Propor a emissão das licenças de funcionamento das unidades mencionadas na alínea 

anterior; 

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

investimentos públicos. 

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

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

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

Para além das competências descritas no ponto anterior, o DSPP integra ainda, Núcleo de 

Rastreios e o Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce da Infeção pelo VIH/SIDA (CAD), 

Observatório Regional de Saúde e a Coordenação dos Serviços de Radiologia. 

Este Departamento organiza-se na seguinte estrutura: 

 Laboratório Regional de Saúde Pública; 

 Núcleo de Monitorização e Análise de MCDT; 

 Núcleo de Estatística e Planeamento; 

 Núcleo de Vigilância Epidemiológica; 

 Gestão de Programas e Promoção da Saúde; 

 Observatório Regional de Saúde; 

 CAD 

 Coordenação dos Serviços de Radiologia 

A Direção do DSPP definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.1.1 Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres 

O LRSP do Algarve tem duas áreas de intervenção principais: Vigilância e Rastreio, e Análises 

Clínicas de apoio às unidades de saúde dos ACES Central e ACES do Sotavento. 

Assim apoia as autoridades de saúde em vários Programas de Vigilância Sanitária e Programas 

de Controlo, tanto na vertente físico-química como microbiológica das águas de consumo 

humano, piscinas, minerais e termais. Na Vigilância aborda também a problemática das D. 

transmissíveis, contribuindo para a pesquisa e estudo da Micobactéria, no que é Laboratório 

de Referência na região algarvia. Faz também o Controlo e Prevenção da Doença dos 

Legionários nos Hospitais da região algarvia, Unidades hoteleiras, termas, CMFRS. Nos 

períodos de Verão é feita a vigilância microbiológica das águas balneares, e dos recintos de 

diversão aquática. As águas dos centros de Hemodiálise são também periodicamente 

analisadas no nosso laboratório. 

Do plano de vigilância, faz também parte a análise microbiológica de refeições escolares de 

algumas escolas da rede pré-escolar e de ensino básico. 

Esporadicamente é-nos pedida intervenção para análise de águas residuais. 

Nas Análises Clínicas, o LRSP satisfaz parte dos pedidos de testes feitos em consulta nos CS e 

extensões dos ACES Central e do Sotavento. Dá também apoio à Saúde Ocupacional. 

Este Laboratório colabora também nos Programas de rastreio das Hemoglobinopatias no 

rastreio da Neoplasia do Cólon. 

De acordo com a Portaria 156/2012 de 22 de Maio, que aprova os Estatutos da ARS Algarve, IP, 

compete ao DSPP assegurar a gestão do LRSP (art. 3º, alínea h). O INSA tem como uma das 

atribuições assegurar o apoio técnico-normativo aos Laboratórios de Saúde Pública, consoante 

DL 27/2012 de 8 de Fevereiro alínea e). 

O LRSP tem por missão contribuir para o diagnóstico, avaliação e gestão do risco feitos pela 

Autoridade de Saúde, sendo os resultados emanados pelo laboratório um apoio importante à 

tomada de decisão numa perspetiva de Saúde Pública, e responder também às solicitações 

feitas em termos de análises clínicas a populações com doenças crónicas, degenerativas, 

infeciosas e neoplásicas apoiando os vários projetos de investigação epidemiológica em curso. 

Atividades previstas: 

 Responder aos pedidos de análises de águas e alimentos, constantes do plano anual de 

Vigilância e Controlo estabelecido pelas autoridades de saúde; 

 Manter e desenvolver a rede de colheitas dos Centros de Saúde e extensões, dos ACES 

Central e Sotavento; 

 Integrar o programa de Rastreio do cancro do cólon; 
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 Responder aos pedidos de análises das prisões de Faro, Olhão e Silves; 

 Apoio à atividade do CMFRS; 

 Apoio ao DICAD e ao Projeto Madalenas; 

 Apoio ao Serviço de Sangue 

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 19 postos de trabalho para 

esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais 

Grupo profissional 
Postos de trabalho 

existentes  

Postos de trabalho 
propostos para 2015 

Médico 1 1 

Técnico Superior de Saúde 2 2 

Técnico Superior* 5 5 

Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica 5 6 

Assistente Técnico 2  2  

Assistente Operacional 2 2 

Total 18 19 
Mais 1 Técnico de Análises Clínicas e Saúde Pública 

 

O LRSP definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.1.2 Núcleo de Monitorização e Análise de MCDT 

Ao Núcleo de Monitorização e Análise de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

(MCDT), compete: 

 Extração dos dados facultados pela ACSS no concernente aos Meios Complementares 

de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), facultando-os aos presidentes dos Conselhos 

Clínicos dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) da Região do Algarve, nas 

vertentes dos números de Exames solicitados e dos respetivos Custos (SNS); 

 Tem esta competência o objetivo de possibilitar aos acima referidos presidentes a 

análise de eventuais desconformidades com a legislação vigente (exemplo, Normas de 

Orientação Clínica – NOC’s) por parte dose médicos prescritores; 

 Monitorização e analisar a prescrição de MCDT, elaborando relatórios quanto: Aos 

maiores prescritores (TOP +); Exames Complementares mais pedidos (TOP+); 

 Elaboração de Informação Interna anual com o assunto “Relatório de Prescrição de 

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica”. 

O Núcleo de Monitorização e Análise de MCDT tem por missão, informar, monitorizar e avaliar 

da utilização racional dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica por parte dos 

prescritores. 

O Núcleo de Monitorização e Análise de MCDT definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 2 funcionários a tempo 

parcial, agregados ao Departamento de Saúde Pública e Planeamento desta ARS Algarve, I.P. 

 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Médico 1 

Técnico Superior  1 

Total 2 

 

 

6.1.3 Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica do DSPP estrutura-se em 2 unidades: 

 Programa de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis (PVEDT) 

 Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental (VESA) 

 

 Programa de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis (PVEDT) 

Ao abrigo da Portaria nº 156/2012 de 22 de Maio, compete ao Departamento de Saúde Pública 

e Planeamento (DSPP) da ARS Algarve realizar a vigilância epidemiológica dos fenómenos de 

saúde e dos seus determinantes. 

Portugal, num contexto transfronteiriço, deve dar cumprimento às suas obrigações no âmbito 

da Rede Europeia de Vigilância Epidemiológica e de Controlo das Doenças Transmissíveis na 

Comunidade, decorrentes da aplicação das Diretivas da União Europeia e das Recomendações 

do Conselho Europeu (Decisão nº 2119/98/CE). Assim, o Programa de Vigilância 

Epidemiológica das Doenças Transmissíveis (PVEDT), com recurso a tecnologias de informação 

e de comunicação, tem como finalidade a monitorização, avaliação e gestão das emergências 

de Saúde Pública e também a colaboração no âmbito do planeamento da resposta perante 

uma emergência de saúde pública. 

Ao programa de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis compete: 

 Coordenar a vigilância e investigação epidemiológicas das doenças transmissíveis de 

declaração obrigatória (DDO) nos termos da legislação vigente;  
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 Dar cumprimento às normas legais que tenham por objeto a defesa da saúde pública 

no âmbito das funções de Autoridade de Saúde;  

 Colaborar no âmbito do planeamento de respostas perante uma emergência de saúde 

pública;  

 Dar cumprimento às obrigações de Portugal no âmbito da rede europeia de vigilância 

epidemiológica e de controlo das doenças transmissíveis;  

 Centralizar, validar e analisar os dados referentes às Doenças Transmissíveis de 

Notificação Obrigatória enviados pelos Delegados de Saúde (impressos MOD. 1536 da 

INCM e respetivos inquéritos epidemiológicos); 

 Orientar, coordenar e acompanhar as atividades de prevenção e controlo de doenças 

transmissíveis (detetar casos e surtos relacionados; apoiar na implementação de 

medidas de controlo da doença em situações em que se justifique; follow-up das 

medidas para garantir a sua aceitabilidade e efetividade); 

 Proceder à gestão do risco através da divulgação precoce de informação sobre os 

problemas de saúde pública com possível impacto na população;  

 Elaborar relatórios estatísticos que permitam acompanhar o grau de cumprimento da 

legislação vigente, determinar tendências regionais e locais e, avaliar o impacto de 

programas de saúde pública implementados; 

 Identificar as necessidades de formação para implementação do SINAVE no âmbito da 

coordenação regional, atendendo ao disposto na Lei 81/2009 de 21 de Agosto. 

O programa de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis tem como missão 

monitorizar, avaliar e gerir as emergências de Saúde Pública. 

O programa de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis tem como objetivos 

principais, monitorizar o estado de saúde das populações ao longo do tempo, para determinar 

o risco de transmissão de doença e prevenir a propagação das doenças transmissíveis no 

território, mediante o controlo da sua génese e evolução. 

As responsabilidades do programa são as seguintes: 

‒ Coordenar a vigilância e investigação epidemiológicas das doenças 

transmissíveis nos termos da legislação vigente;  

‒ Dar cumprimento às normas legais que tenham por objeto a defesa da saúde 

pública no âmbito das funções de Autoridade de Saúde;  

‒ Colaborar no âmbito do planeamento de respostas perante uma emergência de 

saúde pública;   

‒ Dar cumprimento às obrigações de Portugal no âmbito da rede europeia de 

vigilância epidemiológica e de controlo das doenças transmissíveis; 

‒ Centralizar, validar e analisar os dados referentes às Doenças Transmissíveis de 

Notificação Obrigatória enviados pelos Delegados de Saúde (impressos MOD. 1536 da 

INCM e respetivos Inquéritos Epidemiológicos); 

‒ Orientar, coordenar e acompanhar as atividades de prevenção e controlo de 

doenças transmissíveis (detetar casos e surtos relacionados; apoiar na implementação 
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de medidas de controlo da doença em situações em que se justifique; follow-up das 

medidas para garantir a sua aceitabilidade e efetividade); 

‒ Proceder à gestão do risco através da divulgação precoce de informação sobre 

os problemas de saúde pública com possível impacto na população;  

‒ Elaborar relatórios estatísticos que permitam acompanhar o grau de 

cumprimento da legislação vigente, determinar tendências regionais e locais e, avaliar 

o impacte de programas de saúde pública implementados; 

‒ Garantir a implementação do SINAVE no âmbito da coordenação regional, 

atendendo ao disposto na Lei 81/2009 de 21 de Agosto; 

‒ Representar a ARS em reuniões, grupos de trabalho no âmbito da vigilância 

epidemiológica de doenças transmissíveis de declaração obrigatória. 

 

Atividades previstas em 2015:  

 Identificar e validar os casos notificados e os respetivos inquéritos epidemiológicos no 

SINAVE;  

 Solicitar a realização e envio dos Inquéritos Epidemiológicos em falta;  

 Detetar outros casos e surtos relacionados; 

 Gestão do risco através da divulgação precoce de informação sobre os problemas de 

saúde pública com possível impacto na população; 

 Apoiar na implementação de medidas de controlo da doença em situações em que se 

justifique e, assegurar o follow-up das medidas para garantir a sua aceitabilidade e 

efetividade; 

 Garantir a resposta e o envio de dados para a rede europeia de vigilância 

epidemiológica de doenças transmissíveis dentro do prazo estabelecido; 

 Análise estatística para determinar as tendências regionais e locais e também avaliar o 

impacte de programas de saúde pública implementados. 

 Publicar e divulgar o relatório estatístico regional das DDO (anual); 

 Enviar a informação estatística por patologia para os clínicos e serviços notificadores 

de forma a aumentar a adesão ao sistema de notificação e também a colaboração na 

realização dos inquéritos epidemiológicos dos casos; 

 

 

O PVEDT definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 2 postos de trabalho para 

esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Médico 1  

Assistente Técnico 1  

Total 2 

 

A Saúde Ambiental, enquanto especialidade da Saúde Pública, tem por objeto de estudo a 

Saúde Humana, nos aspetos em que esta é influenciada por fatores de risco de natureza 

ambiental. Importa referir que, juntamente com fatores genéticos, estilos de vida e a 

qualidade dos cuidados de saúde, o Ambiente constitui um dos quatro grandes grupos de 

determinantes da Saúde de uma População. 

 

 Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental (VESA) 

À área funcional de Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental (VESA) do Departamento de 

Saúde Pública e Planeamento (DSPP) da ARSA, I.P. compete, em geral, funções de organização, 

orientação e apoio a todas as ações de vigilância e controlo dos riscos ambientais no âmbito 

das competências conferidas por Lei à Autoridade de Saúde Regional (ASR) e ao DSPP. 

A Saúde Ambiental compreende um vasto leque de áreas de intervenção. Para uma melhor 

operacionalização das atividades, ao nível regional e local, algumas das áreas de atuação 

relevantes para a Região encontram-se estruturadas em Programas: 

 Programas de Promoção da Qualidade da Água (Consumo Humano, Fins Seletivos, 

Mineral Natural e Recreativas); 

 Programa de Promoção da Qualidade Microbiológica das Refeições Escolares; 

 Programas de Prevenção da Doença dos Legionários; 

 Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas; 

 Programa de Prevenção de Doenças Transmitidas por Artrópodes; 

 Programa de Gestão de Resíduos. 

Existem ainda outras funções essenciais, de apoio à ARS Algarve, I.P., ao DSPP e às Autoridades 

de Saúde Regional e Locais, não organizadas em Programas, mas que merecem referência: 
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 Emissão de pareceres técnico-sanitários (Unidades Privadas de Serviços de Saúde, 

Planos de Ordenamento do Território, Reutilização de Águas Residuais Tratadas, 

Licenciamento Industrial, etc.);  

 Visitas/vistorias (Unidades Privadas de Serviços de Saúde, Vigilância de Sistemas de 

Águas Residuais, etc.); 

 Participação em grupos de trabalho e em comissões técnicas de acompanhamento; 

 Colaboração na realização de ações de investigação. 

A Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental (VESA) tem como missão promover ações que 

visem a prevenção e controlo dos fatores de risco ambientais, existentes e/ou potenciais, com 

vista a garantir a saúde da população (residentes e turistas), contribuindo assim para: “Algarve 

– uma Região Saudável e Segura”. 

Este programa tem como responsabilidades o desenvolvimento de ações de controlo e 

vigilância sanitária de sistemas, estruturas e atividades com interação no ambiente, enquadra-

se no âmbito da legislação específica, nomeadamente: 

 

 

Áreas de Intervenção Referências Legislativas e Normativas 

Específicas Transversais 
Vigilância Sanitária da Qualidade da 
Água para Consumo Humano 

DL n.º 306/07, 27 Ago. 

 
Despacho n.º 
5681-A/2014, 29 
Abr. 

Vigilância Sanitária da Qualidade da 
Água para Fins Seletivos 

Reg. Sanitário Internacional - Aviso n.º 12/2008, 23 
Jan (Aeroporto);                                                                    
Port. n.º 347/2013, 28 Nov. (Hemodiálise) 

Vigilância Sanitária da Água Mineral 
Natural Engarrafada e Termal 

DL n.º 156/98, 6 Jun. (Engarrafada); DL n.º 142/04, 
11 Jun. (Termal); Port. n.º 1220/2000, 29 Dez. 

Vigilância Sanitária da Qualidade das 
Águas Recreativas (Balneares, Piscinas e 
Recintos de Diversão Aquática) 

DL n.º 135/09, 3 Jun. (alt. e rep); DL n.º 113/2012, 23 
Mai. (Balneares); CN DGS nº 14/DSA, 21Ago2009 
(Piscinas); DL n.º 65/97, 31 Mar. (alt. e rep.); DL n.º 
86/2012, 10 Abr. (RDA) 

Prevenção da Doença dos Legionários CN DGS nº 6/DT, 22 Abr. 2004;                                          
Port. 353-A/2013, 4 Dez. 

Temperaturas Extremas Adversas CN DGS n.º 10/DSA, 9 Ago. 2006;  CN DGS n.º 8/DA, 
9 Jul. 2009 

Prevenção de Doenças Transmitidas por 
Artrópodes 

Regulamento Sanitário Internacional - Aviso n.º 
12/2008, 23 Jan; Protocolo REVIVE 2010-2015 (ARSs, 
DGS e INSA), 15 Out. 2010 

Gestão de Resíduos DL n.º 178/2006, 5 Set. (alterado); Despacho n.º 
242/96, 13 Ago.; Portaria n.º 43/2011, 20 Jan. (PERH 
2011-2016) 

Planos de Ordenamento do Território, 
Licenciamento Industrial, Reutilização 
de Águas Residuais Tratadas   

DL n.º 380/99, 22 Set. (alt.); Lei n.º 31/2014, 30 Mai.; 
DL n.º 169/2012, 1 Ago.;                                                     
DL n.º 236/98, 1 de Ago. 
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Estão previstas as seguintes atividades: 

1 - Estabelecer os principais objetivos, estratégias, atividades e metas dos programas 

VESA a operacionalizar na Região: 

1.1. Elaboração de planos de ação para cada programa. 

2 - Monitorizar a execução de programas VESA implementados na Região: 

2.1. Levantamento e registo de resultados de auditorias, de execução e analíticos 

(internos e externos). 

3 - Avaliar a execução e os principais resultados dos programas VESA implementados na 

Região:  

3.1. Análise e avaliação dos indicadores afetos a cada programa. 

4 - Apoiar a operacionalização dos programas VESA a decorrer na Região: 

4.1. Difusão de legislação, normas e orientações, nacionais e internacionais; 

4.2. Apoio técnico e logístico para implementação dos programas. 

 

A VESA definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 4 postos de trabalho para 

esta Unidade Funcional de VESA, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Técnico Superior 2 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 2 

Assistente Técnico 1 

Total 4 

 

Os profissionais da Unidade Funcional de VESA acumulam com outras áreas funcionais ou 

programas, que funcionam com profissionais em regime de tempo parcial, designadamente:  

 Observatório Regional de Saúde; 

 Licenciamentos de UPSS; 

 Equipa Regional do Programa de Saúde Ocupacional Externa; 

 Equipa Regional do Programa de Prevenção e Controlo do Tabagismo. 

 

6.1.4 Gestão de Programas e Promoção da Saúde 

 Programa Regional para a Vacinação 

 Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos 

Antimicrobianos 

 Grupo Técnico de Feridas 

 Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) 

 Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO) 

 Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) 

 Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) 

 Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida 

 Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco-ASCJR 

 Saúde Ocupacional Externa (SO Externa) 

 Programa Janela Aberta à Família 
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 Programa Regional para a Vacinação 

Este programa compete: 

 Orientar, coordenar e acompanhar na região a aplicação do Programa Nacional de 

Vacinação (PNV), do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo, do Programa 

Nacional de Erradicação da Poliomielite, da vacinação contra a gripe sazonal, da 

vacinação dos viajantes que se desloquem para áreas de doenças endémicas ou onde 

decorram surtos. 

 Monitorizar e avaliar a cobertura vacinal e vigiar a ocorrência de doença; 

 Informar e formar os profissionais e a população. 

 

O Programa Regional para a Vacinação tem como missão, garantir o controlo ou eliminação 

das doenças abrangidas pelo PNV, a redução da morbilidade e mortalidade causadas pela 

gripe e por doenças que podem afetar os viajantes. 

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 2 postos de trabalho para 

este Programa, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais. 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Médico 1 

Enfermeiro 1 

Total 2 
Com apoio das assistentes técnicas do DSPP. 

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores 

de medidas deste Programa. 

O Programa Regional para a Vacinação definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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 Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) 

Promover e desenvolver as estratégias de prevenção e controlo da infeção e resistência aos 

antimicrobianos, são competências preconizadas pelo Programa Nacional para a Prevenção e o 

Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), vertidas no presente 

Programa Regional, que se revelam necessárias na Região de Saúde do Algarve, em estreita 

articulação com os ACeS, as Unidades Hospitalares, Cuidados continuados integrados e outras 

estruturas de nível Regional. 

Ao PPCIRA compete: 

 Coordenar e apoiar as atividades de prevenção e controlo de infeção, o uso adequado 

de antimicrobianos e a prevenção de resistência a antimicrobianos, nas unidades de 

saúde de cada região, no respeito pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções 

e de Resistência aos Antimicrobianos; 

 Garantir o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica 

nacionais e de infeção associada a cuidados de saúde e de resistências aos 

antimicrobianos; 

 Promover e monitorizar a investigação de surtos e a realização de inquéritos 

epidemiológicos, colaborando na realização de auditorias; 

 Programar a realização de ações de formação e divulgação em cada região; 

 Prestar apoio ao membro do conselho diretivo de cada Administração Regional de 

Saúde que tenha competências na área da implementação da Estratégia Nacional para 

a Qualidade na Saúde. 

O PPCIRA tem como missão, a promoção da prestação de cuidados de saúde com qualidade e 

em segurança para utentes e profissionais de saúde através de ações que visam a prevenção e 

controlo da IACS (Infeção Associada aos Cuidados de Saúde) e das resistências aos 

antimicrobianos em articulação com os Hospitais, ACeS, Cuidados Continuados Integrados e 

outras unidades prestadoras de cuidados da região. 

Objetivos- Gerais: 

 Reduzir a taxa de IACS, 

 Promover o uso correto de antimicrobianos 

 Diminuir a taxa de microrganismos com resistência aos antimicrobianos. 

Específicos: 

• Promover a formação dos membros dos GCL e profissionais de saúde aos 3 níveis de 

cuidados, na área da prevenção e controlo das IACS e da resistência aos antimicrobianos. 
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• Promover a adesão das unidades de saúde dos 3 níveis de cuidados aos instrumentos 

de vigilância epidemiológica da infeção associada aos cuidados de saúde, de resistência 

aos antimicrobianos e de consumo dos antimicrobianos; 

• Promover a participação das unidades de saúde dos 3 níveis de cuidados, na Campanha 

Nacional de Precauções Básicas de Controlo da Infeção; 

• Promover nos hospitais, a replicação do estudo de prevalência da antibioterapia 

profilática cirúrgica, realizado pela OMS/DGS em 2014; 

• Controlar a disseminação de Microrganismos Epidemiologicamente Significativos 

(MES) nos lares e instituições de saúde da região;  

• Incentivar os GCL a conhecer e analisar os dados de consumo de antimicrobianos, 

relacionando-os com as resistências aos antimicrobianos; 

• Promover e apoiar a implementação de um/do Programa de Apoio à Prescrição 

Antibiótica (PAPA); 

• Reduzir o consumo de quinolonas na comunidade; 

• Reduzir o consumo de carbapenemes nos hospitais; 

• Reduzir a percentagem de doentes internados que adquirem colonização ou infeção 

por microrganismos multirresistentes; 

• Conter a emergência de resistência a carbapenemes nas Enterobacteriaceae; 

• Conhecer o número de portadores de ferida crónica a fazer terapêutica antibiótica 

sistémica dirigida. 

As estratégias do PPCIRA para 2015: 

1. Informação/Educação 

Metas 

• Dinamizar/Apoiar a formação em cascata a 30% dos elementos de cada grupo 

profissional ao nível dos ACeS, com recurso aos conteúdos do curso de formação de 

formadores do PPCIRA; 

• Dinamizar/Apoiar a formação em cascata a 50% dos elementos de cada grupo 

profissional ao nível dos hospitais, com recurso aos conteúdos do curso de formação de 

formadores do PPCIRA; 

• Dinamizar/Apoiar a formação em cascata a 30% dos elementos de cada grupo 

profissional, ao nível dos Cuidados Continuados Integrados, com recurso aos conteúdos 

do curso de formação de formadores do PPCIRA; 

• Capacitar pelo menos 80% dos coordenadores locais da CPBCI/observadores com 

conhecimentos para a implementação da campanha PBCI incluindo o módulo de higiene 

das mãos; 

• Sensibilizar as Direções das instituições superiores de educação na área da saúde para 

a problemática do controlo e prevenção da infeção e resistências aos antimicrobianos. 

• Divulgar informação nesta área a profissionais de saúde e cidadãos em geral. 
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2. Vigilância epidemiológica 

Metas 

• 30% das Unidades funcionais dos ACES fornecem informação de retorno da Infeção do 

Local Cirúrgico (ILC) ao GCR; 

• 80% das Unidades de Cuidados de Saúde Primários, Cuidados Continuados Integrados e 

Hospitalares, realizam Vigilância Epidemiológica (VE), de processo, de acordo com a 

Norma da Direção-Geral da Saúde sobre Precauções Básicas; 

• Promover, nas duas Unidades do CHA, o cumprimento dos programas de vigilância 

epidemiológica de IACS obrigatórios (HELICS Cirurgia, HELICS UCI – Unidade de Cuidados 

Intensivos, INCS – Infeção Nosocomial da Corrente Sanguínea, Infeção Neonatal); da 

vigilância e notificação de microrganismos problema e de microrganismos alerta; a 

implementação de auditorias clínicas internas, bem como, a vigilância de resistência aos 

antimicrobianos; 

• Promover o cumprimento do programa de vigilância epidemiológica da ILC em 50% dos 

serviços cirúrgicos elegíveis das duas unidades do CHA; 

• Pelo menos, 80% de hospitais privados aderem ao programa de vigilância da infecção, 

por microrganismos epidemiologicamente significativos (MES); 

• 80% dos Laboratórios de Microbiologia e GCL participam na VE de MoMR.  

• Pelo menos, 50% dos hospitais, aderem ao estudo de prevalência da antibioterapia 

profilática cirúrgica, realizado pela OMS/DGS em 2014; 

3. Normalização de estrutura, procedimentos e práticas clínicas 

Metas 

• Promover a constituição, o funcionamento e o desenvolvimento das atividades dos 

GCL/PPCIRA (de todas as unidades); 

• Promover a articulação do GCR/PPCIRA com os GCL das Unidades de Saúde;  

• Promover a existência do manual de boas práticas em controlo de infeção em 100% 

das Unidades funcionais aos 3 níveis de cuidados; 

• 90% das unidades funcionais dos ACeS, Cuidados Continuados e Hospitalares, aderem à 

Campanha Nacional das Precauções Básicas; 

• Promover e apoiar a implementação dum Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica 

(PAPA) nos 3 ACeS, nas Unidades de Cuidados Continuados e em todos os Hospitais; 

• Reduzir 5%, nos hospitais, a % de cursos de antibióticos com mais de 8 dias de duração; 

• Reduzir 10% a % de doentes com profilaxia antibiótica cirúrgica >24h; 

• 80% das unidades dos ACES registam/identificam correctamente os  doentes com 

ferida crónica a realizar terapêutica antibiótica sistémica dirigida 100% dos hospitais 

com implementação de política de antimicrobianos;  

• Reduzir o consumo do quinolonas na comunidade para 2,5 DHD; 

• Reduzir o consumo do carbapenemos nos hospitais para 0,11 DHD; 

• Reduzir em 10 pontos percentuais as bacteriémias por MRSA por 1000 dias de 

internamento em relação a 2012, nos hospitais; 

• Taxa de bacteriémia por MRSA no total de bacteriemias por Staphylococcus aureus ≤ 

55%, no CHA; 
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• Reduzir em 10 % o nº de doentes internados em hospitais que adquirem colonização ou 

infeção por MoMR; 

• Centralização da esterilização dos dispositivos médicos de todos os ACeS em Centros de 

Esterilização. 

 

Atividades previstas para o ano 2015: 

Normalização de estrutura, procedimentos e práticas clínicas  

1. Reuniões entre o representante no núcleo executivo GCR/PPCIRA e os GCL/PPCIRA;  

2. Realização de visitas de acompanhamento às unidades de prestação de cuidados de 

saúde que iniciarem as suas atividades no ano de 2015 por elementos do GCR; 

3. Receção e análise dos Planos e relatórios de atividades dos GCL de todas as 

Instituições; 

4. Promoção da formação dos profissionais que integram os núcleos executivos (NE) do 

Grupo de Coordenação Regional (GCR) e Grupo de Coordenação Local (GCL) e que ainda não 

a possuam, na área da prevenção e controlo da IACS e da resistência aos antimicrobianos; 

5. Elaboração e discussão de relatório sobre o consumo de quinolonas a nível da 

comunidade/ACES; 

6. Divulgação e promoção da implementação das novas normas elaboradas pelo PPCIRA;  

7. Elaboração de Bilhete de Identidade do indicador do recurso de AB sistémico em 

situação de ferida crónica; 

8. Elaboração/divulgação de recomendação de prescrição de AB em feridas crónicas em 

articulação com o Grupo Técnico de Feridas. Apresentação do documento às unidades 

funcionais. 

 

Vigilância epidemiológica 

1. Acompanhamento da implementação e desenvolvimento da aplicação dos protocolos 

de vigilância de infecção; 

2. Receção e discussão de dados dos programas de VE em conjunto com os respetivos GCL 

e responsáveis dos Programas; 

3. Receção e discussão do plano de intervenção executado/em execução na correção dos 

problemas detetados; 

4. Acompanhamento e assessoria na notificação de Infeção do local cirúrgico; 

5. Acompanhamento/apoio dos GCL na execução de auditorias às PBCI e implementação 

de medidas de melhoria; 

6. Reunião com os GCL para incentivar a adesão de novas unidades/serviços à Campanha 

das precauções básicas/HM; 
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7. Dinamização de um sistema de notificação de MES identificados em doentes 

transferidos entre as unidades dos 3 níveis de cuidados e com os lares da região e 

implementação das medidas de controlo da infecção. 

Informação/Educação 

1. Dinamização da replicação da formação PPCIRA; 

2. Realização de 2 atividades formativas para observadores da Campanha da Higiene das 

Mãos; 

3. Realização de 1 formação na área dos antimicrobianos para os membros dos GCL e 

elos de ligação dos ACeS; 

4. Dinamização de actividades formativas em unidades onde se identificaram doentes 

colonizados ou infetados por MES; 

5. Promoção da participação dos elementos do GCR e GCL em atividades formativas; 

6. Dinamização das comemorações dos dias 5 de Maio - dia Mundial da Higiene das Mãos 

e do dia 18 de Novembro – Dia Europeu do antibiótico. 

 

O PPCIRA definiu como objetivos operacionais para 2015: 

 

A proposta de profissionais afetos à equipa regional do PPCIRA no Quadro de Pessoal para 

2015 identifica um total de 5, em regime de tempo parcial, distribuídos pelas seguintes 

categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Médico 2 

Enfermeiro 3 

Total 5 
Com apoio dos Técnicos Superiores (na colheita e organização de dados), das Assistentes Técnicas (na 

área administrativa) do DSPP e por especialistas na área de Farmácia, Saúde Ocupacional, Saúde 

Ambiental, Microbiologia e Infeciologia. 
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 Grupo Técnico de Feridas 

São competências do Grupo Técnico de Feridas, promover e desenvolver estratégias de 

prevenção e de tratamento de feridas que se revelem necessárias nas unidades de cuidados de 

saúde primários da Região de Saúde do Algarve, em estreita articulação com os ACeS, 

Unidades hospitalares. 

Atribuições : 

 Promover as boas práticas na prevenção e tratamento de feridas. 

 Apoiar o desenvolvimento e implementação de normas e orientações técnicas e 

outros instrumentos de apoio técnico na prevenção e tratamento de feridas. 

 Promover a aquisição de competências em prevenção e tratamento de feridas. 

 Contribuir para o conhecimento da epidemiologia das feridas crónicas nos Cuidados de 

Saúde Primários. 

O Grupo Técnico de Feridas tem como missão a promoção da prestação de cuidados de saúde 

de qualidade, em segurança e de forma custo-efetiva aos utentes do dos cuidados de saúde 

primários portadores de lesões cutâneas com uma adequada articulação entre Hospitais, 

Cuidados de Saúde Primários, cuidados continuados integrados e outras unidades prestadoras 

de cuidados.  

Objetivos gerais:  

 - Prevenir/atrasar o aparecimento de lesões cutâneas em utentes dos cuidados de 

saúde primários; 

 - Uniformizar e padronizar os cuidados ao doente portador de feridas.  

Objetivos específicos:  

 Conhecer a realidade das feridas crónicas nos cuidados de saúde primários; 

 Promover as boas práticas na prevenção e tratamento de feridas baseadas na 

evidência; 

 Contribuir para a padronização dispositivos médicos/pensos com efeito terapêutico a 

utilizar na prevenção e tratamento das feridas;  

 Promover a aquisição de competências no âmbito da prevenção e tratamento de 

feridas. 

São responsabilidades do Grupo Técnico de Feridas, desenvolver atividades conducentes à 

prevenção e tratamento de lesões cutâneas, nos Cuidados de Saúde Primários, de forma custo 
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efetiva, com respeito pela pessoa, de forma ética, com isenção, rigor, competência e através 

do trabalho em equipa. 

Atividades previstas para 2015 na área do Grupo Técnico de Feridas: 

Conhecer a realidade das feridas crónicas  

 Articular com as unidades funcionais dos ACeS para reforço da necessidade do 

preenchimento do formulário de registo mensal de feridas crónicas. 

 Análise e divulgação dos dados. 

 Propor medidas facilitadoras adequadas às dificuldades detetadas. 

Promover as boas práticas na prevenção e tratamento de feridas  

 Divulgação de protocolo de orientação para os cuidadores de portadores de úlcera por 

pressão após aprovação. 

 Conclusão e divulgação de documento de consenso da dor no doente com ferida. 

 Elaboração e divulgação de protocolo de avaliação de novos produtos, prévia à sua 

introdução. 

 Desenvolvimento/divulgação de manual de pensos com efeito terapêutico. 

 Monitorização do uso correto dos materiais. 

 Monitorização da aplicação das normas de boa prática. 

 Visitas de acompanhamento às unidades de saúde. 

 Articulação com o Grupo de Coordenação Regional e Grupos de Coordenação local de 
Prevenção e Controlo da Infeção e das Resistências aos Antimicrobianos com os 
Conselhos Clínicos dos ACES.  

Contribuir para a padronização dos materiais  

 Manter atualizada a lista acerca da tipologia e características de penso de efeito 

terapêutico e outros produtos (soluções, géis, pomadas) utilizados no tratamento de 

feridas, a disponibilizar na região. 

 Participar em júri de concurso para aquisição dos materiais associados à prevenção e 

tratamento de feridas. 

Promover a aquisição de competências, a investigação e o conhecimento no âmbito da 

prevenção e tratamento de feridas 

 Realização de 3 momentos de formação de âmbito regional (abordagem do doente 

com ferida crónica e úlcera de perna/terapia compressiva). 

 Colaboração na formação em serviço dos ACeS. 

 Divulgação de atividades formativas. 

 Divulgação de reuniões científicas. 

 Colaboração em estudos nacionais propostos. 

 Divulgação de informação relevante e atualizada.  
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Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Médico  1 

Enfermeiro  4 

Técnico Superior de Saúde  1 

Total 6 

Nota:  

Um Enfermeiro representante de cada ACES da Região e um Enfermeiro da área da Segurança do 

doente. 

Está prevista a integração de um médico especialista em Medicina Geral e Familiar, por ACeS  e do 

Responsável dos Serviços Farmacêuticos da Região. 

Inicialmente integrou o grupo apenas um Médico de Medicina Geral e Familiar (único que manifestou 

disponibilidade) que no ano de 2013 deixou de exercer funções na ARS Algarve. Deste então têm sido 

efetuadas diligências no sentido de ser identificado pelo menos um clínico que se disponibilize a integrar 

o grupo, aguardando-se para breve a resolução da situação. De igual forma tem-se aguardado a 

nomeação do responsável dos Serviços Farmacêuticos para propor a sua integração no grupo. 
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 Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) 

Ao PNSE Compete:  

 Analisar os dados de saúde da população escolar; 

 Orientar e mobilizar os profissionais de saúde das diversas unidades funcionais, em 

torno de respostas céleres e de colaboração com a Escola; 

 Gerir as intervenções prioritárias de saúde, na Escola; 

 Elaborar em parceria com os Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas no do 

projeto de promoção e educação para a saúde em meio escolar; 

 Facilitar parcerias com as escolas, promovendo sinergias numa dinâmica de ganhos 

mútuos. 

O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), visa contribuir para a promoção da saúde 

individual e coletiva da comunidade escolar; contribuir para a promoção da inclusão escolar; 

contribuir para a promoção de um ambiente saudável nas escolas e contribuir para a 

promoção da literacia para a saúde nas escolas. 

O PNSE tem por missão, promover e proteger a saúde, prevenir a doença da comunidade 

escolar da região do Algarve, nas vertentes individual, coletiva e ambiental através da 

promoção da interligação saúde/escola, dando cumprimento ao Programa Nacional de Saúde 

Escolar. 

A sua visão está ligada à comunidade educativa capacitada para o desenvolvimento das suas 

potencialidades, como estilos de vida e ambientes saudáveis, adequada acessibilidade aos 

cuidados de saúde e inclusão das crianças e jovens, sobretudo com necessidades de saúde 

especiais. 

Atividades previstas em 2015 no Programa Nacional de Saúde Escolar: 

  Participação na reestruturação e implementação do PNSE/2015 da DGS; 

 - Reforço da comunicação e da gestão participada; 

 Formação contínua para as equipas de SE: 

Metodologias ativas / participativas; 

Metodologia de projeto; 

Formação em educação social e emocional (SEL - Social Emocional Learning) 

Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) 

 Formação conjunta Educação / Saúde; 

 Reuniões Regionais, por ACES e interinstitucionais; 

As responsabilidades no âmbito deste programa: 

 Representação da ARS Algarve junto da DGS 
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 Representação da ARS Algarve junto dos ACES da região, parceiros da Educação, 

Autarquias e outros relacionados com a comunidade educativa; 

 Promover o cumprimento do Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) e das normas 

e orientações emitidas pela DGS; 

 Emitir normas e orientações regionais; 

 Propor protocolos de cooperação com as entidades parceiras; 

 Monitorização das atividades no âmbito do PNSE; 

 Promover formação para os técnicos com atividades em saúde escolar. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 06 postos de trabalho em 

tempo parcial para esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias 

profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Dirigente  1 

Médico  1 

Enfermeiro  1 

Técnico Superior de Saúde  1 

Técnico Superior  1 

Assistente Técnico  1 

Total 6 

O PNSE definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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 Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO) 

Ao PNPSO Compete: 

 Apoiar a definição das políticas, prioridades e objetivos do Ministério da Saúde e 

promover a procura de ganhos em saúde, assegurando a melhor articulação entre os 

diversos serviços e organismos; 

 Assegurar a elaboração e a execução do Plano Nacional de Saúde, coordenando, a 

nível nacional, a definição e o desenvolvimento de programas de saúde, com base num 

sistema integrado de informação, articulando com os demais serviços e organismos do 

sistema de saúde; 

 

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) tem por missão, promover, orientar 

e coordenar as atividades de promoção da saúde oral e prevenção da carie e doença oral, 

contribuir para o cumprimento das condições técnicas, para a adequada prestação de cuidados 

de saúde, planear e programar a política regional para a qualidade nos cuidados individuais e 

coletivos prestados no âmbito do PNPSO na Região do Algarve. 

A sua visão está ligada a uma comunidade específica (grávidas, idosos, escolar) capacitada 

para o desenvolvimento das suas potencialidades, com os estilos de vida e ambientes 

saudáveis, com a adequada acessibilidade aos cuidados de saúde oral. 

 

Objetivos Estratégicos: 

Desenvolver o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. 

Objetivos Operacionais: 

 Contribuir para a promoção da vigilância da saúde oral das crianças e jovens (3 aos 16 

nos)  

 Promover a prevenção de carie dentária e das doenças orais 

 Contribuir para o conhecimento do diagnóstico de situação e promover o tratamento 

da carie dentária 

 Contribuir para o desenvolvimento de ações na área de prevenção primária através da 

articulação intersetorial 

 Melhorar o modo de atuação dos diferentes profissionais, que pela sua atuação 

podem influenciar conhecimentos e atitudes na área da saúde oral. 

 Aumentar a capacidade de intervenção dos diferentes profissionais e monitorizar as 

ações implementadas. 
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O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral tem como responsabilidades: 

 Representação da ARS Algarve junto da DGS 

 Representação da ARS Algarve junto dos ACES da região, parceiros da Educação, e 

Autarquias e outros instituições relacionadas com a comunidade educativa e 

população em geral (grupos alvo); 

 Promover o cumprimento do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral e das 

normas e orientações emitidas pela DGS; 

 Participar na elaboração de normas e orientações regionais, conjuntamente com os 

órgãos de gestão regionais; 

 Propor protocolos de cooperação com as entidades parceiras; 

 Monitorização das atividades no âmbito do PNPSO; 

 Promover formação dos Higienistas Orais e outros profissionais com atividades no 

âmbito da Saúde Oral; 

 Promover os procedimentos para a aquisição de materiais consumíveis e outros, para 

aumentar a capacidade instalada. 

Estão previstas as seguintes atividades: 

 Participação ativa na nova estratégia do PNPSO (aumento da referenciação para 

consulta de higiene oral); 

 Reforço da comunicação e da gestão participada entre as diferentes unidades 

funcionais; 

 Formação para os HO e outros profissionais das Unidades Funcionais dos ACES: 

 Educação / Saúde na comunidade escolar (docentes, educandos e pais),   através de 

metodologias ativas / participativas ; 

 Reuniões Regionais, por ACES e interinstitucionais; 

 Rastreio da carie dentária  

 Diagnóstico precoce do cancro oral; 

 Aplicação do verniz de flúor nas pré-escolas, bochecho de soluto fluoretados nas 

escolas 1º ciclo; 

 Procedimentos para aquisição de materiais de consumo para consulta de higiene oral; 

 Procedimentos para aquisição de cadeiras de estomatologia em locais definidos; 

 Avaliação trimensal da emissão de cheques dentistas e consultas de higiene oral; 

 Participação nas atividades das auditorias ao desempenho dos médicos dentistas; 

 Participação nas atividades de investigação; 

 Elaboração de Plano de atividades anual (Fevereiro do ano em causa) 

 Elaboração de relatório de atividades anual (Novembro/Dezembro do ano causa) 
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O PNPSO definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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 Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) 

Os GASMI, Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil, dirigem a sua atuação para crianças dos 3 

aos 12 anos de inclusive, inscritas nos Centros de Saúde da Região do Algarve e que 

apresentem alterações do foro da Saúde Mental (com expressão a nível comportamental, 

emocional e/ou social), desenvolvendo a sua ação numa perspetiva sistémica e de 

proximidade com as crianças, as famílias e a comunidade.  

Os Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) foram criados ao abrigo de um protocolo 

entre a Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, a Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo e o Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE, Hospital D. Estefânia (HDE) 

criado em 2001, e revisto em 2014, com as principais atribuições:  

a) Garantir a acessibilidade e a melhoria contínua da qualidade da prestação de cuidados 

na área da saúde mental infantil, contando com a devida assessoria e supervisão por parte de 

pedopsiquiatras experientes (ao abrigo do referido protocolo); 

b) Diagnosticar situações psicopatológicas e de risco e implementar atempadamente, 

estratégias preventivas e terapêuticas na área da Saúde Mental Infantil; 

c) Garantir um trabalho de equipa e em equipa ao longo de todo o processo de 

acompanhamento dos casos referenciados (desde a triagem, avaliação, reunião clínica, 

definição dos planos de intervenção, discussão de casos, encaminhamentos, atribuição de 

altas), bem como, no planeamento e dinamização de atividades e projetos de âmbito interno e 

/ ou externo; 

d) Assegurar a implementação dos planos de intervenção delineados(atendendo às 

modalidades de intervenção existentes na equipa) e/ ou efetuar os encaminhamentos 

necessários de acordo com as respostas disponíveis na comunidade; 

e) Assegurar a produção de indicadores estatísticos e de gestão, elaborando e 

apresentando relatórios e planos de atividades; 

f) Privilegiar a articulação com as equipas de saúde das unidades funcionais de prestação 

de cuidados, de forma a assegurar o acompanhamento à criança e família de forma integrada, 

bem como com os diversos Programas de Saúde; 

g) Privilegiar a formação, intervisão e supervisão da Equipa Técnica; 

h) Contribuir ativamente para a promoção e divulgação de projetos e programas na área 

da Saúde Mental Infantil ao nível da prevenção e acompanhamento; 

i) Assegurar a consultadoria e articulação com outros profissionais de saúde e da 

comunidade; 

j) Proporcionar uma resposta de 1ª linha em cuidados de saúde mental infantil na região, 

evitando as deslocações e seus custos (económicos, pessoais e familiares) e garantindo uma 

articulação in loco com os demais intervenientes na vida das crianças (escola, médico de 

família, IPSS e outras entidades). 
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A missão do Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil é um programa de âmbito regional, 

desenvolvido pela ARS Algarve, que visa proporcionar cuidados de saúde diferenciados e de 

proximidade, na área da saúde mental infantil. 

O alcance dos objetivos a que os GASMI se propõem e o cumprimento da sua missão e 

atribuições, são assegurados pelas nove Equipas multidisciplinares GASMI com a consultadoria 

e supervisão clínica do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Centro 

Hospitalar Lisboa Central, EPE (Hospital Dona Estefânia), de acordo com o protocolo 

estabelecido e com uma coordenação regional responsável pelo funcionamento do programa, 

à qual compete: 

 Acompanhar o protocolo de colaboração, assegurando a calendarização e supervisão 

das equipas; 

 Propor formação contínua de acordo com as necessidades dos profissionais; 

 Acompanhar as necessidades e dificuldades das equipas, promovendo uma articulação 

efetiva com os programas de saúde;  

 Elaborar e aprovar o regulamento interno dos GASMI na região; 

 -Elaborar e apresentar Relatórios de Atividades.  

No âmbito do GASMI estão previstas as seguintes atividades:  

 Tendo em consideração o modelo de intervenção GASMI, que assenta na partilha de 

saberes e experiências dos técnicos em prol da intervenção com a criança e respetiva 

família, e dos recursos a nível local, compete a estas equipas assegurar um conjunto de 

atividades e procedimentos específicos: 

 Analisar as referenciações efetuadas pelos médicos de família, podendo a iniciativa dos 

pedidos surgir por diferentes entidades, nomeadamente família, escola, IPSS, CPCJ, 

tribunal, Hospital, etc.;  

 Efetuar o acolhimento dos casos, que consiste numa entrevista com os pais e/ou 

cuidador da criança, no sentido de se conhecer melhor a problemática que originou o 

pedido, dar a conhecer as normas e procedimentos da equipa e solicitar o 

consentimento para a realização de contatos com a escola e outros agentes da 

comunidade; 

 Apresentar em reunião de triagem (com a presença de todos os elementos da 

equipa),a entrevista de acolhimento, sendo aí decidido se reúne critérios para integrar 

o GASMI e estabelecida a prioridade para a intervenção. É nomeado um gestor de caso 

e planeada a intervenção a ser realizada em função da problemática da criança;  
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 Encaminhar para outro serviço da comunidade, quando o caso não reúne critérios para 

intervenção; 

 Manter todos os intervenientes informados sobre as decisões tomadas;  

 Definir os planos de intervenção, nos quais constam os objetivos terapêuticos e as 

modalidades de intervenção: supervisão, consulta médica, consulta de enfermagem, 

avaliação/intervenção: psicologia, terapia ocupacional, terapia da fala, fisioterapia, 

serviço social, aconselhamento e orientação parental; grupo terapêutico, grupo de 

pais/cuidadores, visitação domiciliária e outras atividades específicas de cada equipa; 

 Efetuar na reunião clínica, a discussão de casos, apresentando os resultados obtidos do 

processo de intervenção, permitindo a reflexão conjunta de todos os elementos da 

equipa no sentido de se proceder à reavaliação e adaptação das estratégias 

terapêuticas e modalidades de intervenção, que serão reforçados nos momentos de 

intervisão; 

 Articular com os outros Programas de Saúde, nomeadamente o Programa Nacional de 

Saúde Infantil e Juvenil, Programa Nacional de Saúde Escolar, Programa Nacional de 

Vacinação, Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, Programa Nacional de Saúde 

Oral, Programa de Saúde Mental, Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância, Ação da Saúde das Crianças e Jovens em Risco, Ação da Saúde sobre Género, 

Violência e Ciclo de Vida, bem como com as estruturas hospitalares e consultas de 

especialidade; 

 Articular com outros profissionais e estruturas da comunidade. 

Para além destas atividades que podem ser consideradas as estruturantes para o 

funcionamento de qualquer equipa GASMI, em função das necessidades identificadas e da 

motivação para gerar novas respostas mais eficazes e / ou criativas, que possam melhorar a 

ação conjunta, foram feitas sugestões pelas equipas, que serão colocadas em prática durante o 

ano de 2015. Apesar de algumas propostas serem comuns a várias equipas, existem outras 

com aplicabilidade só em determinadas localidades, pelo que deixamos aqui a súmula das 

sugestões que foram apresentadas a nível regional:  

-dinamização de (mais) grupos terapêuticos com crianças e com pais; 

-colaboração na dinamização de eventos a nível local ou regional;  

-organização de seminários e workshops na área da Saúde Mental Infantil abertos à 

comunidade e outros específicos dirigidos a pais e /ou professores; 

-organização de sessões de apresentação dos projetos e esclarecimento de dúvidas para 

as várias unidades funcionais dos Centros de Saúde locais; 
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-projeto de equitação terapêutica; 

-desenvolvimento de projetos como o DLA (Desenvolvimento Lúdico da Assertividade) a 

serem dinamizados em escolas e com a colaboração de parceiros locais (ex.: autarquia, 

escolas, etc.). 

Relativamente a sugestões de atividades de âmbito regional, a esmagadora maioria das 

equipas propõe a realização de um encontro regional dos GASMI, o qual poderia estar 

subordinado a um tema específico e com a possibilidade de poderem ser convidados parceiros 

das várias equipas do Algarve. Para além disso todas as equipas sentem necessidade de 

formações específicas na área da Saúde Mental, sendo a área da intervenção com grupos 

terapêuticos (de crianças e pais) a mais solicitada. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 68 postos de trabalho, 

sendo que 3 deles são psicólogos a colaborar com as equipas de Lagos e Faro, fruto do 

Protocolo com o SICAD e com tempos de afetação distintos. A técnica de Faro colabora com o 

GASMI 3 vezes por semana (8h/dia), enquanto que os dois técnicos de Lagos colaboram com o 

GASMI 1 vez por semana (8 horas/ dia cada um). 

Grupo profissional 
Postos de trabalho 

propostos para 2015 

Média de 

afetação/semanal 

Coordenadora Regional*  1 4h 

Pediatra  2 5h 

Medicina Geral e Familiar 6 5h 

Enfermeiro 12  13h 

Técnico Superior de Saúde Psicologia 16 (+ 3)  23h 

Assistente Social 9  9h 

TDT Terapia Ocupacional 9  15h 

TDT Terapia da Fala 6  14h 

TDT Fisioterapia 4 6h 

Total 68  
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O GASMI definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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 Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) 

O SNIPI abrange as crianças entre os 0 e os 6 anos e 364 dias, com alterações nas funções ou 

estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a respetiva idade e 

contexto social ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias. 

O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, criado pelo Decreto-lei 281/2009 de 6 

de outubro é desenvolvido através da atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da 

Solidariedade Social, da Saúde e da Educação e Ciência, com o envolvimento das famílias e da 

comunidade. Apesar da concertação do Sistema, que é executado pelos três ministérios 

envolvidos, salientamos as competências do Ministério da Saúde: 

 Assegurar a deteção, sinalização e acionamento do processo de Intervenção Precoce 

na Infância (IPI); 

 Encaminhar as crianças para consultas ou centros de desenvolvimento, para efeitos de 

diagnóstico e orientação especializada, assegurando a exequibilidade do Plano 

Individual de Intervenção Precoce (PIIP) aplicável; 

 Designar profissionais para as equipas de coordenação regional; 

 Assegurar a contratação de profissionais para a constituição de equipas de IPI, na rede 

de cuidados de saúde primários e nos hospitais, integrando profissionais de saúde com 

qualificação adequada às necessidades de cada criança. 

 A ARS Algarve reforça a rede de apoio através da contratualização com as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), para a exequibilidade das 

medidas no âmbito do SNIPI. 

A missão da Garantir a Intervenção Precoce na Infância (IPI) é garantir um conjunto de 

medidas de apoio integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza 

preventiva e reabilitativa, designadamente da educação, saúde e ação social. 

O SNIPI funciona por articulação das estruturas representativas dos Ministérios do Trabalho e 

da Solidariedade Social, da Saúde e da Educação e Ciência, em colaboração direta com as 

famílias, e é coordenado a nível Nacional pela Comissão de Coordenação Nacional composta 

por dois representantes dos três ministérios envolvidos; cinco Subcomissões Regionais (Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) constituídas por um elemento de cada 

ministério. 

Os Núcleo de Supervisão Técnica são regionais e constituídos por um elemento nomeado por 

cada ministério, saliento que ainda não se encontra nomeado o elemento representativo da 

saúde, situação que se prevê resolvida no presente ano. 
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As atividades previstas para 2015 no âmbito do GASMI: 

 Realização de procedimentos de triagem e análise de caso, para Identificar as crianças 

e famílias imediatamente elegíveis para acompanhamento pelo SNIPI. 

 Ações de divulgação sobre os critérios de elegibilidade para intervenção com crianças 

e famílias ao abrigo do SNIPI, junto das entidades e grupos profissionais que habitualmente 

referenciam. 

 Realização de contato presencial com a criança e família, pelo menos de três em três 

meses de forma a assegurar a vigilância, nos casos não imediatamente elegíveis, mas que 

requerem avaliação periódica, devido à natureza dos seus fatores de risco e possibilidades 

de evolução; 

 Promoção e dinamização de ações de formação e de intervisão sobre elaboração de 

Plano Individual de Intervenção Precoce em conformidade com o Perfil de Funcionalidade 

da criança. 

 Realização de contatos com outros programas de saúde para articulação de 

procedimentos que promovam a execução do PIIP; 

 Realização de contatos presenciais com a criança e família no seu contexto natural; 

 Criação de um processo de monitorização dos contatos presenciais com as famílias 

para a escolha de objetivos, definição de estratégias e treino de competências parentais, na 

concretização do PIIP; 

 Acompanhamento e monitorização do trabalho das ELI’s pelo Núcleo de Supervisão 

Técnica, com a periodicidade de uma vez por mês a cada equipa. 

 Programação e execução de ações de formação, remetidas ao Gabinete de Formação 

da ARS. 

Salientamos que o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância é concretizado pelos 

profissionais dos três ministérios envolvidos, encontrando-se definido as competências de 

cada um no Dec. Lei que o sustenta. 

O Quadro de Pessoal para 2015 inclui 66 profissionais da ARS Algarve e profissionais 

contratados através de cinco protocolos estabelecidos com as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social: Associação Pessoa Excecional do Algarve (APEXA) Albufeira, Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC), Amigos dos Pequeninos de Silves (APS), 

Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso (NECI) Lagos e Fundação Irene Rolo (FIR) Tavira. 

Com as seguintes categorias profissionais, cuja média de afetação ao SNIPI é distinta 

consoante as necessidades e organização de cada ELI e recursos dos ACES. 
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Grupo Profissional 
Postos de trabalho, 

propostos para 2015 
Média de horas de 
afetação/semanal 

Coordenação Regional - Subcomissão 1  4h 

Núcleo de supervisão técnica 1 4H 

Medicina Geral e Familiar 4 4h 

Pediatria 2 5h 

Enfermeiro 16 9h 

Técnico Superior de Saúde Psicologia 15 5h 

Técnico Superior Serviço Social 12 6h 

TDT – Terapia Fala 6 19h 

TDT – Terapia Ocupacional 7 17h 

TDT - Fisioterapia 4 6h 

Total (a tempo parcial) 66 9h 

 

Grupo Profissional 
Contratados através de 

Protocolo para 2015 
Média de horas de 
afetação/semanal 

Terapia Fala 6 20h 

Terapia Ocupacional 5 19h 

Fisioterapia 4 11h 

Total 15 13h 

Encontra-se em estudo a revisão dos protocolos estabelecidos em 2011 e a reorganização da 

rede de ELI’s na região. 

Salienta-se também que este Plano de Atividades para 2015 baseia-se no Decreto-Lei n.º 

281/2009, encontrando-se em consonância com o estabelecido pela Subcomissão Regional do 

Algarve e pelas Equipas Locais de Intervenção na sua génese. 
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O SNIPI definiu como objetivos operacionais para 2015 
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 Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida 

De acordo com a deliberação do Conselho Diretivo da ARS Algarve, IP de 14 de Novembro de 

2007, o Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida é nomeado tendo por 

objetivo “Elaborar protocolos de atuação regional na área da Violência Doméstica e Maus-

Tratos a Crianças e Jovens ao nível dos Cuidados de Saúde, através da formalização de rede 

externa, bem como dinamizar atividades de sensibilização e formação”. 

Ao Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida compete: 

 Operacionalizar a nível regional a uniformização de procedimentos nos cuidados de 

saúde primários e hospitalares ao nível da prevenção, deteção, intervenção e 

encaminhamento de situações de violência que permita desenvolver boas práticas ao 

nível de uma resposta diferenciada aos cidadãos em função dos vários tipos de 

violência; 

 Assegurar a formação e a qualificação dos profissionais de saúde para a intervenção 

no fenómeno da violência nas suas múltiplas formas; 

 Assegurar a realização de ações de informação e sensibilização dirigidas à população 

em geral na área da violência ao longo do ciclo de vida; 

 Fomentar a criação e a interligação de redes internas e externas no âmbito regional 

numa perspetiva multissectorial que permita rentabilizar recursos e aumentar a 

eficácia das intervenções já existentes nesta área; 

 Dar cumprimento às orientações e normas descritas para o setor da saúde na área da 

violência nos diversos programas nacionais (DGS) e internacionais (OMS); 

 Dar cumprimento aos objetivos descritos para o setor da saúde nos Planos Nacionais: 

Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género (PNPCVDG); Igualdade de 

Género, Cidadania e Não-Discriminação (PNI); e Prevenção de Combate ao Tráfico de 

Seres Humanos (PNPCTSH). 

O Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida tem como missão a execução e 

desenvolvimento de uma estratégia concertada, articulada e eficiente na resposta à prevenção 

e intervenção no fenómeno da violência ao longo do ciclo de vida no âmbito dos cuidados de 

saúde na região do Algarve. 

Os objetivos gerais O Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida: 

• Capacitar os profissionais de saúde para a prevenção, deteção, avaliação, intervenção 

e encaminhamento de situações de violência ao longo do ciclo de vida, contribuindo para a 

redução de custos e minimização do impato na saúde física, psicológica e social. 

• Informar e formar os cidadãos sobre o fenómeno da Violência a partir de uma 

perspetiva do ciclo vital das famílias, de forma a contribuírem enquanto agentes efetivos ao 

nível da prevenção e mudança com ganhos em saúde. 
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O Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida tem como responsabilidades: 

• Execução de projetos que apoiem e sustentem boas práticas na resposta do sector da 

saúde para esta área. 

• Elaboração de materiais de apoio à intervenção dos profissionais de saúde nesta 

matéria tendo em conta boas práticas nacionais e internacionais. 

• Manutenção e atualização de informações no site “Saúde e Violência” desenvolvido 

pelo Grupo (www.arsalgarve.min-saude.pt/saudeeviolencia) com o objetivo de fornecer 

informação sobre os principais modelos compreensivos para os diversos tipos de violência, 

estratégias de atuação para os cuidados de saúde primários e hospitalares bem como 

atividades de formação e informação. 

• Compilação e divulgação de estatísticas de saúde relacionadas com o fenómeno da 

violência de forma a conhecer a prevalência do fenómeno a nível regional e o seu impacto. 

• Participação em reuniões internas na operacionalização das respostas da saúde a este 

fenómeno. 

• Participação em reuniões com parceiros regionais de forma a potencializar a rede de 

recursos nesta área. 

• Participação em encontros/seminários promovidos por outros parceiros de forma a 

sensibilizar para o impacte da violência na saúde física e mental dos cidadãos. 

• Promoção de atividades de sensibilização junto dos cidadãos em parceria com recursos 

internos da saúde e outras instituições externas. 

• Dinamização de ações de formação dirigidas a profissionais de saúde tendo em conta a 

estratégia regional e de outros setores quando solicitado de forma a difundir a visão da saúde 

sobre o fenómeno. 

• Operacionalização a nível nacional da Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de 

Vida (ASGVCV) no âmbito do Grupo de Acompanhamento da Direção-Geral de Saúde enquanto 

elementos deste grupo de trabalho (Daniela Machado e Marta Chaves da Silva – despachos ns. 

6378/2013 e 15943/2013). 

• Promover e apoiar, em colaboração com instituições públicas e privadas, a realização 

de estudos sectoriais e intersectoriais sobre o fenómeno da violência. 

• Prestação de apoio de consultadoria técnica sobre o fenómeno a nível interno e 

externo. 

As atividades previstas no âmbito do Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida: 

 Dinamização de ações de formação dirigidas às EPVA’s da ARS Algarve, IP. 

 Divulgação de manual de procedimentos no âmbito do grupo de acompanhamento da 

Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV) da DGS.  
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 Manutenção e atualização do site "Saúde e Violência". 

 Divulgação dos materiais de informação e sensibilização realizados no âmbito do 

projeto POPH (084255/2012/877) nos ACES e Hospitais.  

 Dinamização de atividades de informação e sensibilização dirigidas à comunidade 

escolar e público em geral. 

 Realização de reuniões com parceiros regionais na implementação da ASGVCV. 

 Representação da ARS Algarve, IP em reuniões nacionais em vista à operacionalização 

da ASGVCV (despachos nº. 6378/2013). 

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 3 postos de trabalho em 

tempo parcial para este Grupo de Trabalho, distribuídos pelas seguintes categorias 

profissionais. 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Técnico Superior de Saúde 2  

Técnico Superior  1 

Total 3 

 

 

O Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida definiu como objetivos 

operacionais para 2015: 
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 Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco-ASCJR 

De acordo com o disposto no Despacho 31292/2008, de 05 de Dezembro, que formalizou a 

criação da ASCJR:  

 Os Núcleos de Apoio à Crianças e Jovens em Risco são equipas pluridisciplinares que 

polarizam motivações e saberes sobre maus tratos em crianças e jovens, apoiando os 

profissionais da instituição nas intervenções neste domínio, constituindo uma interface 

na articulação e cooperação entre serviços e instituições; 

Em cada área geográfica correspondente aos Centros de Saúde e Hospitais com atendimento 

pediátrico deverá existir um Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco. 

Constituição dos Núcleos: 

 Centros de Saúde: Médico, Enfermeiro e outros profissionais, nomeadamente da área 

da saúde mental e/ou serviço social. 

 Hospitais: Médico, Enfermeiro, Técnico de Serviço Social e outros profissionais, 

nomeadamente da área da saúde mental e/ou outros setores, nomeadamente serviços 

jurídicos.  

Compete aos Núcleos dos ACES e Hospitais com atendimento pediátrico: 

• Contribuir para a informação prestada à população e sensibilizar os profissionais do 

sector administrativo e técnico, dos diferentes serviços, para a problemática das 

crianças e jovens em risco; 

• Difundir informação de carácter legal, normativo e técnico sobre o assunto; 

• Incrementar a formação e preparação dos profissionais, na matéria; 

• Coletar e organizar a informação casuística sobre as situações de maus tratos em 

crianças e jovens na área de intervenção do Núcleo; 

• Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que respeita à 

sinalização, acompanhamento ou encaminhamento dos casos; 

• Gerir, a título excecional, as situações que transcendam as capacidades de intervenção 

dos outros profissionais ou equipas da instituição e que, pelas características que 

apresentam, podem ser, ainda, acompanhadas na instituição – nomeadamente as que 

envolvam matéria de perigo 

• Portaria n.º 965/2009, de 25 de Agosto, Portaria Conjunta do Mistério do Trabalho e 

da Solidariedade Social e do Ministério da Saúde, que estabelece a articulação entre as 

unidades de saúde e os serviços da segurança social, nos termos do artigo 101º-D do 

Código do Registo Civil; 
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• Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação com as diversas Unidades 

Funcionais/Serviços Hospitalares; 

• Estabelecer a colaboração com outros projetos e recursos comunitários, em particular 

no primeiro nível de intervenção, que contribuem para a prevenção e 

acompanhamento das situações de crianças e jovens em risco; 

• Assegurar a articulação funcional entre Núcleos (CSP e Hospitais) através, 

nomeadamente, da ação das Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF), assim como a 

articulação com as CPCJ, o Ministério Público e os Tribunais, de acordo com os 

preceitos legais e normativos em vigor; 

• Aplicar as orientações técnicas Maus Tratos em Crianças e Jovens – Intervenção da 

Saúde 

Atribuições da Comissão de Acompanhamento (DGS): 

a) Assegurar, em articulação com as ARS, a monitorização e avaliação do processo de 

funcionamento dos Núcleos de Apoio à Criança e Jovens em Risco, já existentes 

b) Criar, em articulação com as ARS, condições para que os recursos e os mecanismos de 

articulação perdurem no tempo e ganhem estatuto próprio na dinâmica das instituições; 

c) Promover, em articulação com as estruturas diretivas dos ACES, dos hospitais, a criação de 

Núcleos nos centros de saúde e nos hospitais com atendimento em idade pediátrica onde não 

existam, e incrementar a qualidade do desempenho naqueles que estão em funcionamento; 

d) Definir as linhas orientadoras da formação contínua das equipas que constituem os Núcleos 

e acompanhar o processo; 

e) Definir e proceder à divulgação dos princípios da boa prática, através, nomeadamente, da 

difusão de documentação técnica e normativa adequada; 

f) Dar continuidade à elaboração de protocolos de atuação a diferentes níveis e estruturas no 

âmbito do SNS; 

g) Promover a criação de protocolos de atuação intersectoriais neste âmbito; 

h) Definir e proceder à divulgação dos princípios da boa prática, através, nomeadamente, da 

difusão de documentação técnica e normativa adequada; 

i) Dar continuidade à elaboração de protocolos de atuação a diferentes níveis e estruturas no 

âmbito do SNS; 

j) Promover a criação de protocolos de atuação intersectoriais neste âmbito; 

l) Garantir a interligação deste projeto com outros programas no âmbito do Plano Nacional de 

Saúde; 
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m) Promover, com o apoio da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), um 

plano para a implementação de uma aplicação informática de suporte da «Acção de Saúde 

para Crianças e Jovens em Risco», baseada na estrutura e aplicações informáticas já existentes 

no Ministério da Saúde e geridas pela ACSS, que permita a recolha, tratamento, monitorização 

e avaliação dos dados essenciais; 

n) Proceder à monitorização e avaliação periódica da “Ação de Saúde para Crianças e Jovens 

em Risco”; 

o) Apresentar superiormente relatórios semestrais sobre o desenvolvimento do programa, em 

particular os elementos de caracterização epidemiológica do fenómeno dos maus tratos 

respeitantes à atividade desenvolvida pelos Núcleos. 

No âmbito das Coordenações Regionais, a principal função das Coordenadoras Regionais é 

assegurar a interlocução a nível central, através da Comissão de Acompanhamento. 

As atribuições da Equipa de Análise são:  

• Identificar as formas de registo e os suportes de informação sobre maus tratos em 

crianças e jovens que estão, de momento, a ser utilizados nos serviços; 

• Definir o tipo de dados a serem recolhidos, no cumprimento dos preceitos legais em 

vigor, construir os instrumentos de notação e registo necessários, estabelecer os 

circuitos de informação pertinentes e os patamares de acessibilidade dos diferentes 

utilizadores, assim como identificar as interfaces passíveis de serem criadas, tendo em 

vista a harmonização com os outros sistemas de informação já disponíveis; 

• Concretizar uma ferramenta informática que seja testada e se encontre disponível, 

pelo menos, em todos os serviços de saúde que já disponham de núcleos de apoio a 

crianças e jovens em risco, ou onde estejam a ser criados. 

No âmbito das suas competências, todos os profissionais de saúde estão vocacionados para 

detetar, sinalizar e monitorizar as situações de risco de maus tratos prevenindo a emergência 

do perigo. 

A Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco-ASCJR tem por missão, apoiar e orientar a 

função da saúde nas crianças e jovens em risco, com vista a uma mais efetiva prevenção do 

fenómeno dos maus tratos e a uma significativa melhoria da qualidade das respostas do SNS a 

esta problemática.  

A Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco-ASCJR tem como responsabilidades: 

• Assegurar a interlocução a nível central, através da Comissão de Acompanhamento da 

ASCJR – DGS;  



Plano de Atividades 2015 

91 

• Operacionalizar, a nível regional as orientações da Comissão de Acompanhamento;  

• Elaborar o relatório regional, com a compilação estatística e das atividades realizadas 

anualmente pelos Núcleos da região; 

• Planear e efetuar a coordenação pedagógica de ações de formação dirigidas aos 

profissionais de saúde da ARS Algarve, IP, e particularmente, aos NACJR e NHACJR; 

• Participação em reuniões internas para operacionalização de respostas a nível 

regional, no âmbito dos maus tratos a crianças e jovens; 

• Participação em reuniões externas, a fim de promover a melhor articulação entre os 

diversos parceiros que intervém nesta área; 

• Participação em Encontros, Congressos e Seminários, a fim de divulgar a ASCJR e 

sensibilizar para a problemática dos maus tratos a crianças e jovens; 

• Articular a atuação com o Grupo de Trabalho da Violência ao Longo do Ciclo de Vida da 

ARS Algarve, IP; 

• Articular com a Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida- ASGVCV 

(Despacho 6378/2013); 

• Colaborar, de forma transversal, no cumprimento de medidas dos diversos Planos e 

Programas Nacionais de Saúde, no que respeita ao fenómeno dos maus tratos 

A nível regional, existe um Coordenador Regional, que articula com as equipas e efetua a 

interlocução com a Comissão de Acompanhamento da DGS. 

A rede de Núcleos na ARS Algarve está assim distribuída, num total de 13 Núcleos: 

• Centro Hospitalar do Algarve (2): 1 NHACJR no Hospital de Faro e 1 NHACJR no 

Hospital do Barlavento Algarvio. 

• ACES Sotavento (2): 1 NACJR em Tavira e 1 NACJR em Vila Real de Santo António. 

• ACES Central (4): NACJR Albufeira, NACJR Faro/São Brás de Alportel, NACJR Loulé e 

NACJR Olhão. 

• ACES Barlavento (5): NACJR Silves, NACJR Lagoa/Portimão/Monchique, NACJR Lagos, 

NACJR Aljezur e NACJR Vila do Bispo.   

O número de profissionais a integrar as equipas é de aproximadamente 55 profissionais, 

alguns Núcleos beneficiam de apoio administrativo de assistentes técnicos (4) alocados às 

Unidades onde se inserem. O NHACJR do Hospital do Barlavento Algarvio conta com a 

colaboração voluntária da Procuradora da República Jubilada, Dra Francisca Neves. Os 

números exatos não estão disponíveis neste momento porque algumas equipas têm sido 
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reestruturadas, nomeadamente após a nomeação das Equipas de Prevenção da Violência em 

Adultos (EPVA), no âmbito da ASGVCV. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 55 postos de trabalho para 

as equipas abrangidas por esta Coordenação Regional, distribuídos pelas seguintes categorias 

profissionais 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Médico 10 

Enfermeiro  16 

Técnico Superior de Saúde  16 

Técnico Superior  13 

Total 55 

 

 

 

 

 

 



Plano de Atividades 2015 

93 
 

A ASCJR definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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 Ação de Saúde Sobre Género, Violência e Ciclo de Vida - ASGVCV 

De acordo com o disposto no Despacho 6378/2013 de 16 de Maio, que formalizou a ASGVCV, 

são competências das EPVA: 

a) Contribuir para a informação prestada à população e sensibilizar os profissionais 

do setor administrativo e técnico, dos diferentes serviços, para a igualdade de 

género e a prevenção da violência ao longo do ciclo de vida;  

b) Difundir informação de carácter legal, normativo e técnico sobre o assunto; 

c) Incrementar a formação e preparação dos profissionais, na matéria; 

d) Coletar e organizar a informação casuística sobre as situações de violência 

atendidas nos ACES e hospitais.  

e) Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que 

respeita à sinalização, acompanhamento ou encaminhamento dos casos; 

f) Gerir, a título excecional, as situações clínicas que, pelas características que 

apresentam, possam ser acompanhadas a nível dos cuidados de saúde primários 

ou dos hospitais, conforme aplicável, e que, pelo seu caráter de urgência em 

matéria de perigo, transcendam as capacidades de intervenção dos outros 

profissionais ou equipas da instituição; 

g) Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação intrainstitucional 

no domínio da violência interpessoal, quer no âmbito das equipas profissionais 

dos ACES, quer a nível das diversas especialidades, serviços e departamentos 

dos hospitais; 

h) Estabelecer a colaboração com outros projetos e recursos comunitários que 

contribuam para a prevenção e acompanhamento dos casos; 

i) Mobilizar a rede de recursos internos dos ACES e dinamizar a rede social, de 

modo a assegurar o acompanhamento dos casos; 

j) Assegurar a articulação funcional, em rede, com as outras equipas a nível de 

cuidados primários e a nível hospitalar que intervenham neste domínio. 

Constituição das EPVA: 

De acordo com os pontos 5 e 6 do Despacho, onde existam Núcleos da ASCJR, as EPVA são 

constituídas com base nas equipas interdisciplinares daqueles Núcleos, que se mantém, com 

os quais passam a partilhar alguns elementos, em particular o assistente social, procedendo-se 

à alocação de um médico ou enfermeiro mais vocacionado e ou mais experiente em matéria 

de prevenção da violência em adultos, em particular no domínio da violência doméstica, sem 
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prejuízo de, sempre que a situação o justifique e haja disponibilidade de recursos, existir um 

aumento do número de profissionais. Nos Hospitais sem atendimento pediátrico, são criadas 

EPVA vocacionadas para a prevenção da violência entre adultos e da violência vicariante que 

essa possa desencadear, constituídas por, pelo menos, um médico, um enfermeiro, um 

psiquiatra ou psicólogo e um assistente social. 

Atribuições do Grupo de Acompanhamento (DGS): 

 Criar, em articulação com as ARS, as condições necessárias para que os recursos 

humanos e os mecanismos de articulação funcional no domínio da prevenção da 

violência interpessoal perdurem no tempo e adquiram estatuto e dinâmica própria no 

funcionamento das instituições de saúde; 

 Assegurar, em articulação com as ARS, o processo de criação das EPVA, assim como a 

monitorização e a avaliação da atividade das mesmas; 

 Definir as linhas orientadoras da formação dos profissionais em matéria de violência 

interpessoal e produzir referenciais técnicos orientadores da intervenção; 

 Garantir a articulação da ASGVCV com todos os planos, programas, projetos e ações 

em curso no âmbito dos serviços de saúde; 

 Assegurar a colaboração da ASGVCV com outros setores com competências no domínio 

da violência interpessoal; 

 Proceder à monitorização e avaliação continuada da ASGVCV, com apresentação de 

relatório anual; 

 Organizar e difundir informação de caráter estatístico e epidemiológico sobre as 

diversas formas de violência; 

 Orientar, em colaboração com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, a 

adaptação dos sistemas informáticos de apoio à prática clínica do SNS a esta temática, 

nomeadamente o Sistema de Apoio ao Médico (SAM) e o Sistema de Apoio à Prática de 

Enfermagem (SAPE); 

 Dar continuidade às boas práticas existentes e fomentar a elaboração de novos 

protocolos de atuação a diferentes níveis e estruturas no âmbito do SNS.  

A sua missão é estruturar uma resposta por parte dos serviços de saúde ao fenómeno da 

violência interpessoal, nas suas múltiplas formas, de uma forma concertada, articulada e 

eficiente. A ASGVCV privilegia a intervenção assente na articulação entre serviços e entre 

profissionais com responsabilidade na prevenção da violência ao longo do ciclo de vida, em 

particular os prestadores de cuidados diretos à população. 
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As responsabilidades Ação de Saúde Sobre Género, Violência e Ciclo de Vida 

• Conforme referido nos pontos 9 e 10 do Despacho, em cada ARS é designado um 

Interlocutor para a área da Violência Interpessoal. O Interlocutor Regional estabelece a 

articulação com o Grupo de Acompanhamento – DGS e operacionaliza a coordenação 

da atividade das EPVA. 

• O Interlocutor para a Violência Interpessoal deve ser, preferencialmente, o mesmo 

interlocutor da ASCJR, constituindo-se, assim, como o interlocutor da ASGVCV. 

• Elaborar o relatório regional, com a compilação estatística e das atividades realizadas 

anualmente pelas EPVA da região; 

• Planear e efetuar a coordenação pedagógica de ações de formação dirigidas aos 

profissionais de saúde da ARS Algarve, IP, e particularmente, às EPVA; 

• Participação em reuniões internas para operacionalização de respostas a nível 

regional, no âmbito da violência ao longo do ciclo de vida; 

• Participação em reuniões externas, a fim de promover a melhor articulação entre os 

diversos parceiros que intervém nesta área; 

• Participação em Encontros, Congressos e Seminários, a fim de divulgar a ASGVCV e 

sensibilizar para a problemática da violência; 

• Articular a atuação com o Grupo de Trabalho da Violência ao Longo do Ciclo de Vida da 

ARS Algarve, IP; 

• Articular com a Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (Despacho 

31292/2008); 

• Colaborar, de forma transversal, no cumprimento de medidas dos diversos Planos e 

Programas Nacionais de Saúde, no que respeita ao fenómeno da violência interpessoal. 

• Operacionalizar, enquanto elemento do Grupo de Acompanhamento, as orientações 

estipuladas no Despacho 6378/2013. 

A nível regional, existe um Interlocutor para a Violência Interpessoal, que articula com as 

equipas e efetua a interlocução com o Grupo de Acompanhamento da DGS.  

A rede de EPVA na ARS Algarve está assim distribuída, num total de 15 EPVA: 

Centro Hospitalar do Algarve (2): 1 EPVA no Hospital de Faro e 1 EPVA no Hospital do 

Barlavento Algarvio. 

ACES Sotavento (2): 1 EPVA em Tavira e 1 EPVA em Vila Real de Santo António. 

ACES Central (4): EPVA Albufeira, EPVA Faro/São Brás de Alportel, EPVA Loulé e EPVA Olhão. 

ACES Barlavento (7): EPVA Silves, EPVA Lagoa, EPVA Portimão, EPVA Monchique, EPVA Lagos, 

EPVA Aljezur e EPVA Vila do Bispo.  
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Para o ano de 2015, prevê-se a continuidade da realização de reuniões de trabalho no âmbito 

do Grupo de Acompanhamento, a fim de planear e executar as atividades inerentes à 

implementação e efetivação da ASGVCV a nível nacional. 

Prevê-se a realização de ações formativas às EPVA, a fim de dar a conhecer o modelo de 

funcionamento da ASGVCV e os protocolos de atuação, para que as equipas iniciem 

efetivamente funções no terreno. Estão previstas, para o ano de 2015, duas acções formativas 

na ARS Algarve, IP, dirigidas aos profissionais integrantes das EPVA dos 3 ACES e do Centro 

Hospitalar do Algarve.  

Realização de ações de divulgação da Ação e das equipas EPVA junto dos serviços e parceiros 

regionais. 

O número total de profissionais nomeados para integrar as equipas é de 59 profissionais. É de 

salientar que aproximadamente 50% destes profissionais são partilhados com os NACJR, 

conforme estipulado no Despacho que formalizou a ASGVCV. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 59 postos de trabalho para 

as equipas abrangidas por esta Coordenação Regional, distribuídos pelas seguintes categorias 

profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Médico 14 

Enfermeiro 17 

Técnico Superior de Saúde 16 

Técnico Superior 12 

Total 59 
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 Saúde Ocupacional Externa (SO Externa) 

A Saúde Ocupacional é uma das áreas mais relevantes da Saúde Pública, visto que se dirige à 

população trabalhadora das empresas da zona geográfica de intervenção das Unidades de 

Saúde Pública. Esta população alvo representa um grupo numeroso de indivíduos que está 

sujeito a riscos profissionais muito frequentes e gravosos. O fardo da saúde ocupacional, para 

além das doenças profissionais e dos acidentes de trabalho, inclui um vasto conjunto de 

doenças ligadas ou relacionadas com o trabalho, isto é, desencadeadas ou agravadas pelas 

condições de trabalho, ainda que o sejam de forma não determinante. 

A Organização Mundial de Saúde evidencia que a prevenção primária de doenças e lesões 

profissionais é rentável e um fator de economia, pois evita mortes, incapacidades, sofrimento 

humano e perda de rendimento. Esta Organização destaca que a saúde e segurança dos 

trabalhadores são fatores de extrema importância para a sustentabilidade das empresas e 

das comunidades, assim como para as economias nacionais e regionais. 

O Programa de Saúde Ocupacional Externa (SO Externa) encontra-se contextualizado com o 

Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC) para o 2º Ciclo 2013/2017, reforçando e 

impulsionando a ação regional quanto à proteção e promoção da saúde dos trabalhadores, 

numa perspetiva de melhoria contínua e de consolidação do trabalho já iniciado. De sublinhar, 

que o PNSOC - 2º Ciclo 2013/2017 resulta do trabalho conjunto entre a Equipa de 

Coordenação do Programa, da Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional da Direção-Geral da 

Saúde, e a Comissão Técnica de Acompanhamento do Programa (de que fazem parte os 

elementos da equipa regional de SO Externa das ARSA, I.P.). 

Aprumado com o Plano de Atividades da ARSA, I.P. para 2014, permitirá contribuir para o 

preconizado nos objetivos estratégicos (OE1 e OE5). 

Á Equipa Regional de Saúde Ocupacional Externa (SO Externa) do Departamento de Saúde 

Pública e Planeamento (DSPP) da ARSA, I.P. compete, em geral, funções de regulação, 

orientação e apoio às atividades de Saúde Ocupacional Externa, no âmbito das competências 

delegadas pela Direção-Geral da Saúde, das constantes do PNSOC - 2º Ciclo 2013/2017, assim 

como das conferidas por Lei às Autoridades de Saúde, ao DSPP e aos Serviços de Saúde 

Pública. 

O Programa de Saúde Ocupacional Externa (SO externa) tem uma atividade importante na 

promoção de atividades que visem a Proteção e Promoção da Saúde dos Trabalhadores 

através de estratégias que contribuam para a redução dos riscos profissionais e para a 
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melhoria constante das condições dos locais de trabalho, através do desenvolvimento de 

atividades assentam nas atribuições conferidas pelos seguintes diplomas: 

 Estatutos da ARS Algarve, IP - Portaria n.º 156/2012, 22 Maio  

Artigo 3.º - Departamento de Saúde Pública e Planeamento 

 Autoridade de Saúde - DL n.º 82/2009, 2 Abril (alt. e rep. pelo DL n.º 135/2013, 4 Out)  

Artigo 2.º - Definição 

 Serviços de Saúde Pública - DL n.º 81/2009, 2 Abril (alt. e rep. pelo DL n.º 137/2013, 7 

Out) Artigo 3.º - Competências 

O programa de SO externa tem por missão, promover o “valor da saúde” e a qualidade de vida 

no trabalho, através de ambientes de trabalho saudáveis e da melhoria da cobertura e 

qualidade dos Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho. 

As atividades previstas no âmbito do Programa de Saúde Ocupacional Externa para 2015: 

 Participação na Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) do PNSOC colaborando 

na elaboração de documentos orientadores na área da Saúde Ocupacional e na 

monitorização do PNSOC. 

 Licenciamentos e realização de auditorias para verificação de boas-práticas às 

empresas prestadoras de serviços externos de Saúde do Trabalho (ST) (por delegação 

de competências da entidade licenciadora – DGS); 

 Realização de visitas extraordinárias a empresas prestadoras de ST por solicitação da 

DGS e do ACT, ou entidade afim. 

 Apoio às USP dos ACeS na operacionalização do programa local de SO ; 

 Divulgação de normas e procedimentos relativos à Saúde Ocupacional Externa 

 O Programa de Saúde Ocupacional Externa definiu como objetivos operacionais para 

2015: 

 Solicitação de realização de Inquéritos Epidemiológicos em caso de notificação de DP; 

 Caracterização epidemiológica das Doenças Profissionais da Região 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 3 postos de trabalho (em 

regime de tempo parcial) para esta Equipa Regional de Saúde Ocupacional Externa, 

distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 
 

Grupo profissional 
Postos de trabalho 

propostos para 2015 

Médico 1(1) 

Enfermagem 1(2) 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica – Saúde 

Ambiental 1(3) 

Total 3 

Os profissionais da Equipa Regional de Saúde Ocupacional Externa acumulam com outras áreas 

funcionais ou programas, designadamente:  
(1)

 Elemento da Unidade de Saúde Pública do ACeS Central (Delegado de Saúde/Médico de Saúde Pública); Vogal do 

Conselho Clínico do ACeS Central; Presidente da Junta Médica de Incapacidade; Presidente da Junta Médica de 

Recurso de Aptidão para a Condução; Elemento da Equipa da Consulta do Viajante. 
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(2)
 Elemento afeto ao Serviço de Saúde Ocupacional Interno da ARSA, I.P.. 

(3)
 Elemento afeto à Área Funcional de Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental; Elemento do Grupo Operativo 

do Observatório Regional de Saúde; Elemento da Equipa Regional do Programa de Prevenção e Controlo do 

Tabagismo. 
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 Programa Janela Aberta à Família 

O programa “Uma Janela Aberta à Família” é um programa de apoio à parentalidade, nas 

vertentes educacionais e de saúde materna e infantil, executado em parceira entre as várias 

estruturas públicas da saúde no Algarve (ARS e Hospitais) e que teve início em Setembro de 

2007. 

A finalidade do programa é apoiar as famílias, no domicílio, por via eletrónica, de forma 

contínua e abrangente, ao longo de todo o seu ciclo de parental, desde o nascimento dos 

filhos até à maioridade (18 anos). 

Não tem atribuições definidas em estatutos e circulares pois o programa baseia-se numa 

equipa de projeto com elementos de vários serviços da ARS Algarve, IP. 

A sua missão é garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de 

saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e 

programas de saúde na sua área de intervenção. 

Apoio por via eletrónica às famílias na área da parentalidade e da saúde materna e infantil, 

com base no programa “Janela aberta à família”, em articulação com o DICAD, o DPSS, ACES e 

Centro Hospitalar do Algarve. 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades Período 
previsto 

Recursos 
necessários 

Observações 

Apoio por via 

eletrónica às 

famílias na área 

da 

parentalidade e 

da saúde 

materna e 

infantil, com 

base no 

programa 

“Janela aberta à 

família”, em 

articulação com 

o DICAD, o 

DPSS, ACES e 

Centro 

Hospitalar do 

Algarve. 

Recolha das 
inscrições em papel e 
inserção das 
inscrições na 
plataforma eletrónica 

Semanal (4 
horas) 

1 assistente 
técnica 

1) Em articulação 

com a Equipa 

Técnica 

Especializada de 

Prevenção desta 

DICAD. 

Fornecimento de 
Guias às 
maternidades e aos 
ACES, atualização dos 
conteúdos para o 
website, o facebook, 
e os boletins a enviar 
às famílias 

Semanal (4 
horas) 

1 médico 
1 psicólogo 

2) Em articulação 

com a Equipa 

Técnica 

Especializada de 

Prevenção desta 

DICAD, o NSIC 

(Núcleo de 

Sistemas de 

Informação e 

Comunicação), e 

o Gabinete de 

Imprensa e 
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Comunicação. 

Comunicação 
interativa com as 
famílias, 
nomeadamente a 
resposta às questões 
das famílias e a 
organização dos 
videochats mensais 

Semanal (4 
horas) 

1 médico 
1 psicólogo 

3) Em articulação 

com a Equipa 

Técnica 

Especializada de 

Prevenção desta 

DICAD. 

Elaboração de 
relatório semestral e 
anual 

Semestral (24 
horas) 

1 médico 
1 psicólogo 

4) Em articulação 

com a Equipa 

Técnica 

Especializada de 

Prevenção desta 

DICAD. 
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6.1.5 Programas de Saúde Prioritários 

O Decreto-Lei nº 124/2011, de 29 de dezembro, que aprovou a nova lei orgânica do Ministério 

da Saúde, determinou, no seu artigo 23º, nº 1, alínea b), a extinção dos quatro coordenadores 

nacionais dos programas verticais de saúde relativos a doenças cardiovasculares, a doenças 

oncológicas, ao VIH/SIDA e à saúde mental. 

Segundo as alíneas i) e f) do artigo 12º do Decreto-Lei nº 124/2011, de 29 de dezembro, 

passam a ser atribuições da Direção-Geral da Saúde (DGS) assegurar a coordenação nacional 

da definição e desenvolvimento dos programas de saúde, bem como acompanhar a execução 

das políticas e programas do Ministério da Saúde. 

 Programa Nacional para a Diabetes  

A competência do Coordenador Regional para o Programa Nacional para a Diabetes é: 

 Coordenação das atividades assistenciais e formativas na área da Diabetes, em 

obediência aos objetivos do Programa Nacional para a Diabetes e à sua aplicação à 

Região de Saúde do Algarve. 

As suas atribuições: 

 Integrar a Comissão de Coordenação do Programa Nacional para a Diabetes, em 

representação da ARS, de acordo com o Despacho do Ministro da Saúde º27717/2007, 

de 8-11-2007; é criada, na dependência do Director-Geral da Saúde, a Comissão de 

Coordenação do um representante de cada Administração Regional de Saúde, I.P.; 

 Nesta conformidade, foi nomeado pela ARS-Algarve o Coordenador Regional em 

Dezembro de 2007. 

O Coordenador Regional para o Programa Nacional para a Diabetes tem por missão, pugnar 

pela aplicação à Região de Saúde do Algarve dos objetivos e metas do Programa Nacional para 

a Diabetes. 

O Coordenador Regional para o Programa Nacional para a Diabetes definiu como objetivos 

operacionais para 2015: 
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 Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA 

Ao Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA compete: 

 Implementar a estratégia nacional de prevenção e controlo da infeção por VIH na 

região, coordenando o contributo de múltiplos setores e instituições e advogando os 

interesses das pessoas que vivem com a infeção; 

 Promover a monitorização da infeção por VIH; 

 Dinamizar estratégias multissectoriais de prevenção e de diagnóstico precoce da 

infeção por VIH, nomeadamente nas populações mais vulneráveis e nos vários níveis de 

prestação de cuidados de saúde; 

 Promover o acesso universal ao melhor tratamento, apoio e cuidados de saúde aos 

doentes que vivem com a infeção por VIH; 

 Promover os direitos das pessoas que vivem com a infeção por VIH e contribuir para a 

eliminação de práticas discriminatórias; 

 Incentivar a formação e investigação nesta área. 

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA tem por missão, coordenar e acompanhar, na 

região, as atividades de prevenção e controlo da infeção por VIH e a prestação adequada de 

cuidados de saúde, promovendo o contributo de múltiplos sectores e instituições e advogando 

os interesses das pessoas que vivem com a infeção. 

As atividades previstas para 2015: 

a) Reforçar as estratégias de prevenção e deteção precoce da infeção por VIH na 

comunidade em geral com destaque para as populações mais vulneráveis, e através dos 

Cuidados de Saúde Primários como atividade integrada na rotina da prática clínica: 

 Continuar a garantir o funcionamento do CAD (Centro de Aconselhamento e Deteção 

Precoce da Infeção VIH/SIDA), de modo a se conseguir manter um Centro disponível e 

acessível, onde qualquer pessoa possa recorrer para procurar informação, realizar o 

aconselhamento e o teste de deteção da infeção VIH e ser referenciado 

atempadamente para consultas hospitalares específicas; 

 Conseguir que o CAD continue a ser o suporte para a realização das atividades junto da 

comunidade, em particular junto das populações mais vulneráveis, através do CAD 

Móvel, assegurando: a formação contínua e a assessoria técnica aos profissionais das 

diferentes equipas técnicas; o fornecimento dos testes rápidos e do material e suportes 

de trabalho necessários à sua realização; o fornecimento de material informativo; 
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 Acompanhar através da realização de reuniões, visitas de acompanhamento, contactos 

telefónicos e envio de emails, as Instituições e Organizações Não Governamentais 

parceiras 

 Acompanhar através da realização de reuniões, contactos telefónicos e envio de 

emails, os ACES/Unidades Funcionais de Saúde; 

 Apoio a intervenções a serem realizadas em meio escolar, em articulação com as 

equipas de saúde escolar; 

 Acompanhamento, monitorização e avaliação dos projetos financiados pelo Programa 

ADIS/SIDA; 

 Realização de campanhas de prevenção e deteção precoce da infeção, em articulação 

com outras instituições, em particular durante a época de verão (período de Junho a 

Setembro) e nas comemorações da Semana Europeia do Teste VIH e do Dia Mundial de 

Luta Contra a SIDA. 

b) Reforçar a estratégia de promoção da utilização do preservativo, adaptada aos vários 

contextos epidemiológicos e através dos Cuidados de Saúde Primários: 

 Promover a distribuição de material preventivo, nomeadamente de preservativos 

masculinos e femininos, assim como de gel lubrificante junto da comunidade em geral, 

populações mais vulneráveis e nas Instituições de saúde (ACeS e hospitais). 

c) Reforçar a implementação do Programa “Diz não a uma seringa em 2ª mão” nos 

Cuidados de Saúde Primários: 

 Acompanhar através da realização de reuniões, contactos telefónicos e envio de 

emails, os ACES. 
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O Programa Regional para a Infeção VIH/SIDA definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 5 postos de trabalho para 

este Programa, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Médico* 1 

Enfermeiro 1 

Técnico Superior de Saúde**  
(psicóloga clínica) 1 

Assistente técnico*** 1 

Total 4 
*A tempo parcial (responsável por mais dois programas regionais) 
**Com contrato de trabalho a tempo certo 
***O Programa tem algum apoio administrativo prestado pelas assistentes técnicas do 
DSPP, havendo necessidade que este seja reforçado. 

 

 Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo 

Promover e desenvolver as estratégias de prevenção e controlo do Tabagismo preconizadas 

pelo Programa Nacional para a Prevenção e o Controlo do Tabagismo (PNPCT), vertidas no 

presente Programa Regional e que se revelam necessárias na Região de Saúde do Algarve, em 

estreita articulação com os ACeS, as Unidades Hospitalares, e outras estruturas de nível 

Regional. 

Á Equipa de Coordenação Regional do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do 

Tabagismo compete: 

 Monitorizar a execução do programa e de projetos específicos na área da prevenção e 

controlo do tabagismo; 

 Apoiar a implementação das normas e orientações técnicas e de outros instrumentos 

de apoio técnico na prevenção e controlo do tabagismo;  

 Envolver e fomentar a participação dos serviços de saúde de âmbito local, das 

autarquias, dos agrupamentos de escolas, do sector empresarial, e de outras 

estruturas da comunidade, bem como dos próprios cidadãos, uma vez que são 

elementos indispensáveis para a plena consecução dos objetivos a alcançar. 

A Equipa de Coordenação Regional do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do 

Tabagismo tem por missão, promover um futuro mais saudável, totalmente livre de tabaco, na 

Região do Algarve, através de ações que visem a prevenção e o controlo do tabagismo. 

As responsabilidades para 2015 na área da Prevenção e Controlo do Tabagismo: 

 A Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para o Controlo do Tabaco, 

adotada na 56.ª Assembleia Mundial da Saúde em 2003, entrou em vigor em fevereiro 

de 2006. 
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 Em Portugal, a Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto veio dar execução ao disposto nesta 

Convenção, estabelecendo “normas para a proteção dos cidadãos da exposição 

involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a 

dependência e a cessação do seu consumo”. 

 Neste contexto, o tabagismo foi considerado um problema de saúde prioritário no 

âmbito do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, justificando assim a criação do PNPCT 

(conforme Despacho n.º 404/2012 de 3 de Janeiro, do Secretário de Estado Adjunto do 

Ministro da Saúde), e a participação ativa das Administrações Regionais de Saúde (em 

articulação com os serviços hospitalares públicos e outras estruturas de nível regional) 

na sua implementação. 

 Cabe também à Equipa Regional do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo 

do Tabagismo desenvolver as atribuições conferidas pelo Conselho Diretivo da ARS 

Algarve I.P., como por exemplo representar a ARSA em reuniões, grupos de trabalho e 

eventos comunitários. 

As atividades previstas na Prevenção e Controlo do Tabagismo a nível regional no ano 2015: 

1. Prevenir a iniciação do consumo de tabaco nos jovens: 

 Participação em iniciativas e projetos de prevenção da iniciação do consumo de 

tabaco, estruturadas (de âmbito populacional) ou pontuais, dirigidas aos jovens, 

dinamizadas pelos ACES e/ou outras entidades com o apoio da equipa regional. 

2. Promover e apoiar a cessação tabágica: 

 Envio de informação às seguintes entidades, respeitante à existência de apoio à 

cessação tabágica: agrupamentos escolares, IPDJ, Autarquias, ACT, estruturas 

dependentes dos Ministérios da Agricultura e Pescas, do Ambiente, da Solidariedade, 

Emprego e Segurança Social e da Administração Interna, Associação Nacional de 

Farmácias, Ordem dos Médicos Dentistas, unidades públicas de saúde, e privadas com 

internamento, SEF, Empresas de transporte, Administrações Portuárias, 

Estabelecimentos de Doca Pesca, Santas Casas da Misericórdia e Cruz Vermelha 

Portuguesa; 

 Criação e inclusão de módulo teórico de apoio à abordagem da problemática do 

tabagismo nos cursos de preparação para a parentalidade (inclui formação em 

intervenções breves em cessação tabágica aos dinamizadores dos cursos); 
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 Sensibilização dos órgãos de gestão e dos coordenadores de unidades funcionais para 

a importância de serem criadas consultas de cessação tabágica entendidas como 

necessárias.  

3. Proteger da exposição ao fumo ambiental do tabaco: 

 Articulação com as USP para que se mantenha o preenchimento do questionário de 

avaliação do cumprimento da Lei do Tabaco em estabelecimentos de restauração e 

bebidas de cada concelho, nos perímetros escolares (área circundante de 200 m); 

 Análise estatística da informação constante dos questionários de avaliação do 

cumprimento da Lei do Tabaco. 

4. Informar, alertar e promover um clima social favorável ao não tabagismo: 

 Divulgação de informação sobre prevenção do tabagismo e da exposição ao fumo 

ambiental do tabaco a: Direção de Serviços da Região Algarve da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, IPDJ, Autarquias, ACT, estruturas dependentes dos 

Ministérios da Agricultura e Pescas, do Ambiente, da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social e da Administração Interna, Associação Nacional de Farmácias, 

Ordem dos Médicos Dentistas, unidades públicas de saúde, e privadas com 

internamento, SEF, Empresas de transporte, Administrações Portuárias, 

Estabelecimentos de Doca Pesca, Santas Casas da Misericórdia e Cruz Vermelha 

Portuguesa; 

 Colaboração nas atividades de informação/prevenção do tabagismo no âmbito de 

iniciativas estruturadas e de outras ações dinamizadas pelos ACES e/ou outras 

entidades. 

5. Monitorizar, avaliar e promover a formação profissional, a investigação e o conhecimento: 

 Sensibilização dos profissionais para o preenchimento dos questionários sobre 

consumos tabágicos na gravidez; 

 Reformulação do questionário sobre consumos tabágicos na gravidez; 

 Realização de ações de formação em intervenções breves em cessação tabágica;  

 Apoio à realização, pela DGS, de nova formação “Apoio intensivo à cessação tabágica 

a utentes portadores de doença psiquiátrica e/ou multidependências”; 

 Realização de relatório quadrimestral do indicador "Proporção de inscritos ≥ 14 anos, 

com registo de hábitos tabágicos". 

 



Plano de Atividades 2015 

115 
 

A Equipa de Coordenação Regional do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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Mantém-se a proposta de 6 profissionais afetas à equipa regional do PRPCT no Quadro de 
Pessoal para 2015, em regime de tempo parcial, distribuídas pelos seguintes grupos 
profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 
para 2015 

Médico 3 

Enfermeiro 2 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 1 

Total 6 

 

Nota: será solicitada a integração na Equipa Regional de representante da Direção de Serviços 
da Região Algarve da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

 

 Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 

Promover um conjunto concertado, transversal, multidisciplinar e intersetorial de ações 

destinadas a garantir e incentivar o acesso e o consumo a um de determinado tipo de 

alimentos tendo como objetivo a melhoria progressiva quer do estado nutricional quer do 

estado de saúde da população, através de uma abordagem de prevenção primária, secundária 

e terciária a nível dos Cuidados de Saúde Primários. 

As atribuições do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável na Região do 

Algarve (PNPAS-Algarve) de correm das estabelecidas a nível nacional, designadamente 

promover, implementar e dinamizar: 

 O conhecimento sobre os consumos alimentares e estado nutricional da população 

algarvia, seus determinantes e consequências; 

 Uma estratégia facilitadora da mudança de comportamentos, concretizada através da 

melhoria da qualidade nutricional da oferta alimentar, permitindo modificar a 

disponibilidade de certos alimentos, nomeadamente em ambiente escolar, laboral e 

em espaços públicos; 

 A promoção de práticas alimentares saudáveis, em especial nos grupos mais 

desfavorecidos, através do aumento da literacia alimentar e nutricional, 

disponibilizando informação e capacitação para a compra, confeção e armazenamento 

de alimentos saudáveis; 

 A articulação integrada com outras instituições regionais e locais, nomeadamente da 

educação, agricultura e segurança social de forma a identificar e promover ações que 

incentivem o consumo de alimentos de boa qualidade nutricional, através de medidas 

intersetoriais facilitadoras; 
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 Desenvolvimento de estratégias que melhorem a qualificação e o modo de atuação dos 

diferentes profissionais que, pela sua atividade, possam influenciar conhecimentos, 

atitudes e comportamentos na área alimentar; 

 Prevenção secundária e terciária da obesidade e de algumas complicações, através da 

prestação de cuidados terapêuticos nutricionais. 

O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável na Região do Algarve, tem 

por missão, melhorar o estado nutricional da população, incentivando a disponibilidade de 

alimentos constituintes de um padrão alimentar saudável e criar as condições para que a 

população os valorize, aprecie e consuma, integrando-os nas suas rotinas diárias. Adequar o 

consumo alimentar com a consequente melhoria do estado nutricional da população de forma 

a prevenir e controlar as doenças crónicas mais prevalentes, nomeadamente a obesidade pela 

influência que exerce no aparecimento e curso de outras doenças crónicas não transmissíveis. 

O PNPAS-Algarve possui cinco objetivos gerais: 

a) Recolher dados sobre os consumos alimentares, atividade física e o estado nutricional 

da comunidade de funcionários da ARS Algarve, IP; 

b) Melhorar a qualidade nutricional da oferta alimentar, nomeadamente em ambiente 

escolar, laboral e em espaços públicos; 

c) Promover práticas alimentares saudáveis, em especial nos grupos mais desfavorecidos, 

através do aumento da literacia alimentar e nutricional; 

d) Desenvolver medidas intersectoriais facilitadoras de consumos alimentares saudáveis; 

e) Promover a formação de profissionais que podem influenciar favoravelmente os 

consumos alimentares; 

f) Promover a prevenção primária, secundária e terciária da obesidade e de outras 

patologias associadas; 

g) Melhorar o sistema de informação acerca dos utentes com obesidade e pré-obesidade. 

Constituem responsabilidades do PNPAS-Algarve, através dos seus membros e nomeadamente 

a sua coordenadora regional: 

a) Promover o desenvolvimento de todas as atividades planeadas de acordo com a 

missão e objetivos estratégicos da ARS; 

b) Adequar as prioridades de ação face aos problemas nutricionais da população; 

c) Desenvolver e manter relações interinstitucionais com diversos parceiros regionais e 

locais; 

d) Participar em grupos de trabalho regionais e nacionais; 



Plano de Atividades 2015 

119 

e) Representar a ARS Algarve, IP em eventos sempre que determinado superiormente. 

As atividades previstas para 2015 serão desenvolvidas em seis eixos fundamentais: 

 Melhoria da qualidade nutricional da oferta alimentar; 

 Promoção da alimentação saudável junto da população em geral, e da população 

desfavorecida em particular; 

 Desenvolvimento de medidas intersectoriais que possam servir de suporte; 

 Formação de profissionais de saúde e de educação; 

 Realizar intervenção nutricional em contexto terapêutico. 

 

O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável na Região do Algarve definiu 

como objetivos operacionais para 2015: 
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 Programa Nacional para a Saúde Mental 

Promover o funcionamento do Conselho Regional de Saúde Mental que segundo o Decreto- 

Lei 35/99 republicado a 22/10/2009, Artigo 8º,1: 

Em cada região de saúde existe um conselho regional de saúde mental, ao qual compete: 

 Emitir parecer obrigatório sobre o plano regional de saúde mental; 

 Emitir parecer obrigatório sobre os planos de atividades dos serviços locais de saúde 

mental da região; 

 Propor à administração regional de saúde as medidas consideradas necessárias à 

melhoria da prestação de cuidados de saúde mental. 

 Planear e promover as medidas necessárias para a implementação regional do Plano 

Nacional de Saúde Mental. 

O Gabinete Apoio Técnico à Área da Saúde Mental tem por missão, cumprir as 

responsabilidades que lhe estão e forem atribuídas contribuindo para garantir à população da 

Região do Algarve a execução a nível regional do Plano Nacional de Saúde Mental e as 

previstas na legislação e outras orientações superiores, com os recursos que estiverem 

disponíveis. 

Objetivos: 

 Formar e reunir o Conselho Regional de Saúde Mental  

 Formar grupo de trabalho que defina estratégias para implementação regional do 

Plano Nacional de Prevenção da Depressão e do Suicídio 

 Formar grupo de trabalho que defina estratégias de articulação dos cuidados de suade 

primários com os serviços locais de saúde mental baseados em modelos colaborativos 

e de task-shifting, conforme indicado no Plano Nacional de Saúde Mental 

 Cumprir as orientações referentes aos Cuidados Continuados Integrados de Saúde 

Mental para a implementação na Região do Algarve 
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O Gabinete Apoio Técnico à Área da Saúde Mental na Região do Algarve definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 3 postos de trabalho para 

este gabinete técnico, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2014 

Médico  1 

Enfermeiro  1 

Assistente Técnico  1 

Total 3 

Nota: horas semanais a defenir – propõe-se 2 a 4 horas 

 

 Programa Nacional para as Doenças Oncológicas 

O Programa Nacional para as Doenças Oncológicas é considerado prioritário e, está 

enquadrado na DGS. 

O cancro é a principal causa de morte antes dos 70 anos de idade (mortalidade prematura) e, 

no conjunto das causas de mortalidade em todas as idades, ocupa o segundo lugar depois das 

doenças cerebrovasculares. Morrem por ano cerca de 25000 portugueses. Muitas dessas 

mortes seriam evitáveis através de medidas de prevenção primária como a diminuição da 

exposição ao tabagismo e de prevenção secundária (diagnóstico precoce em rastreios). 

Na última década houve progressos significativos na prevenção e tratamento do cancro em 

Portugal. Os programas de combate às listas de espera para cirurgia foram implementados, 

com redução significativa das mesmas. A instalação de novas unidades de radioterapia (uma 

delas no Algarve) e o reapetrechamento das já existentes, levou também a ganhos 

significativos. 

A elaboração e publicação de normas e orientações clínicas pela DGS para as várias patologias 

oncológicas, com vista a melhorar a prática clínica, também contribuem para a melhoria dos 

resultados finais. 

O certificado de óbito electrónico irá disponibilizar dados a curto prazo que irão melhorar 

bastante a informação e ajudar a monitorizar a eficácia das ações a implementar em 

Oncologia. 

O ROR SUL recolhe e trata a informação sobre casos de tumores malignos que surgem na 

população em maior risco e que é mantida sob vigilância pelos serviços de saúde. As variáveis 

recolhidas e analisadas permitem caracterizar o doente oncológico, no que diz respeito ao 

diagnóstico, ao tumor, ao tratamento e a evolução da situação clínica. 
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Os principais programas de prevenção primária, luta contra o tabagismo, promoção de 

alimentação saudável e de estilos de vida saudáveis e de mobilização dos cidadãos em torno 

da sua saúde concorrem fortemente para a consecução dos objectivos de redução de doenças 

oncológicas. 

Ao Programa Nacional para as Doenças Oncológicas compete: 

 Assumir-se como provedora dos doentes oncológicos, defensora dos seus direitos e 

promotora das suas expectativas;  

 Promover a articulação entre as unidades da rede hospitalar e da rede de cuidados 

primários e as estruturas da rede de referenciação hospitalar de oncologia, nas 

respetivas áreas, de modo que o encaminhamento dos doentes seja eficaz e se alcance 

um maior desenvolvimento das iniciativas locais e regionais para a execução do Plano 

Oncológico Nacional;  

 Desenvolver um sistema de qualidade dos cuidados prestados; 

 Acompanhar o ensino e a investigação da oncologia; 

 Promover rastreios e desenvolver os cuidados paliativos; 

 Avaliar o funcionamento da rede de referenciação hospitalar de oncologia e apresentar 

anualmente um relatório ao Conselho Nacional de Oncologia. 

O Programa Nacional para as Doenças Oncológicas tem por missão, reduzir taxas de incidência 

de doenças oncológicas; reduzir a morbilidade associada às doenças oncológicas; aumentar 

taxas de sobrevivência dos doentes com cancro; reduzir a mortalidade precoce por todas as 

causas relacionadas com doenças oncológicas; reduzir taxas de mortalidade por doenças 

oncológicas. 

O Programa Nacional para as Doenças Oncológicas definiu como objetivos operacionais para 

2015: 
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 Programa Nacional para as Doenças Respiratórias 

As doenças respiratórias crónicas (DRC) são doenças crónicas das vias aéreas e outras 

estruturas dos pulmões. Algumas das mais importantes sob o ponto de vista programático, 

pela sua elevada prevalência, são: Asma; Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC); 

Síndrome de Apneia do Sono (SAS).  

Existe também um conjunto de patologias que, não só pela necessidade de grande 

diferenciação e individualização na sua abordagem, mas também pela especificidade do 

tratamento, se revestem de importância programática. Nesse grupo de patologias incluem-se 

a: Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP); Doenças do Interstício Pulmonar; Fibrose Quística 

(FQ).  

Em Portugal, as doenças respiratórias continuam a ser uma das principais causas de 

morbilidade e mortalidade, com tendência clara para o aumento da sua prevalência, ao 

contrário do que acontece com outras patologias, nomeadamente as cardiovasculares. As 

doenças respiratórias crónicas atingem cerca de 40% da população portuguesa, calculando-se 

uma prevalência de 10% para a asma, de 25% para a rinite e 14,2% para a DPOC em pessoas 

com mais de 40 anos. 

O Programa Regional de Doenças Respiratórias do Algarve insere-se no Plano Nacional de 

Doenças Respiratórias (PNDR) e tem por objetivo sensibilizar os médicos de família para as 

doenças respiratórias a fim de poderem ser diagnosticadas e tratadas o mais precocemente 

possível.  

Neste momento o foco do PNDR centra-se na Asma e na DPOC ( Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crónica ). 

Põe em interligação os médicos de família com os médicos pneumologistas do Centro 

Hospitalar do Algarve (polos de Faro e Portimão). No entanto, é necessário que os 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) criem uma estrutura mínima, constituída por 1 

técnico cardiopneumologista por ACES com um espirómetro simples. 

A Missão do PNDR está assente em três pilares fundamentais: Conhecimento científico, 

partilha e desenvolvimento; Missão técnico-normativa e garantia do compromisso político na 

implementação dos componentes técnicos do programa; Agentes promotores de ativismo e 

mobilização social. 
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O objetivo geral do PNDR é a redução da carga das DRC a nível nacional, expressa da seguinte 

forma: 

 Promover a prevenção secundária e terciária, nomeadamente, mediante a elaboração 

de planos específicos em 100% das Regiões de Saúde; 

 Melhorar a acessibilidade dos Doentes Respiratórios à prestação de cuidados de saúde, 

nomeadamente, mediante a elaboração e implementação de uma rede de 

referenciação para as DRC; 

 Contribuir para a precocidade no diagnóstico, nomeadamente, aumentar em 30% 

acessibilidade às espirometrias nos Cuidados de Saúde Primários; 

 Otimizar a terapêutica, nomeadamente, reduzir em 30% a prescrição de 

aerossolterapia; 

 Melhorar a eficiência do sistema de prescrição, nomeadamente, alargando em 50% a 

prescrição por via eletrónica, de cuidados respiratórios domiciliários; 

 Reduzir em 10% a taxa de internamentos por DRC; 

 Reduzir a morbilidade e a mortalidade, por doença respiratória, em 2%. 

O Programa Regional de Doenças Respiratórias do Algarve tem como objetivos gerais:  

 Diagnóstico o mais precoce possível da doenças;  

 Tratamento coreto das doenças;  

Específicos:  

 Deteção de casos de doença;  

 Número de agudizações / ano com recurso á Urgência ou Internamento 

 Número de doentes que fizeram espirometria no último ano. 

 Número de doentes seguidos em Consultas hospitalares. 

 

O Programa Nacional para as Doenças Respiratórias definiu como objetivos operacionais para 

2015: 
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 Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de mortalidade na população 

portuguesa, tal como em todos os países europeus, apesar da tendência constante de 

decréscimo verificada nos últimos anos. Têm um importante impacto económico que decorre 

da incapacidade por elas provocada, bem como dos crescentes custos relacionados com o seu 

tratamento.  

O Programa Nacional possibilita uma visão integrada e abrangente das diferentes vertentes de 

atuação do SNS neste domínio, contemplando as três vertentes recomendadas pela OMS 

como seus componentes fundamentais: monitorização precisa da realidade, estratégias de 

prevenção realistas e defesa da acessibilidade aos cuidados, particularmente os de maior 

diferenciação. 

O reconhecimento da importância das medidas de prevenção, na redução da incidência e 

carga de doença na população, implica a definição de uma estratégia integrada, com múltiplos 

pontos de conexão e interdependências com outros programas nacionais. A hipertensão 

arterial merece uma particular relevância, pela sua elevada prevalência na população 

portuguesa e pelo facto dos estudos de base epidemiológica publicados demonstrarem um 

insuficiente controlo, facto que poderá refletir-se na anormal incidência de acidente vascular 

cerebral. Também a dislipidémia e o conjunto das medidas farmacológicas dirigidas à sua 

correção, justificam um cuidado acompanhamento, com promoção de estudos dirigidos 

especificamente à relação custo-eficácia das diferentes opções.  

Os dados do SIARS reportam que em 2012, 12,2 % indivíduos inscritos nos ACES do Algarve 

eram hipertensos. 

No domínio dos cuidados hospitalares englobando múltiplas áreas de diferenciação, o 

reconhecimento da importância epidemiológica e do forte impacto do enfarte do miocárdio e 

do acidente vascular cerebral, como condições patológicas responsáveis por elevada 

morbilidade e mortalidade, leva necessariamente a uma focagem do Programa Nacional nas 

designadas Vias Verdes coronária e do acidente vascular cerebral. 

Estas estruturas organizativas implicam a definição de normas operacionais específicas com 

caráter nacional e regional e a cooperação interinstitucional do programa Nacional com as 

Administrações Regionais de Saúde e o Instituto Nacional de Emergência Médica. 
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Objetivos do PNDCC : 

 Redução global da mortalidade por causas do aparelho circulatório em 1%; 

 Redução da mortalidade intra hospitalar global por enfarte agudo do miocárdio para 

8% em 2016; 

 Redução da mortalidade intra hospitalar global por acidente vascular cerebral para 

13% em 2016; 

 Publicação anual de Indicadores Assistenciais Vias Verdes coronárias e do AVC 

 Incremento do número de admissões através das vias verdes por enfarte agudo do 

miocárdio e acidente vascular cerebral em 10% (total nacional) até 2016 

 Incremento do número de angioplastias percutâneas na terapêutica de reperfusão do 

enfarte agudo do miocárdio em 20% até 2016 

 

O Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares definiu como objetivos 

operacionais para 2015: 
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6.1.6 Observatório Regional de Saúde 

A caracterização e monitorização do estado de saúde da população e identificação das suas 

necessidades de saúde é uma das competências dos Departamentos de Saúde Pública das ARS 

no âmbito da sua função de Observatório de Regional de Saúde. Um maior conhecimento da 

situação de saúde da população conduzirá a melhor capacidade de decisão e de intervenção 

nos fatores de risco para a população e a ganhos em saúde. O reforço da função de observação 

de saúde da população, quer a nível regional, quer a nível local, é essencial à obtenção de 

ganhos de eficiência e de efetividade por parte dos sistemas de saúde, com a finalidade última 

da obtenção de ganhos em saúde da população (melhor informação; melhor decisão; melhor 

intervenção; melhor saúde). 

No atual contexto de crise económica e consequente competição por escassos recursos, surge 

a necessidade de gerar um novo modelo de ORS. Em resultado duma parceria entre as cinco 

Administrações Regionais de Saúde (ARS), é criado um novo modelo de ORS na consecução de 

objetivos comuns e assente numa ótica de partilha, criação de sinergias, rentabilização dos 

recursos e da massa crítica existentes. Os Diretores dos Departamentos de Saúde Pública 

consensualizaram, em 2011, a criação de um Grupo de Trabalho Estratégico e de um Grupo de 

Trabalho Operativo, com profissionais dos Departamentos de Saúde Pública, de diferentes 

disciplinas do saber, com o objetivo de elaborar documentos e ferramentas de apoio à decisão 

em saúde totalmente harmonizados. 

Os Observatórios Regionais de Saúde têm uma atividade importante na observação do estado 

geral de saúde da população da região, na produção de informação de apoio à tomada de 

decisão de agentes políticos, gestores na área da saúde e das autoridades de saúde (regional e 

local) cujas atividades assentam nas atribuições conferidas pelos seguintes diplomas:  

 Estatutos da ARS Algarve, IP - Portaria n.º 156/2012, 22 Maio Artigo 3.º - 

Departamento de Saúde Pública e Planeamento 

 Autoridade de Saúde - DL n.º 82/2009, 2 Abril (alt. e rep. pelo DL n.º 135/2013, 4 Out)  

Artigo 2.º - Definição; Artigo 5.º - Atribuições e competências; Artigo 7.º - Autoridades 

de saúde de âmbito regional 

 Serviços de Saúde Pública - DL n.º 81/2009, 2 Abril (alt. e rep. pelo DL n.º 137/2013, 7 

Out) ; Artigo 3.º - Competências 

Os ORS têm como missão reduzir as desigualdades em saúde, através da disponibilização de 

elementos necessários à análise que permitam a tomada de decisões em tempo útil, visando a 



Plano de Atividades 2015 

134 

adequada intervenção dos Serviços de Saúde, contribuindo para mitigar os efeitos diretos e 

indiretos sobre a mortalidade e morbilidade da população. 

O Observatório de Regional de Saúde definiu os seguintes objetivos: 

Geral: Caracterizar o estado de saúde da população da Região e identificar as suas 

necessidades em saúde, de forma a conduzir a uma melhor capacidade de decisão e de 

intervenção nos fatores de risco, obtendo assim ganhos em saúde. 

Específicos:  

OE1. Garantir a obtenção de dados informativos atualizados e concertados;  

OE2. Elaborar documentos e ferramentas sobre o estado de saúde da população harmonizadas 

entre os ORS das 5 ARS; 

OE3. Disponibilizar ferramentas de informação que permitam a identificação de áreas 

prioritárias de intervenção com vista ao suporte da tomada de decisão técnica, organizacional 

e politico-estratégica. 

No âmbito dos Observatórios Regionais de Saúde, e numa ótica de partilha, criação de 

sinergias, rentabilização dos recursos e da massa crítica existentes, e de alinhamento entre as 

cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS) na consecução de objetivos comuns, os 

Diretores dos Departamentos de Saúde Pública consensualizaram, no ano de 2012, a criação 

de um Grupo de Trabalho Estratégico e de um Grupo de Trabalho Operativo, com profissionais 

dos Departamentos de Saúde Pública, de diferentes disciplinas do saber, com o objetivo de 

elaborar documentos e ferramentas de apoio à decisão em saúde totalmente harmonizados. 

Portanto, os ORS das cinco ARS assentam num modelo funcional em rede/bloco e a dois níveis 

de atuação complementares: o nível estratégico (assegurado pelos Grupos Estratégicos) e o 

nível operativo (assegurado pelos Grupos Operativos). 

Importa ressalvar o facto dos ORS, no atual modelo funcional, assentarem num trabalho em 

rede entre as 5 ARS, pelo que as atividades a seguir previstas poderão sofrer variações 

temporais. 

OE1. - Manutenção de protocolos e canais de comunicação privilegiados entre as cinco ARS e 

as instituições/entidades detentoras de dados.  

OE2. - Conclusão da atualização da ferramenta Mort@lidades.infantil (última ed. 2013) e do 

documento de apoio ao utilizador; 

- Atualização da ferramenta web Perfis Locais de Saúde (PeLS - última ed. 2014) e conclusão do 

documento de apoio ao utilizador; 
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- Construção da ferramenta web Perfis Regionais de Saúde (PRS); 

- Construção da ferramenta web Mort@lidades. 

OE3.- Divulgação das ferramentas de comunicação com vista à produção de documentos de 

análise essenciais no apoio à tomada de decisão técnica, organizacional e politico-estratégica. 

O Observatório de Regional de Saúde definiu como objetivos operacionais para 2015: 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 5 postos de trabalho para 

esta Unidade Orgânica, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional Postos de trabalho propostos para 2015 

Médico (especialidade de Saúde Pública) 2 

Técnico Superior 2 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 1 

Total 5 

 

Os profissionais do ORS não se encontrando afetos em tempo completo a esta área, 

acumulando funções noutras áreas funcionais ou programas, designadamente:  

- Direção do DSPP; 

- Coordenação da USP do ACeS Central; 

- Unidade Funcional de Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental (VESA); 

- Programas de Saúde Pública e afins (Saúde Oral, Tabagismo, Saúde Ocupacional Externa, ROR, etc); 

- Área de Planeamento. 
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6.1.7 Coordenação do Serviço e Radiologia 

O serviço de Radiologia preocupa-se em desenvolver sistemas de informação e de gestão de 

meios e pessoas, no sentido motivador das equipas, com melhoria dos níveis de qualidade nos 

serviços prestados, preocupação permanente na satisfação dos utentes, fomentar a 

comunicação interna e externa, gestão eficiente das instalações e equipamentos e 

preocupação com a produtividade e excelência dos serviços prestados. Assim, Serviços de 

Radiologia têm como objetivos principais: 

 Promover qualidade no atendimento dos utentes para obter uma referência em termos 

de satisfação dos utentes; 

 Contribuir para a qualidade de imagem no sentido de facilitar o diagnóstico; 

 Desenvolver procedimentos e atitudes facilitadoras no atendimento dos utentes; 

 Fazer com que os utentes não permaneçam muito tempo no serviço tendo uma 

orientação para o utente, promovendo a sua satisfação e obtendo a sua confiança e 

compromisso; 

 Desenvolver condutas do agrado dos utentes bem como em termos de inovação, 

eficiência e eficácia na prestação dos serviços 

 Consolidar e reforçar a confiança dos nossos serviços, alargando a oferta e melhorar de 

forma sustentada a eficácia do sistema de gestão da qualidade. 

 Inovação através de novas soluções procurando a excelência 

 Criar o espírito de equipa, motivação, responsabilização e formação 

Os serviços de Radiologia consistem em atender todos utentes referenciados pelas várias 

unidades funcionais de cada ACES e instituições privadas, tais como da RNCCI, serviço prisional 

e clinicas.  

Compete à Coordenação do Serviço e Radiologia: 

 Execução e avaliação de exames prescritos pelos médicos; 

 Recolha de Níveis de Referência Diagnóstica (NRD), cujo objetivo é a otimização das 

doses, informação aos utentes e responsabilizar os profissionais; 

 Entrega de Boletins de Dose (BID) aos utentes que recorrem aos serviços de Faro, 

Tavira, Silves e Olhão; 

 Colaborar estreitamente com os clínicos para uma eficiência diagnóstica e consequente 

melhoria dos cuidados prestados aos seus utentes; 

 Controlo de qualidade dos equipamentos (incluindo manutenções preventivas e 

corretivas); 

 Proteção e segurança radiológica para todos os utentes; 

 Faz ainda parte deste trabalho, participar no ensino e formação e desenvolver linhas 

de investigação com a universidade do Algarve nos serviços de Faro, Loulé e Albufeira. 

A Coordenação do Serviço e Radiologia tem por missão a produção de imagens diagnósticas 

com qualidade diagnóstica, atender os utentes com eficiência e qualidade; colaborar 
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estreitamente com os clínicos para uma eficácia diagnóstica e consequente melhoria dos 

cuidados prestados aos seus utentes. 

Compete à Coordenação do Serviço e Radiologia a responsabilidade: 

 Integrar equipa na “Comissão de Qualidade e Segurança do ACES Central 

 Coordenadora URAP ACES Central 

 Monitora Estágio alunos Curso Superior Radiologia da UALG 

 Execução de exames radiológicos no ACES Central-Faro 

 Colaborar com o ITN nos projetos internacionais (Dose datamed2) 

 Colaborar com a ATARP – Organização de Jornadas e Congressos 

 Colaborar em projetos de investigação com várias universidade 

As atividades previstas na área da radiologia em 2015: 

 Implementação do Boletim Individual de exposição médica (BID) à radiação ionizante 

na população da região do Algarve-Portugal (continuação) 

 Recolha de dados com vista à estimativa dos Níveis de Referência Diagnóstica (NRD) de 

dose absorvida imputável aos exames de Radiologia Geral cujo objetivo é ajudar a 

evitar expor o paciente a doses de radiação desnecessariamente elevadas 

 Projeto de telerradiologia (a aguardar concurso) 

 Introduzir gradualmente o sistema de pré-diagnóstico - RED DOT SYSTEM, adaptado à 

realidade prevalecente 

 Implementar a modalidade de imagem diferenciada, com ECOGRAFIA –FAST, com 

claros benefícios para a instituição, população e profissionais de saúde.(profissionais 

em formação para especialização em ecografia) 

 Integrar equipa na “Comissão de Qualidade e Segurança do ACES Central” 

 Responsável pela organização do rastreio radiotoraxico Carro Móvel (continuação) 

 Parcerias com a UALG – Monitores de estágio 

 Execução e avaliação de exames prescritos pelos médicos. 

 Organizar ações de formação para os profissionais da instituição, proporcionando 

melhoria continua. 

Devido a saídas de profissionais por motivo de reforma, propõe-se ao CD requisição de 1 

profissional e/ou protocolos com CHAlgarve. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 23 postos de trabalho para 

estes serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho 

propostos para 2015 

Coordenação 1 

Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica 21 

TSDT - RACS 2 

Total 23 
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A Coordenação do Serviço e Radiologia definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.2 Núcleo de Rastreios 

Os rastreios destinam-se a populações saudáveis, que podem não ter a perceção de terem 

risco de uma determinada doença ou das suas complicações e às quais é oferecida a 

possibilidade de responderem a inquéritos e de realizarem testes simples e fiáveis que 

permitem a identificação de lesões percursoras de situações malignas ou estadios iniciais da 

doença, através do diagnóstico precoce com a utilização de técnicas terapêuticas menos 

agressivas, com melhoria das taxas de sobrevivência. 

Os programas de rastreio organizados, de base populacional, com controlo de qualidade, 

permitem uma eficácia de intervenção com redução das taxas de incidência de acordo com 

cada tipo de tumor. 

Um programa integrado permite a continuidade de seguimento do utente, desde o diagnóstico 

precoce, até às medidas diagnósticas e terapêuticas de acordo com o “estado da arte”, para 

cada situação neoplásica e adequadas a cada utente. 

Atualmente este Núcleo tem a seu cargo os seguintes programas: Programa de Rastreio do 

Cancro da Mama; Programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero, Programa de Rastreio do 

Colon e Recto e Retinopatia Diabética. 

Ao Núcleo de Rastreios compete: 

 A articulação, informação, monitorização e avaliação de cada programa de rastreios, 

de acordo com as estratégias nacionais e regionais implementadas pelo Ministério da 

Saúde e pela ARS do Algarve. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 4 postos de trabalho para 

este Núcleo, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Dirigente (médico) 1  

Técnico Superior (Informática) 1  

Assistente Técnico 3  

Total 5 

 

O Núcleo de Rastreios definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.3 Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG) 

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

compete: 

 Elaborar o orçamento de investimento e funcionamento da região e acompanhar e 

controlar a sua execução orçamental; 

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

gestão; 

 Assegurar a conferência dos elementos relativos à faturação de terceiros, 

nomeadamente das prestações indiretas, farmácias, convenções e transportes; 

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

 Preparar os processos de atribuição de apoios financeiros; 

 Analisar a viabilidade económica e o impacto financeiro de acordos com entidades 

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

 Acompanhar a execução orçamental e a situação económico -financeira das unidades 

prestadoras de cuidados de saúde integradas no SNS, a nível regional; 

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

para assistência médica no estrangeiro; 

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

elaborar os relatórios económico -financeiros que se mostrem necessários, que lhe 

forem solicitados ou determinados pelo conselho diretivo; 

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

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

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

 Assegurar a implementação dos sistemas de informação e comunicações de utilização 

comum; 

 Gerir e assegurar a manutenção de sistemas e das infraestruturas tecnológicas, em 

articulação com as entidades competentes; 

 Assegurar o apoio técnico aos utilizadores no âmbito dos sistemas e infraestruturas 

tecnológicas; 

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

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

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

Assegurar a gestão e otimização dos recursos financeiros, patrimoniais a missão do DGAG 

abrange diferentes domínios: financeira (assegurar a gestão e orçamental, contabilidade geral 

e controlo orçamental); Prestações Indiretas e faturação (gestão das convenções com 

entidades privadas e disposições financeiras no âmbito dos regulamentos comunitários e 

outros); património dos bens móveis e imóveis, frota automóvel; Núcleo de Sistemas de 

Informação e Comunicações. 
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Este Departamento estrutura-se da seguinte forma: 

 Serviço de Prestação Indiretas e Faturação 

 Serviço de Controlo Orçamental 

 Serviço de Contabilidade e Tesouraria 

 Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicação 

 Serviço de Património 

 Serviço de Gestão Viaturas 

 

 Serviço de Gestão Viaturas 

Ao Serviço de Gestão Viaturas compete: 

 Bens móveis. (Parque de Veículos) 

 Proceder ao tratamento dos dados relativos ao Parque de Veículos e ao apuramento de 

indicadores que permitam aferir o nível de eficiência na gestão e utilização dos 

veículos, bem como a identificação de desvios. 

 Assegurar o transporte de todos os profissionais integrados nos Serviços da Sede da 

ARS Algarve, inclusive técnicos que se deslocam para colheitas de análises e 

enfermeiros que se encontram integrados no Programa de Substituição Opiácea. 

 Assegurar o transporte e logística de produtos/materiais, inclusive metadona .  

Tem como missão, assegurar o transporte dos técnicos de todos os serviços que tenham 

necessidade de deslocações, maximizando os recursos materiais e humanos com o mais baixo 

custo. 

Assegurar o transporte de metadona para os Postos de aplicação e Entidades que garantem 

assistência a doentes integrados no Programa de Substituição Opiácea. 

Os objetivos do serviço de viaturas : 

 Otimizar recursos e diminuir custos. 

 Enviar à ANCP, via Sistema de Gestão do Parque de Veículos do Estado, mensalmente 

informação do mês anterior no que se refere a manutenções, substituição de pneus, 

reparações, sinistros, combustível, quilómetros percorridos, portagens/parqueamento, 

bem como incidentes com fornecedores ou prestadores de serviço de acordo com a 

portaria n.º 382/2009. 

 Rever, atualizar e propor alterações ao Regulamento de Utilização Interna de Veículos 

em uso na instituição. 

 Elaborar Plano de utilização por viatura, de forma a maximizar a utilização das 

mesmas, identificando os serviços fixo/regulares e os serviços pontuais através de 

escala na região. 

 Planear e assegurar transporte institucional dos profissionais e equipas de diversas 

áreas, e transporte de bens, inclusive análises e metadona. (Sede DICAD e CMRS) 

 Elaborar e enviar à Agência Nacional de Compras Públicas e/ou Unidade Ministerial de 

Compras, até 30 de Novembro de cada ano, o Plano Anual de Necessidades de veículos 

para o ano seguinte, com atualização trimestral, por tipologia de veículos, de acordo 
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com o definido nos acordos quadro celebrados pela ANCP para fornecimento de 

Veículos Automóveis e Motociclos e prestação de serviços de Seguro Automóvel. 

 Proceder ao tratamento dos dados relativos ao Parque de Veículos e ao apuramento 

de indicadores que permitam aferir o nível de eficiência na gestão e utilização dos 

veículos, bem como a identificação de desvios. 

As responsabilidades de acordo com art.º 5 da Portaria n.º 156/2012, de 22 de Maio alterado 

pela Portaria n.º 212/2013 de 27 de Junho: 

- Gerir os bens patrimoniais afetos à ARSALGARVE, I. P., organizar e manter atualizado o 

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

- Circular Interna Normativa n.º 04/2011 de 22/07/2011, sobre - Regulamento de Utilização de 

Viaturas da ARS Algarve, IP; 

- Cumprir o disposto nos Diplomas regulamentar que consagra o Regime Jurídico do Parque de 

Veículos do Estado (PVE) 

Cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 170/2008, de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 3-

B/2010, de 28 de Abril (artigo 145.º), e pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (artigo 

156.º): 

• - Despacho n.º 7382/2009, de 12 de Março, DR 50, Série II 

• - Portaria n.º 382/2009, de 12 de Março, DR 50, Série II 

• - Portaria n.º 383/2009, de 12 de Março, DR 50, Série II 

• - Despacho n.º 7378/2009, de 12 de Março, DR 50, Série II 

• - Despacho n.º 13478/2009, de 9 de Junho, DR 111, Série II 

• - Regulamento n.º 329/2009, de 30 de Julho, DR 146, Série II 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 8 postos de trabalho para 

esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais. 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Técnico Superior  1 

Assistente Técnico  1 

Assistente Operacional  6 

Total 8 

 

O Serviço de Gestão Viaturas definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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 Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicação (NSIC) 

As competências estão previstas no artigo 5º da Portaria nº 156/2012, de 22 de maio, nas 

alíneas: 

v) Assegurar a implementação dos sistemas de informação e comunicações de utilização 

comum; 

w) Gerir e assegurar a manutenção de sistemas e das infraestruturas tecnológicas, em 

articulação com as entidades competentes; 

x) Assegurar o apoio técnico aos utilizadores no âmbito dos sistemas e infraestruturas 

tecnológicas. 

As atribuições, apesar de variadas, podem ser associadas em 4 grandes áreas, que por sua vez, 

têm mapeamento direto sobre a organização interna do NSIC: 

a. Infraestruturas 

Estas atribuições prendem-se, sobretudo, com a implementação e a manutenção das 

configurações da rede de comunicação, bem como da preservação dos sistemas de gestão de 

bases de dados, enquanto plataformas de base onde se apoia o grosso dos sistemas de 

informação em uso no nosso Instituto. 

b. Sistemas e Gestão de informação 

 Os sistemas de informação são, em grande parte, a porção visível que está materializada nas 

ferramentas de uso diário de todos quantos constituem as diversas unidades e/ou serviços da 

Instituirão.  

c. Suporte à utilização das tecnologias [Service Desk] 

Como é facilmente antecipado por cada um, existe uma forte necessidade de apoio à utilização 

das tecnologias (hardware e Software) no contexto das atividades desenvolvidas por cada uma 

das unidades orgânicas da Instituição. A atribuição do NSIC nesta matéria passa por três 

grandes domínios de atuação: 

• Serviço de Helpdesk– destinado a suportar o uso das soluções tecnológicas 

implementadas no âmbito da atividade do NSIC reconhecendo-se aqui dois grupos de 

utilizadores com necessidades diferenciadas, assim como com prioridades de 

atendimento distintas: (1) Utilizadores de aplicações específicas da Saúde (SINUS, 

SAM/SAPE, etc.) e os (2) Utilizadores de aplicações de uso comum (office, ghaf, sidc, 

etc.). As tarefas mais comuns são: instalação de sistemas operativos clientes, 

reparação de equipamentos, instalação de computadores e impressas, etc. 

• Apoio aos Utilizadores Chave – O funcionamento dos serviços próprios de cada 

unidade orgânica sustenta-se forte mente em aplicações e ferramentas informáticas 

de cujo bom funcionamento depende igualmente o desempenho de sectores como 

sejam as unidades de saúde ou os serviços de recursos humanos ou ainda de 

contabilidade, entre outros. 

• Formação e Ações de Divulgação – O NSIC tem como atribuição promover formações e 

ações de divulgação, encontrando a cada momento, os protagonistas, os meios 
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necessários e as formas próprias de alcançar os objetivos que ficaram expressos 

relativamente a esta matéria. 

d. Desenvolvimento 

O NSIC tem como atribuição a apostar no desenvolvimento de aplicações especificas, tendo 

em vista contribuir para o incremento da qualidade e produtividade das atividades da ARS 

Algarve, quer para apoiar a comunidade na utilização e incorporação dos serviços de 

informática nas rotinas de trabalho diário, quer ainda para fornecer aos órgãos de gestão da 

ARS Algarve elementos de apoio à tomada de decisão. 

O NSIC, tem como missão promover continuadamente a excelência e a qualidade dos serviços 

prestados à comunidade da saúde, no particular, e a todos os cidadãos e entidades públicas ou 

privadas, no geral, na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, contribuindo 

simultaneamente para a realização profissional e pessoal dos seus colaboradores. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 9 postos de trabalho para 

este Núcleo, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Responsável 
1 

Especialista de Informática 
4 

Técnicos Superiores 
1 

Técnico de Informática 
3 

Total 9 

 

 

O Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicação (NSIC) definiu como objetivos 

operacionais para 2015: 
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6.4 Departamento Contratualização (DC) 

De acordo com o disposto nos Estatutos da ARS Algarve I.P, o Departamento de 

Contratualização, para além de assegurar a participação na definição dos critérios para a 

contratualização dos serviços de saúde e a difusão das normas e orientações técnicas e de 

outros instrumentos de apoio técnico à atividade dos estabelecimentos de saúde, bem como 

apoiar a sua implementação e monitorizar a sua execução, prossegue as seguintes atribuições 

e competências: 

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

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

que prestem cuidados de saúde, que atuem no âmbito das áreas dos cuidados 

continuados integrados e dos programas de intervenção local nos comportamentos 

aditivos e nas dependências; 

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

âmbito das parcerias público--privadas, e propor a afetação dos respetivos recursos 

financeiros; 

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

convenções de âmbito regional, bem como efetuar a respetiva avaliação no âmbito 

da prestação de cuidados de saúde, dos cuidados continuados integrados e dos 

programas de intervenção local nos comportamentos aditivos e nas dependências; 

 Assegurar a avaliação de desempenho das instituições e serviços prestadores de 

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

normativos emitidos pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos 

domínios de intervenção; 

 Propor a realização de auditorias administrativas e clínicas. 

Contudo, importa salientar que as atribuições relativas à contratualização no âmbito dos 

Cuidados Continuados Integrados (CCI) e dos programas de intervenção local nos 

comportamentos aditivos e nas dependências, continuam a ser executas por outras Unidades 

Orgânicas da ARS sem qualquer intervenção do Departamento. 

Em termos de organização interna, o Departamento está estruturado nas seguintes áreas 

funcionais, abaixo desenvolvidas: 

A - Contratualização com unidades e estabelecimentos de saúde, designadamente hospitais do 

SNS e Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS); 

B - Contratualização e gestão de contratos em regime de parceria públicoprivadas; 

C - URGIC – Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC); 

D - Convenções e Acordos com entidades do sector privado e social e gestão da referenciação 

de utentes; 

E - Gestão do Sistema de Informação da Saúde Oral e gestão operacional e das adesões ao 

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. 
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O Departamento de Contratualização definiu a visão e valores. 

Visão: ser um departamento orientado para acrescentar valor ao processo de contratualização 

e ao acompanhamento eficaz da atividade assistencial na Região de Saúde do Algarve, 

procurando gerar informação de qualidade que permita corrigir atempadamente assimetrias e 

melhorar o conhecimento efetivo no âmbito das suas atribuições e atividades. 

Valores: assumir um compromisso ético e de qualidade como fator determinante e 

diferenciador e incentivar a cooperação dos seus colaboradores – interna, no departamento e 

na ARS, assim como nas entidades com quem desenvolve atividade – procurando estimular a 

inovação e a excelência como motores de eficiência nos processos geridos e eficácia dos 

resultados! 

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 7 postos de trabalho para 

esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Existente Postos de trabalho 

propostos para 2015 

Diretor Departamento 1 1 

Técnico Superior 4 5 

Assistente Técnico 1 1 

Total 6 7 

É de referir que uma das técnicas superiores encontra-se de baixa médica desde Maio de 2014, 

sem previsão de regressar ao serviço em 2015. O departamento conta ainda com a 

disponibilidade de uma licenciada em contrato de emprego-inserção até Junho de 2015 (4 dias 

por semana). Refira-se, ainda que uma técnica superior e a assistente técnica, estão a exercer 

funções em regime de horário reduzido, jornada contínua, e dispensa para amamentação, 

respetivamente, regime autorizado no âmbito das medidas de apoio à maternidade, 

legalmente previstas. 

Face à avaliação acima apresentada, consideramos que para desempenhar as funções 

atribuídas ao departamento será necessário um reforço de recursos humanos polivalente, com 

competências na área da análise de informação financeira, nomeadamente para as áreas de 

“Contratualização”, “Acordos e Convenções” e “URGIC”. 

No âmbito da “URGIC” e da “Contratualização“, o apoio de médico codificador/ auditor é 

muito relevante para a qualidade global destas atividades, designadamente ao nível da 

validação da faturação SIGIC, que requer um controlo sistemático e técnico-clínico não 

disponível no momento, mas também no sentido de planear e executar auditorias clínicas 

regulares à atividade SIGIC nos hospitais convencionados e do próprio Centro Hospitalar do 

Algarve, no âmbito do acompanhamento da execução do respetivo contrato-programa. A 
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ausência deste apoio clínico é um importante constrangimento ao desenvolvimento das 

referidas atividades. 

No âmbito da área das “Parcerias Público-Privadas/ CMR Sul”, é necessário apoio de médico 

para a realização de auditorias clínicas de acompanhamento da atividade do Centro. Este 

apoio especializado será particularmente importante a partir do momento em que seja 

celebrado um novo contrato de gestão do Centro em regime de PP. 

Formação na área das técnicas de apoio administrativo para a assistente técnica que presta 

apoio às diversas áreas do departamento, com especial enfoque na gestão documental. 

Formação específica para técnicos superiores na área da auditoria, elaboração de relatórios e 

ferramentas estatísticas (SPSS e outros, para apoio ao desenvolvimento de estudos), assim 

como na área da gestão de conflitos e técnicas de negociação. A ausência de formação 

específica na área de auditoria (organização, execução, relatório e pareceres) tornar-se num 

constrangimento à atividade. 

No âmbito do “PNPSO”, é necessário reforçar a articulação entre os Coordenadores Locais de 

Saúde Pública, por ACeS, e o Coordenador Regional do PNPSO – para assegurar que são 

estabelecidos e aplicados procedimentos comuns na implementação do Programa nas suas 

diversas vertentes – bem como uma atuação mais proactiva da Coordenação Regional, para 

obviar a que o Departamento assuma atribuições que não lhe estão cometidas e para as quais 

não tem competências específicas. 

 

O Departamento de Contratualização definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.5 Unidade de Gestão de Recursos Humanos (UGRH) 

À Unidade de Gestão de Recursos Humanos (UGRH) compete: 

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

regional; 

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

c) Promover a qualificação e valorização profissional dos recursos humanos da área da 

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

organizando ações de formação;  

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

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

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

adequação de distribuição de recursos humanos; 

f) Assegurar, ao nível regional, uma base de dados de recursos humanos atualizada e 

desenvolver estudos de gestão previsional de recursos humanos do SNS; 

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

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

região; 

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

para a área da formação profissional; 

i) Assegurar os procedimentos relativos à gestão e administração de pessoal da 

ARSALGARVE, I. P.. 

A Unidade de Gestão de Recursos Humanos tem por missão, garantir o apoio técnico e 

administrativo ao Conselho Diretivo e aos demais serviços, nos termos legalmente fixados, 

otimizando os procedimentos e os mecanismos de informação; inovar nos processos e práticas 

de gestão, fomentando a qualidade do serviço e nível de satisfação; focalizar sobretudo no 

aumento dos ativos profissionais nas áreas da prestação direta de cuidados de saúde com 

especial incidência nas carreiras da saúde nível regional e zelar pelo aproveitamento racional 

dos recursos humanos e contenção de despesa. 
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Unidade de Gestão de Recursos Humanos tem as responsabilidades que constam das suas 

atribuições, bem como outras que, lhe sejam atribuídas pelo Conselho Diretivo da ARS Algarve 

IP, como por exemplo representar a ARS em reuniões, grupos de trabalho. 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

 Grupo de Trabalho constituído no âmbito do encerramento das extensões de Azinhal, 

Odeleite e Vaqueiros;  

 Comissão Regional do Internato Médico; 

 Transição dos SUB’s para o Centro Hospitalar do Algarve, EPE;  

 Grupo de Trabalho para implementação do sistema de controlo da assiduidade; 

 Grupo de Trabalho para elaboração do Regulamento Interno para Ajudas de Custo e 

Transporte; 

 Elo de articulação com a ACSS, IP no âmbito das várias atribuições em RH; 

  Grupo de Trabalho para a Reformulação dos Formulários dos Horários de Trabalho; 

 Comissão de Acompanhamento Externo ao processo de contratualização e 

apuramento de resultados das Unidades de Saúde Familiar; 

Esta Unidade estrutura-se em duas secções: 

 Secção de Pessoal/Vencimentos; 

 Núcleo de formação; (neste momento o Núcleo de Formação articula diretamente com 

o Conselho Diretivo) 

As atividades previstas para 2015: 

 Analisar, preparar e submeter à apreciação prévia da Tutela, os processos de 

Contratação individual e de prestação de serviços e mobilidades do CHA, EPE; 

 Elaboração e divulgação de instrumentos de gestão - Balanços Sociais anuais - ACES e 

Serviços Centrais; 

 Preparação da informação para emissão do Despacho Genérico e Acordo-Quadro, no 

âmbito da contratação pública; 

 Gestão, informação, documentação e acompanhamento dos processos de mobilidade 

de pessoal nos serviços e entre serviços; 

 Desenvolvimento dos processos de consolidação e prorrogação das mobilidades de 

pessoal, no âmbito e em cumprimento da LOE 2015; 

 Desenvolvimento, acompanhamento e informação dos protocolos de colaboração no 

âmbito dos recursos humanos; 

 Verificação das incompatibilidades e impedimentos - Monitorização dos regimes de 

acumulação;  

 Conclusão da revisão e verificação dos regimes de horário de trabalho, no âmbito da 

medida 3.8 do Memorando de Entendimento assinado com a Troika; 
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 Desenvolvimento e implementação do sistema de controlo biométrico para a 

assiduidade; 

 Aplicação e acompanhamento do sistema de avaliação de desempenho dos 

profissionais dos Serviços Centrais e ACES; 

 Revisão dos mapas de pessoal - carácter anual, para apuramento e acompanhamento 

da proposta de orçamento da ARS, Serviços Centrais, ACES e CMR Sul; 

 Gestão dos contratos de pessoal e prestações de serviço do CMR Sul; 

 Acompanhamento e registo da movimentação de pessoal nos serviços, entradas e 

saídas; 

 Apuramento de dados de recursos humanos para elaboração do QUAR, Plano de 

Atividades da Administração Regional de Saúde; 

 Desenvolvimento como instrutores em processos disciplinares e apoio a outros; 

 Preparação de documentação para respostas parlamentares, reuniões das ARS's, 

Auditorias, IGAS, ACSS, MS....; 

 Secretariado e apoio direto à Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

 Assegurar a atualização da base de dados instrumento de trabalho da UGRH e de base 

para colaborar com os demais departamentos e serviços; 

 Carregamento de dados no SIOE, trimestral, carregamento de dados de recursos 

humanos - informação periódica – Administração Central do Sistema de Saúde, IP, 

carregamento de dados de recursos humanos pela RCM 22/2012 – Trimestral;  

 Desenvolvimento dos procedimentos concursais para celebração de CTFP 

Indeterminado ou CIT Indeterminado com os médicos que terminarem as 

especialidades na Região; 

 Desenvolvimento dos procedimentos concursais para celebração de CTFP 

Indeterminado com Enfermeiros para exercício de funções na Região; 

 Participação em processos de negociação de Acordo Coletivo de Empregador Público; 

 Levantamento de necessidades anuais para atribuição das vagas para formação 

específica na Região nas várias especialidades médicas; 

 Acompanhamento e desenvolvimento dos procedimentos concursais para Grau de 

Consultor do ano 2012 e 2015; 

 Instrução, desenvolvimento e acompanhamento do processo de colocação de 

profissionais na situação de requalificação; 

 Secretariado e apoio direto com preparação e tratamento da documentação para a 

CRIM. 

 

 Secção de Pessoal/Vencimentos 

Vencimentos: 

 Fecho do Processamento Mensal dos Vencimentos dos funcionários da A.R.S. e 

Centros de Saúde no R.H.V.: 

 Lançamento e conferência do absentismo 

 Contagem, lançamento e conferência de Horas Extras e Suplementos na aplicação RHV 
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 Lançamento na Aplicação da A.D.S.E. das despesas para posterior pagamento aos 

funcionários da A.R.S. e Centros de Saúde. 

 Impressão de todos os recibos dos trabalhadores da A.R.S e Centros de Saúde. 

 Impressão de mapas detalhados para a Secção de Contabilidade e Vencimentos. 

 Tratamento dos descontos para Caixa Geral de Aposentações e posterior envio para a 

Contabilidade 

 Tratamento dos descontos da Segurança Social e posterior envio para a Contabilidade 

 Tratamento dos descontos da ADSE e posterior envio para a contabilidade 

 Pagamento ao Pessoal Médico ao Abrigo do protocolo com o CHA 

 Pagamento de ações de formação a pessoal interno e externo  

 Atendimento telefónico no âmbito do serviço de Vencimentos e Pessoal 

 Elaboração de mapas e ficheiros através da aplicação RHV_SAG para responder às 

solicitações de serviços da ARS nomeadamente Recursos Humanos, Agência de 

Contratualização, Conselho Diretivo, e de outras instituições. 

 Elaboração e conferência de ficheiros do IRS, quer para as finanças, quer para 

declaração a entregar aos funcionários. 

 Elaboração e impressão de mapas anuais do balanço social 

Pessoal: 

 Elaboração de mapas de férias; elaboração de listas de antiguidade; elaboração de 

processos individuais dos funcionários;  

 Elaboração de processos de transferências; emissão de guias de vencimentos e notas 

biográficas; elaboração de registos biográficos e disciplinares;  

 Emissão de declarações e certidões solicitadas pelos funcionários; emissão de ofícios 

para o Tribunal, Finanças e outros; envio anual de certificados de Matricula dos 

descendentes dos funcionários à ADSE, bem como o pedido dos respetivos cartões; 

inscrição na ADSE de funcionários e os seus descendentes; inscrição na Caixa Geral de 

Aposentações e Segurança Social dos Funcionários; envio de alterações de elementos 

relativos aos funcionários para a ADSE;  

 Reinscrição dos funcionários na Caixa Geral de Aposentações; elaboração de notas 

biográficas de Aposentação e contagem de tempo para a Caixa Geral de Aposentações; 

elaboração de processos de junta médica para a Caixa Geral de Aposentações; 

organização de documentação de novos funcionários, a fim dar início de funções na 

aplicação; como por exemplo: fim de contrato, aposentações, exonerações entre outros; 

organização de processos de prestações complementares a crianças e jovens, 

  Elaboração de informações diversas para o Conselho Diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Algarve, I.P.; arquivo; atendimento ao telefone e ao público. 

Publicações em Diário da República, através do sistema eletrónico relativo a todos os 

Avisos da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., 

A Secção de Pessoal/Vencimentos tem como responsabilidade a Coordenação da expedição: 

 Coordenação das telefonistas 

 Coordenação dos serviços Gerais 
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 Coordenação com a empresa externa detentora do concurso para limpeza das 

instalações 

 Grupo de Trabalho para implementação do sistema de controlo da assiduidade 

 Grupo de Trabalho para a mudança de instalações 

 Elo de articulação com a ACSS, IP no âmbito das várias atribuições 

 Grupo de trabalho do Sistema de gestão documental 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 15 postos de trabalho para 

este serviço, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Dirigente  1 

Coordenadora Técnica 1 

Técnico Superior 6 

Assistente Técnico 6 

Total 15 

 

A UGRH definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.6 Unidade de Administração Geral (UAG) 

À Unidade de Administração Geral (UAG) compete: 

De acordo com o disposto nos Estatutos, compete à Unidade de Administração Geral assegurar 

a gestão de stocks e o aprovisionamento de bens e serviços necessários e adequados ao 

funcionamento da ARS Algarve, IP. 

Missão: Liderar e gerir os procedimentos de procurement  de forma a suprir necessidades e 

contribuir para suportar a missão e os objectivos da ARS Algarve, com um forte enfoque no 

trabalho de equipa, na qualidade técnica e na comunicação e colaboração com os restantes 

serviços. 

Visão: A Unidade de Administração Geral está comprometida, no âmbito das suas atribuições, 

em acrescentar valor ao processo de prestação de cuidados de saúde na região do Algarve. 

Valores: assumir um compromisso ético e de qualidade como factor determinante e 

diferenciador, cooperando com todos os serviços da ARS Algarve, com especial incidência nos 

que prestam cuidados de saúde, fomentando um ambiente interno propício ao 

desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores da unidade, estimulando a inovação 

e o trabalho colaborativo. 

Objetivos: (1) Garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde nos variados 

serviços da ARS Algarve, antecipando necessidades de bens e serviços e contribuindo para que 

os mesmos sejam adquiridos em tempo útil, nos termos da legislação, nas quantidades e 

qualidade necessárias e com o custo mais favorável. 

(2) Conhecer em dado momento o ponto de situação dos procedimentos em 

desenvolvimento, assim como dos pedidos manifestados e dos autorizados. 

(3) Interagir e colaborar activamente com os serviços e as entidades que intervêm 

no processo de aquisição de bens e serviços. 

Responsabilidades: Adquirir os bens e contratar os serviços de forma eficiente, para fazer face 

às necessidades da ARS Algarve. 

Participar em comissões nacionais e nas reuniões na área de “procurement”, nomeadamente: 

- Comissão de Acompanhamento das Compras na Saúde; 

- Reuniões descentralizadas (bimensais) da SMPS, EPE. 
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Em termos de organização interna, a Unidade está estruturada nas seguintes áreas funcionais, 

abaixo desenvolvidas: 

1. Aprovisionamento 

- Aprovisionamento dos bens e serviços; desenvolvimento dos procedimentos 

de aquisição e contratação; 

2. Armazém Geral  

- Planeamento e gestão de stocks de armazém; 

3. Gestão de contratos 

- Gestão dos contratos de limpeza, vigilância e prestação de serviços médicos, 

entre outros; 

4. Assessoria jurídica 

- Estudo de casos e desenvolvimento de pareceres jurídicos de suporte às 

atividades da unidade. 

Atividades previstas para 2015: 

 Desenvolver procedimentos de aquisição de bens e serviços que visem assegurar a 

prestação de cuidados de saúde nos três Agrupamentos de Centros de Saúde da região 

do Algarve, da actividade dos Serviços Farmacêuticos, do Laboratório Regional de 

Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres, do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, 

assim como dos serviços centrais da ARS; 

 Desenvolver procedimentos de aquisição dos bens de investimento necessários para 

equipar as diversas unidades ou substituir equipamentos existentes; 

 Levantamento das necessidades e elaboração das estimativas de bens e serviços para 

fornecer à Unidade Ministerial de Compras do Ministério da Saúde, a cargo da 

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (UMC-SG), para efeitos de agregação de 

necessidades de aquisição, nomeadamente: seguro automóvel; combustíveis; serviços 

de vigilância e segurança; serviços de limpeza e produtos de higiene; papel; 

economato e consumíveis de impressão; viagens e alojamentos; mobiliário de 

escritório; fornecimento de refeições confeccionadas e serviços associados; entre 

outros; 

 Colaborar na elaboração das estimativas de necessidades de comunicações móveis, 

manutenção de hardware e software, cópia e impressão, equipamento informático e 

licenças de software para submissão aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 

EPE (SPMS); 

 Monitorização do contrato de prestação de serviços médicos, através de uma base de 

dados Excel desenvolvida internamente para o efeito e reporte mensal à área 
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financeira, para informação à ACSS, IP das horas realizadas de serviços médicos no 

âmbito de contratos de aquisição de serviços;  

 Formalizar os contratos oriundos dos procedimentos centralizados e adjudicados pela 

UMC-SG e SPMS e acompanhar a execução dos mesmos;  

 Controlo dos pedidos de autorização para a assunção de encargos plurianuais, ao 

abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21 de Fevereiro (LCPA), através de base de dados em Excel 

desenvolvida internamente para o efeito; 

 Atualização de base de dados Excel com o registo e a atribuição de numeração dos 

contratos celebrados no âmbito do Código dos Contratos Públicos; 

 Controlo dos certificados de acesso às plataformas eletrónicas e certificados digitais 

qualificados representativos, através de base de dados Excel desenvolvida 

internamente para o efeito; 

 Ligação com os vários interlocutores para a prestação de informação ao INFARMED, no 

âmbito do Despacho SES n.º 5456-B/2013 de 23 de Abril; 

 Monitorização e gestão do contrato de prestação de serviços de limpeza, validando o 

registo das horas realizadas e facturadas mensalmente com as contratadas; 

 Controlo da execução de contratos de fornecimento e prestações de serviços e 

consequente registo de facturação; 

 Participação na elaboração do Orçamento da ARS, nomeadamente fornecendo 

estimativas para aquisição de serviços; 

 Ministrar formação aos ACeS sobre os formalismos dos processos de aquisição, 

nomeadamente por Ajuste Directo Simplificado; 

 Recolha, tratamento e preenchimento da informação para reporte estatístico anual 

das Compras Públicas de bens e serviços a remeter à ESPAP; 

  Elaborar propostas de autorização excepcional a submeter a Sua Excelência o Senhor 

Secretário de Estado da Saúde, sempre que se verifique a impossibilidade de aquisição 

de dispositivos médicos, no cumprimento do Despacho SES n.º 5456-B/2013; 

 Propor elementos e participar em júris de procedimentos de aquisição de bens e 

serviços, assim como prestar-lhes assessoria no que respeita ao enquadramento e à 

fundamentação legal; 

 Elaboração de “Manual do Aprovisionamento – Ajustes Directos Simplificados”, com 

modelo e circuito interno, assim como estudo e preparação do manual geral. 

A Unidade possui 13 postos de trabalho, distribuídos pelos seguintes grupos profissionais: 
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Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Dirigente 1 

Técnico Superior 8 

Assistente Técnico 1 

Assistente Operacional 3 

Total 13 

 

Nota: 2 técnicos superiores a tempo parcial (60%); 1 técnico superior em regime de prestação 

de serviços; e 1 técnico superior em Contrato de Emprego Inserção 

 

 

 

 

A UAG definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.7 Gabinete de Instalações e Equipamentos (GIE) 

As competências  

a) Elaboração de Projetos de Execução de Empreitadas de obras de Conservação, 

remodelação, beneficiação, e/ou alteração, bem como, coordenação, planeamento, 

controlo de tempos e custos, fiscalização e coordenação de segurança e saúde da 

execução de empreitadas. 

b) Elaboração de propostas de ações preventivas e corretivas na manutenção e 

conservação de Unidades de Saúde, bem como o acompanhamento e gestão de 

contratos de manutenção de instalações e equipamentos, em todas as Unidades de 

Saúde da ARS Algarve, I.P. 

c) Análise e revisão de Estudos e Projetos. 

d) Análise e emissão de pareceres técnicos diversos na área de instalações e 

equipamentos de Unidades de Saúde. 

e) Emissão de pareceres, no âmbito do despacho nº 44/2014 de S/Excelência o SES – 

Controlo de investimentos novos em 2014;  

f) Acompanhamento do Período de Garantia de Empreitadas (Após Recepção Provisória): 

Vistorias e Liberação de Cauções. 

g) Manter atualizadas as seguintes Bases de Dados: 

Plantas de Arquitetura CAD do Parque Imobiliário da ARS Algarve; 

Lista de Edifícios e Obras, Anual por ACES, incluindo estimativa de custos e prioridades. 

Base de Dados (Excel) dos Edifícios de "Segurança Contra Riscos de Incêndio". 

Base de Dados (Excel) de Consumos de Água e Energia, Produção de Resíduos. 

Base de Dados (Excel) de Dados do Património, incluindo alguns Dados do GIE. 

ATRIBUIÇÕES   

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

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

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

b) Elaborar programas funcionais e projetos tipo para estabelecimentos de saúde e 

adequá-los a situações concretas; 

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

dos serviços e instituições prestadores de cuidados de saúde da região, monitorizando o 

respetivo estado de conservação e, quando necessário, apresentar propostas para a sua 

reparação; 

d) Emitir parecer sobre a aquisição e a expropriação de terrenos e edifícios para a 

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

cuidados de saúde no âmbito da região; 

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

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

f) Acompanhar e fiscalizar a execução de empreitadas e fornecimentos cuja 

responsabilidade lhe seja atribuída; 
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g) Elaborar e acompanhar a carta de instalações e equipamentos de saúde da 

ARSALGARVE, I. P. 

Outras Atribuições : 

 Gestão do Contrato, Monitorização e Manutenção de Equipamentos Telefónicos 

Móveis. 

 Gestão do Contrato, Monitorização fornecimento de energia eléctrica. 

 Regularização Jurídica do Património Imobiliário Privativo da ARS Algarve, I.P., através 

de Equipa Multidisciplinar, nomeada para o efeito a 31/01/2012, constituída por dois 

técnicos do GIE e um técnico da Equipa ERCCI. 

 Gestão e implementação do Plano do Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de 

Eficiência Energética da Administração Pública (ECO.AP), nos Edifícios Hospitalares da 

Região. 

MISSÃO  

Garantir a eficiente operacionalidade das Instalações e Equipamentos das Unidades de Saúde, 

no conforto de utilização das instalações, na qualidade e na segurança, evitando a degradação 

dos edifícios, instalações técnicas e equipamentos, rentabilizando assim os investimentos 

durante a sua vida útil. 

RESPONSABILIDADES:  

 Colaboração com o Serviço do Património para a libertação de instalações arrendadas 

e devolução aos Senhorios, no âmbito da Implementação do PROE, Programa de 

Racionalização da Ocupação do Espaço da ARS Algarve, I.P. 

 Colaboração com o Serviço do Património e USIC para a mudança das instalações da 

sede da ARS Algarve, I.P. 

 Gestão do Contrato, Monitorização e Manutenção de Equipamentos Telefónicos 

Móveis. 

 Pareceres Técnicos no âmbito de Planos de Ordenamento do Território, Regionais e 

Municipais e Planos Diretores Municipais e Planos de Pormenor, no âmbito de 

equipamentos e infraestruturas de saúde. 

 Continuação das tarefas da Equipa Multidisciplinar para a Regularização Jurídica do 

Património Imobiliário Privativo da ARS Algarve, I.P., nomeada a 31/01/2012, 

constituída por dois técnicos do GIE e um técnico da Equipa ERCCI. 

 Colaboração com a DSPP, na análise e elaboração de pareceres técnicos aos Projetos 

de Licenciamento e Edifícios de Unidades Privadas de Saúde. 

 Gestão e implementação do Plano do Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de 

Eficiência Energética da Administração Pública (ECO.AP), nos Edifícios Hospitalares da 

Região. 

 Elaboração das Medidas de Autoproteção das Unidades de Saúde, nos termos do 

Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndio. 

 Integração de um técnico do GIE no sub-Grupo de Trabalho relativo à “Estratégia 

Regional para a Deficiência”, na região do Algarve. 



Plano de Atividades 2015 

171 

 Colaboração do GIE com o Departamento de Contratualização, no processo de 

reversão e no plano de ação, no âmbito de Instalações e Equipamentos do Centro de 

Medicina Física e Reabilitação do Sul.  

 Apoio e colaboração à Equipa de projeto designada para o estudo e preparação do 

lançamento de uma nova Parceria Publico Privada para o novo contrato de gestão do 

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul. 

 Em colaboração com o Gabinete Jurídico, acompanhamento do Processo n.º 188/2001 

- 1.º Juízo - Tribunal Judicial de Lagos, relativo ao Edifício do Antigo Centro de Saúde de 

Aljezur, Propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur e do Processo n.º 

2182/07.1BELSB – “Ação Administrativa Comum na Forma de Processo Ordinário” 

relativo a pedidos de indemnização no âmbito de prorrogações de prazo da 

“Empreitada de Fornecimento e Montagem das Instalações de Águas e Esgotos, 

Instalações Eléctricas e Instalações Mecânicas do Ambulatório e Helipista (2ª Fase)”, 

contratada com o Consórcio João Jacinto Tomé, S.A. e Sousa Pedro, S.A. 

 Colaboração com o DGAG nos processos de Candidaturas Financeiras. 

 Colaboração com a UAG no Levantamento de agregação de necessidades para 

procedimentos de aquisição centralizada; 

 Integração do Coordenador do GIE no acompanhamento do Estudo da Mobilidade 

Interurbana para a área de intervenção do Algarve Central; 

 Participação do Coordenador do GIE no Grupo de Trabalho criado no seguimento do 

Encerramento das extensões de saúde de Azinhal, Odeleite e Vaqueiros 

 Colaboração nos Protocolos / Acordos de Colaboração com outras instituições, no 

âmbito das instalações e equipamentos (SUB´s, LRSP, Unidades de Cuidados 

Continuados, etc.). 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 8 postos de trabalho para 

este Gabinete, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Dirigente 1 

Técnico Superior 5 

Assistente Técnico 2 

Assistente Operacional 1 

Total 8 
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6.8 Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) 

Nos termos do disposto no artigo 7º dos Estatutos da ARS Algarve IP, publicados em Anexo à 

Portaria nº 156/2012, de 22 de Maio, compete ao Gabinete Jurídico e do Cidadão: 

 Emitir pareceres e prestar informações sobre as questões de natureza jurídica, 

suscitadas no âmbito da atividade da ARS Algarve IP, bem como acompanhar a 

instrução dos respetivos processos administrativos; 

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

atividade da ARS Algarve IP, procedendo aos necessários estudos jurídicos, bem como 

na elaboração de minutas de contractos, protocolos, regulamentos, circulares ou 

outros documentos de natureza normativa que lhe sejam solicitados pelo conselho 

diretivo; 

 Emitir parecer sobre reclamações ou recursos administrativos que sejam dirigidos aos 

órgãos da ARS Algarve IP, bem como sobre exposições ou petições respeitantes a atos 

ou procedimentos dos mesmos órgãos; 

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

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

seja obrigatória, o patrocínio judicial, nas ações propostas pela ARS Algarve IP, ou em 

que esta seja demandada; 

 Assegurar o apoio à instrução dos processos de contra-ordenação nos termos previstos 

na lei; 

 Prestar apoio técnico às diferentes unidades orgânicas da ARS Algarve IP; 

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

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

encaminhadas para a ARS Algarve IP; 

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

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

reclamações dos utentes do SNS no âmbito da ARS Algarve IP, apresentando propostas 

corretivas;  

 Produzir indicadores que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados ao 

utente final pelos serviços de saúde, designadamente o grau de satisfação e a 

participação dos cidadãos; 

 Promover ações de formação, em articulação com a DGAG, destinadas a responsáveis 

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

saúde do SNS da área de influência da ARS Algarve IP. 

O Gabinete Jurídico e do Cidadão tem por missão, garantir a legalidade da atuação da ARS 

Algarve IP na prossecução das suas atribuições e a satisfação dos utentes, bem como a 

melhoria da qualidade dos serviços. 

As responsabilidades do GJC são todas aquelas que constam das suas competências, 

constantes no artigo 7º dos Estatutos da ARS Algarve IP, publicados em Anexo à Portaria nº 
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156/2012, de 22 de Maio, bem como outras que, no âmbito destas, lhe sejam atribuídas pelo 

Conselho Directivo da ARS Algarve IP, pelo seu Presidente ou por cada um dos seus Vogais. 

Atividades previstas:  

 Emitir pareceres internos numerados e informações/pareceres através de correio 

electrónico.  

 Elaborar propostas de ofícios respondendo a solicitações da IGAS, da ERS, da DGS, do 

Ministério da Saúde, dos utentes/reclamante, assim como convocatórias e Relatórios 

Finais dos Processos Disciplinares e de Inquérito. 

 Elaboração, reavaliação de minutas e acompanhamento de Protocolos, Acordos e 

outros Contratos, Regulamentos, Circulares Internas e projectos de diplomas legais. 

 Emitir pareceres sobre Reclamações/Recursos. 

 Assegurar a instrução/ e o acompanhamento de processos disciplinares e processos 

de inquérito. 

 Assegurar o acompanhamento de processos em Contencioso. 

 Assegurar o apoio, informação e reencaminhamento dos processos de contra-

ordenação, sempre que tal foi solicitado directamente ou decorrer da respectiva 

análise factual. 

 Prestar apoio técnico às diferentes unidades orgânicas da ARS e dos ACES, via correio 

electrónico, telefone e pessoalmente, sempre que for solicitado. 

 Assegurar a representação a ARS Algarve IP no Observatório Nacional do Sistema 

SIM-Cidadão - Despacho nº 009/2013, de 09.09.2013 do Director Geral da Saúde com 

as competências do artigo 7º do Regulamento anexo ao Despacho nº 8958/2013 de 

09.07.2013 do SEA do Ministro da Saúde até à sua extinção. 

 Assegurar o cumprimento do disposto nos artigos 31º e 32º do DL 126/2014 de 22 de 

Agosto, bem como nas actividades conexas. 

 Assegurar a participação no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida - 

Estudos Diversos. 

 Continuar a actividade do Grupo de Projecto para a implementação do SGD da ARS - 

Despacho do Vogal do CD Dr. Miguel Madeira de 01.04.2013. 

 Assegurar a participação como Membro da Comissão de Ética na Saúde da ARS 

Algarve, conforme Deliberação do CD de 13 de Fevereiro de 2013, bem como a sua 

Presidência, conforme Acta nº 1 da CES, recepcionando todo o expediente da CES, 

assegurando a distribuição de pedidos de parecer através da nomeação de Relator, 
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participação nas informações, reuniões, deliberações e posterior expediente, bem 

como nas actividades conexas. 

 Continuar a assegurar, enquanto Responsável pelo acesso à informação (RAI), ao 

abrigo da Lei nº 46/2007, de 24 de Agosto, a avaliação do acesso aos documentos 

administrativos, conforme deliberação do CD da ARS Algarve IP de 14.11.2013. 

 Colaboração com todas as unidades orgânicas da ARS e com os ACES, através de 

correio electrónico, telefone, pessoalmente e através de parecer jurídico, sempre 

que solicitado. 

 Continuar a implementação da base de dados de gestão contratual no GJC, através 

da recolha, tratamento e arquivo da informação recebida das outras unidades 

orgânicas da ARS e dos ACES. 

 Registo informático e numeração de toda a documentação recebida e saída do GJC, 

via papel ou informática, bem como respectivos despachos ou outras diligências. A 

aplicação permite tirar relatórios do trabalho efectuado, por unidades de tempo ou 

nome dos signatários, entre outras funcionalidades. 

 Continuar a colaborar com a Universidade Nova de Lisboa, e outras, nos estágios 

Curriculares na nossa área, que nos forem solicitados. 

 Rever todos os Protocolos existentes na ARS Algarve IP e criar os elementos para 

uma Base de Dados de Contratos conforme deliberação do CD de 03.12.2014. 

 Rever todos os contratos do CMFRSul conforme deliberação do CD de 16.10.2014. 

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 11 postos de trabalho para 

esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Dirigente 1  

Técnico Superior  7 

Assistente Técnico  3 

Total 11 

 

 

Este Gabinete estrutura-se no Núcleo do Cidadão e Documentação e definiu como objetivos 

operacionais para 2015: 
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6.9 Gabinete de Instalações e Equipamentos (GIE) 

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

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

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

 Elaborar programas funcionais e projetos tipo para estabelecimentos de saúde e 

adequá-los a situações concretas; 

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

dos serviços e instituições prestadores de cuidados de saúde da região, monitorizando 

o respetivo estado de conservação e, quando necessário, apresentar propostas para a 

sua reparação; 

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

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

de cuidados de saúde no âmbito da região; 

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

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

 Acompanhar e fiscalizar a execução de empreitadas e fornecimentos cuja 

responsabilidade lhe seja atribuída; 

 Elaborar e acompanhar a carta de instalações e equipamentos de saúde da 

ARSALGARVE, I. P. 

 Gestão do Contrato, Monitorização e Manutenção de Equipamentos Telefónicos 

Móveis. 

 Gestão do Contrato, Monitorização fornecimento de energia eléctrica. 

 Regularização Jurídica do Património Imobiliário Privativo da ARS Algarve, I.P., através 

de Equipa Multidisciplinar, nomeada para o efeito a 31/01/2012, constituída por dois 

técnicos do GIE e um técnico da Equipa ERCCI. 

 Gestão e implementação do Plano do Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de 

Eficiência Energética da Administração Pública (ECO.AP), nos Edifícios Hospitalares da 

Região. 

O Gabinete de Instalações e Equipamentos tem por missão, garantir a eficiente 

operacionalidade das Instalações e Equipamentos das Unidades de Saúde, no conforto de 

utilização das instalações, na qualidade e na segurança, evitando a degradação dos edifícios, 

instalações técnicas e equipamentos, rentabilizando assim os investimentos durante a sua vida 

útil. 
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 8 postos de trabalho para 

este Gabinete, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Dirigente 1 

Técnico Superior * 5 

Assistente Técnico ** 2 

Assistente Operacional 1 

Total 8 
* Em regime de Voluntariado: 3 Técnicos Superiores 

** O assistente técnico afeto ao GIE encontra-se em regime de baixa médica prolongada, pelo 

que é necessário a afectação de um Assistente técnico ao GIE. 

 

O GIES definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.10 Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) 

Ao Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) compete: 

 Efetuar vigilância da saúde dos trabalhadores de toda a ARS Algarve, IP; 

 Analisar o ambiente laboral as condições de trabalho; 

 Formar e informar os trabalhadores sobre os fatores de risco e riscos profissionais a 

que estão expostos; 

 Aplicar o Programa Nacional de Saúde Ocupacional aos profissionais da ARS Algarve; 

 Promover a articulação com outros programas nacionais, tais como Programa 

Nacional de Prevenção de Acidentes, Programa Nacional de Vacinação, Programa 

Nacional de Eliminação do Sarampo e, entre outros; 

 Gerir o Serviço de Saúde Ocupacional, tendo em conta os imperativos legais; 

 Formar os profissionais do Serviço de Saúde Ocupacional; 

 Caracterizar e/ou monitorizar o estado de saúde e dos funcionários e identificar as 

suas necessidades em saúde; 

 Elaboração de projetos em cooperação com os profissionais centrados no bem estar e 

proteção dos trabalhadores e promoção de ambientes de trabalho saudáveis; 

 Monitorizar estado vacinal dos funcionários da ARS Algarve. 

O SSO tem por missão, promover o mais elevado grau de bem-estar físico, mental e social dos 

trabalhadores que exercem atividade na ARS Algarve. 

Estão previstas as seguintes atividades para 2015: 

Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação e Programa Nacional de 

Eliminação do Sarampo aos funcionários da ARS Algarve: 

 Monitorização do estado vacinal de cada funcionário das ARS Algarve, IP e registar em 

base de dados regional; 

 Calcular taxa de cobertura da vacina contra o tétano, hepatite B e sarampo; 

 Finalização do manual que se encontra em elaboração com a Equipa Regional de 

Vacinação para os profissionais da ARSA Algarve e sua divulgação na intranet; 

 Divulgar as orientações da DGS e os dados obtidos pelo Serviço de Saúde Ocupacional 

na monitorização, de forma, a sensibilizar os profissionais para a vacinação enquanto 

estratégia preventiva de alguns riscos profissionais a que os funcionários da ARS estão 

expostos. 

Promover a vacinação contra a gripe sazonal dos funcionários da ARS Algarve: 

 Divulgar em conjunto com a Equipa Regional de Vacinação, as Orientações emanadas 

pela DGS em 2015/2016; 

 Proceder ao levantamento do número de vacinas da gripe sazonal necessárias e à 

vacinação mais concretamente, dos funcionários que integram os Serviços Centrais, 

onde se encontram incluídos o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul e DICAD; 

 Elaboração do relatório anual de caracterização da recusas da vacina contra a gripe 

sazonal e  taxas de cobertura; 
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Cumprir Orientação nº.10/2014 de 25/06/2014 da Direção-Geral da Saúde sobre a Vigilância 

da Tuberculose nos profissionais da ARS 

Classificar os profissionais de saúde mediante a avaliação de risco que consta na orientação, 

Baixo Risco, Médio Risco e Alto Risco. Pretende-se que esta classificação seja efetuada, com a 

colaboração do Coordenador Regional do Programa da Tuberculose.  

Caracterização do Absentismo Igual ou Superior a 30 dias: 

Elaboração do relatório do Absentismo igual ou superior a 30 dias e sua divulgação 

previamente autorizada pelo Conselho Diretivo; 

Caracterizar os consumos alimentares, atividade física e estado nutricional dos funcionários 

da Algarve, IP: 

Conceber instrumento para a recolha de dados sobre consumos alimentares, atividade física e 

estado nutricional dos funcionários da Algarve, IP em conjunto com o Gabinete de Nutrição, 

para se aplicar no ano de 2016, numa fase inicial aos funcionários dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde. 

Caraterizar os Acidentes de Trabalho ocorridos na ARS Algarve: 

 Introdução dos dados das participações na base de dados regional dos acidentes de 

trabalho e tratamento estatísticos dos mesmos, para além, da elaboração de relatório 

anual; 

 Divulgação do mesmo relatório, de acordo com orientações do Conselho Diretivo; 

 Introduzir dados referentes aos Acidentes e Doenças Profissionais em plataforma 

online da ACSS; 

 Preenchimento dos Balanços Sociais referentes aos Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais nos ACES e Serviços Centrais. 

Contribuir para a promoção da saúde dos funcionários e promoção de ambientes de trabalho 

saudáveis: 

 Elaborar o projeto de Ginástica laboral com o principal objetivo de prevenir lesões 

músculo-esqueléticas; 

 Apresentar o projeto ao Conselho Diretivo e pedir autorização para iniciar a 

implementação nos ACES, apresentação aos Diretores Executivos e respetivas equipas, 

para além de, requerer a colaboração dos fisioterapeutas de cada Unidade Funcional 

enquanto Stakeholders especializados na área postural e conhecedores dos meios 

disponíveis em cada Unidade e os principais dinamizadores deste projeto; 

 Promover a comunicação das equipas para iniciarem a ginástica laboral em cada 

Unidade Funcional e fazer a monitorização do mesmo a nível regional; 

Divulgar a informação sobre a Saúde Ocupacional: 
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Atualização da página da internet da ARS Algarve, IP, referente à Saúde Ocupacional e 

divulgação da intranet informações pertinentes para todos os funcionários consultarem. 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 4 postos de trabalho para 

este Serviço, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Médico 1 

Enfermeiro 1 

Técnico Higiene e Segurança  1 

Assistente Técnico 1 

Total 4 

 

O SSO definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.11 Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (DICAD) 

A Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) é um 

serviço centralizado da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP (ARS Algarve, IP), com 

dependência direta do Conselho Diretivo (CD) desta ARS do Algarve, IP.  

A DICAD sob orientação do CD da ARS Algarve, IP e em articulação com as orientações 

nacionais emanadas pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências do Ministério da Saúde (SICAD), tem por função coordenar a intervenção nos 

comportamentos aditivos e nas dependências (CAD), no âmbito da área da atuação desta ARS, 

nomeadamente ao nível da prevenção, redução de riscos e minimização de danos, tratamento 

e reinserção psicossocial. 

À Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, abreviadamente 

designada por DICAD, (Art.º 8.º dos Estatutos da ARS Algarve, IP, (alteração introduzida à 

Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio pela Portaria n.º 212/2013 de 27 de junho) compete: 

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

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

dependências; 

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

nacional e das políticas com vista à redução do consumo de substâncias psicoativas, à 

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

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

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

de danos e de reinserção social; 

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

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

consolidação e enviar ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

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

prossecução das suas atribuições, e desenvolver estudos sobre as intervenções realizadas na 

região e elaborar os relatórios de atividades; 

f) Emitir pareceres sobre propostas de implementação de projetos regionais apresentados por 

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

intervenção; 

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

local, definir as prioridades e o tipo de intervenção a efetuar e os recursos a afetar, 
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nomeadamente a projetos e programas cofinanciados, contribuindo para um planeamento 

nacional sustentado; 

h) Avaliar e supervisionar o funcionamento das unidades de intervenção local, prestadoras de 

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

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

i) Planear a articulação interinstitucional e incentivar a participação das instituições da 

comunidade, públicas ou privadas, no desenvolvimento de ações de prevenção, de tratamento, 

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

nacionais promovidos pelo SICAD; 

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

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

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

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

l) Assegurar, ao nível da região, a articulação com o SICAD para o desenvolvimento de 

programas e projetos. 

Compete ainda à DICAD, no âmbito de intervenção regional, proceder à difusão das normas e 

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

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

A sua missão é promover, através de uma rede de referenciação/articulação que inclui as 

outras estruturas de saúde da ARS Algarve, IP e os parceiros estratégicos da região, a 

prevenção, a redução e a minimização dos problemas relacionados com os consumos de 

substâncias, os CAD, através de uma intervenção integrada, baseada em mecanismos de 

prevenção, redução de riscos, minimização de danos, tratamento e reinserção psicossocial, em 

consonância com a etapa do ciclo de vida do cidadão e o respetivo contexto em que se insere, 

no âmbito da área de intervenção desta ARS. 

Objetivos para 2015 : 

1. Coordenar a intervenção nas diferentes áreas de missão que são a prevenção, a 

redução de riscos e a minimização de danos, o tratamento e a reinserção dos problemas 

relacionados com os CAD através das unidades de intervenção local da ARS Algarve, IP que 

desenvolvem especificamente atividade nestas área, designadamente a Unidade de 

Desabituação do Algarve (UDA) e as Equipas Técnicas Especializadas de Prevenção, 

Tratamento, Reinserção e Redução de Danos. 

2. Realizar, através das unidades de intervenção local e respetivas equipas técnicas 

especializadas: 
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- Intervenções de informação e/ou sensibilização, integradas e focalizadas, sobre as 

substâncias psicoativas e os riscos associados ao seu consumo, em articulação com outras 

estruturas da ARS do Algarve, IP, bem como com entidades parceiras externas, dirigidas a 

diferentes públicos-alvos, nomeadamente escolas, empresas, associações, etc.; 

- Intervenções de prevenção universal em meio escolar, e em articulação com outras estruturas 

da ARS do Algarve, IP, e com entidades parceiras externas; 

- Intervenções de prevenção indicada, nomeadamente consultas de apoio psicossocial em 

adolescentes/jovens; 

- Tratamento em regime ambulatório de doentes com problemas relacionados com CAD na 

ETET do Sotavento. 

- Tratamento em programa de substituição opiáceo (PSO) com metadona na ETET do 

Sotavento. 

- Rastreio e deteção precoce de patologia infetocontagiosa, nomeadamente VIH e outras 

doenças sexualmente Transmissíveis, bem como doenças do foro pneumológico. 

- Intervenções no âmbito da redução de riscos e minimização de danos em eventos festivos 

sazonais como concentrações de motas e outros, em articulação com o CAD desta ARS do 

Algarve, IP 

- Intervenção em populações particularmente vulneráveis, como trabalhadores sexuais e/ou 

consumidores de drogas 

- Realização de ações de sensibilização sobre os problemas ligados ao álcool (PLA) e outras 

substâncias psicoativas em meio laboral, destinados a trabalhadores e chefias em articulação 

com as Autarquias Locais (AL) ou empresas da região; 

- Intervenções de prevenção da desinserção em meio laboral em articulação com as AL e 

empresas da região; 

- Implementação, em articulação com o IEFP, IP, das medidas de inserção preconizadas pelo 

Programa Vida-Emprego e outros Programas, bem como de medidas de integração de utentes 

na vida ativa; 

- Acompanhamento técnico de reclusos dependentes com vista à preparação da saída, 

nomeadamente através da realização de treinos de aptidões sociais, e apoio na procura de 

trabalho, ao nível dos Estabelecimentos Prisionais do Algarve; 

- Acompanhamento técnico e monitorização dos Programas de Respostas Integradas (PRI), 

cofinanciados pelo SICAD. 

As responsabilidades da DICAD baseia-se em : 

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

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

comportamentos aditivos e à diminuição das dependências e na sua avaliação; 
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- Planear, coordenar, efetuar e promover, ao nível da sua área de intervenção geográfica, a 

execução e a avaliação dos programas de prevenção, de tratamento, de redução de riscos, de 

minimização de danos e de reinserção psicossocial; 

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

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

consolidação e enviar ao SICAD, os dados e informações necessárias para prossecução das suas 

atribuições, e desenvolver estudos sobre as intervenções realizadas na região e elaborar os 

relatórios de atividades; 

- Emitir pareceres sobre propostas de implementação de projetos regionais apresentados por 

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

intervenção; 

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

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

nomeadamente a projetos e programas cofinanciados, contribuindo para um planeamento 

nacional sustentado, bem como proceder à avaliação e supervisão do funcionamento das 

unidades de intervenção local, prestadoras de cuidados de saúde nesta área, assegurar o 

planeamento e gestão dos recursos necessários à respetiva atividade e propor a criação de 

novas unidades ou o seu encerramento; 

- Planear a articulação interinstitucional e incentivar a participação das instituições da 

comunidade, públicas ou privadas, no desenvolvimento de ações de prevenção, de tratamento, 

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

nacionais promovidos pelo SICAD; 

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

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

- Assegurar, ao nível da região, a articulação com o SICAD para o desenvolvimento de 

programas e projetos. 

- Proceder à difusão das normas e orientações técnicas e de outros instrumentos de apoio 

técnico à atividade dos estabelecimentos de saúde, apoiar a sua implementação e monitorizar 

a sua execução; 

- Representar a ARS em reuniões, grupos de trabalho, e outros, nomeadamente na área dos 

CAD. 

No que concerne às atividades, iniciativas ou ações a desenvolver para o ano previstas para o 

ano de 2015, estas são apresentadas em relação às áreas de missão correspondentes 

(prevenção, redução de riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção) e respetivas 

equipas responsáveis pela sua execução. 
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Assim no que respeita à área da Prevenção, as atividades e as correspondentes ações a 

desenvolver (na responsabilidade da ETE de Prevenção) são as seguintes (vide Quadro 1): 

Quadro 1 – Atividades e ações previstas para o ano de 2015, relativamente à área da 

Prevenção 

Atividade Ações 

Intervenções de informação e/ou 
sensibilização, integradas e focalizadas, sobre 
as substâncias psicoativas e os riscos 
associados ao seu consumo, em articulação 
com outras estruturas da ARS do Algarve, IP, 
bem como com entidades parceiras externas. 

Desenvolvimento de sessões pontuais/breves 
de informação/sensibilização sobre as 
substâncias psicoativas, realizadas 
maioritariamente em meio escolar, ou em 
outro contexto (e.g., ONG) que trabalhe com 
jovens. 

Intervenções de prevenção universal em 
meio escolar, com base no projeto “Eu e os 
Outros”, promovido pelo SICAD, e em 
articulação com outras estruturas da ARS do 
Algarve, IP, e com entidades parceiras 
externas 

Implementação do projeto de treino de 
competências pessoais e sociais “Eu e os 
Outros”, de aplicação em meio escolar (ou 
outros contextos de trabalho com jovens), 
dirigido a grupos de jovens com idades entre 
os 10 e os 18 anos. 

Intervenções de prevenção universal em 
meio escolar, com base no projeto “Atlante – 
Enfrentar o desafio das drogas”, em 
articulação com outras estruturas da ARS do 
Algarve, IP, e com entidades parceiras 
externas. 

Implementação do programa “Atlante-
Enfrentar o desafio das drogas”, de 
prevenção em meio escolar, dirigido a alunos 
do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. 

Intervenções em meio escolar, no Ensino 
Secundário, na prevenção dos prolemas 
ligados ao consumo de álcool, em articulação 
com outras estruturas da ARS do Algarve, IP. 

Desenvolvimento de intervenções 
programadas, visando a prevenção dos 
problemas ligados ao consumo de álcool, em 
articulação com outras estruturas da ARS do 
Algarve, IP 

Consultas de apoio psicossocial em 
adolescentes/jovens (prevenção indicada). 

Consulta de apoio psicossocial do Gabinete 
de Atendimento a Jovens e Envolventes 
(GAJE), da ETEP. 

Acompanhamento técnico e monitorização 
do Programa de Respostas Integradas (PRI) 
de Faro e do PRI de Quarteira, cofinanciado 
pelo SICAD, no eixo da prevenção. 

Acompanhamento técnico dos projetos do 
eixo da Prevenção “Crescer Mudando 2” e 
“Aproximar” no âmbito dos respetivos PRI de 
Faro e PRI de Quarteira. 

 

Relativamente à área do Tratamento as atividades e as correspondentes ações a desenvolver 

(na responsabilidade das ETET do Sotavento e do Barlavento e da UDA) são que se apresentam 

no seguinte quadro): 
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Quadro 2 – Atividades e ações previstas para o ano de 2015, relativamente à área do 

Tratamento 

Atividade Ações 

Tratamento em regime ambulatório 
(consultas) na ETET do Sotavento 

Consultas de Acolhimento, de Avaliação 
Psicológica, de Psicologia/Psicoterapia (ilícitas e 
fármacos, PLA, ludopatia), de Intervenção 
Familia; Terapia Familiar; Grupos 
Psicoeducativos para pessoas com PLA; 
Consulta de cessação tabágica para utentes da 
ETET ; Consultas de cessação tabágica em 
colaboração com ACES Central - Faro e Olhão; 
Consultas Descentralizadas de VRSA, Tavira, 
Quarteira e Albufeira; Consultas de Apoio aos 
Reclusos com problemas relacionados com CAD 
nos EP de Faro e Olhão; Consulta de Psiquiatria; 
Consultas Médicas; Consultas de Planeamento 
Familiar e rastreio de DST; Reuniões 
Clínica/Formativa. 

Tratamento em programa de substituição 
opiáceo (PSO) com metadona nas ETET do 
Sotavento. 

Operacionalização do Tratamento em PSO com 
Cloridrato de metadona (avaliação, prescrição e 
administração).  

Rastreio do VIH nas ETET do Sotavento Deteção e Aconselhamento e Encaminhamento 
e Articulação com a Consulta de Infeciologia do 
CHA, EPE – Hospital de Faro 

Tratamento em regime ambulatório 
(consultas) na ETET do Barlavento. 

Consultas de Acolhimento, de avaliação 
psicológica e neuropsicológica, de Psicologia, de 
Intervenção Familiar; Grupos Psicoeducativos; 
Colaboração com as consultas do GASMI no 
ACES do Barlavento; Consultas de Apoio aos 
Reclusos com problemas relacionados com CAD 
nos EP de Silves; Consulta de Psiquiatria; 
Consultas Médicas; Consultas de rastreio de 
DST e do cancro do colo do útero; Consulta de 
Serviço Social; Reuniões Clínicas; Atividades 
formativas no exterior. 

Tratamento em programa de substituição 
opiáceo (PSO) com metadona na ETET do 
Barlavento. 

Operacionalização do Tratamento em PSO com 
Cloridrato de metadona (avaliação, prescrição e 
administração). 

VIH – Rastreio na ETET do Barlavento Deteção e Aconselhamento e Encaminhamento 
e Articulação com a Consulta de Infeciologia do 
CHA, EPE – Hospital de Portimão 

Tratamento em regime de internamento na 
UDA. 

Tratamento em regime de internamento 

 

Relativamente à área do Redução de Danos as atividades e as correspondentes ações a 

desenvolver (na responsabilidade das ETE de Redução de Danos) são que se apresentam no 

seguinte quadro): 
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Atividades e ações previstas para o ano de 2015, relativamente à área da Redução de Riscos 

e Minimização de Danos 

Atividade Ações 

Participação em eventos festivos sazonais 
como concentrações de motas e outros, em 
articulação com o CAD desta ARS do Algarve, 
IP 

Rastreios VIH nos Centros Comerciais 
Continente e Aqua, em Portimão, em 
articulação com o CAD desta ARS, e 
intervenções de RD em Concentrações de 
Motas e outros eventos festivos, em eventos 
académicos (zona do Barlavento Algarvio) e 
participação no dia Mundial da Saúde e no dia 
e no dia Mundial Luta Contra a Sida. 

Intervenção em populações particularmente 
vulneráveis, como trabalhadores sexuais e/ou 
consumidores de drogas 

Intervenções de RD em utilizadores de drogas 
e em trabalhadores sexuais em articulação 
com o CAD desta ARS. 

Participação em ações de divulgação em 
parceria com escolas, autarquias e/ou outras 
entidades 

Ações de divulgação em parceria com escolas, 
autarquias e/ou outras entidades 

 

Relativamente à área da Reinserção Psicossocial as atividades e as correspondentes ações a 

desenvolver (na responsabilidade das ETE de Reinserção) são que se apresentam no seguinte 

quadro: 

Atividades e ações previstas para o ano de 2015, relativamente à área da Reinserção 

Psicossocial 

Atividade Ações 

Realização de ações de sensibilização sobre os 
PLA e outras substâncias psicoativas em meio 
laboral, destinados a trabalhadores e chefias 
em articulação com as Autarquias Locais (AL) 
ou empresas da região 

Ações de sensibilização dirigidas a grupos de 
trabalhadores. 

Intervenções de prevenção da desinserção 
em meio laboral em articulação com as AL e 
empresas da região 

Implementação de Treinos de Aptidões 
Sociais, encaminhamento para as ETET, e 
acompanhamento das pessoas com 
dependência no local de trabalho. 

Implementação, em articulação com o IEFP, 
IP, das medidas de inserção preconizadas 
pelo Programa Vida-Emprego 

Pesquisa e angariação de Entidades através 
de reuniões com vista à integração de utentes 
com um acompanhamento presencial no local 
de trabalho onde se reúnem os Tutores e os 
utentes, com uma periodicidade semanal 

Implementação de medidas de integração de 
utentes na vida ativa. 

Acompanhamento e supervisão dos utentes 
no seu processo de integração na formação e 
no mercado normal de trabalho 

Realização de Treinos de Aptidões Sociais nos 
Estabelecimentos Prisionais do Algarve. 

Sessões de treino de aptidões sociais 

Acompanhamento técnico de reclusos 
toxicodependentes com vista à preparação da 

Sessões individualizadas de acompanhamento 
na preparação de saída dos estabelecimentos 
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saída. prisionais. 

Acompanhamento técnico e monitorização do 
PRI de Quarteira, cofinanciado pelo SICAD, no 
eixo da Redução de Danos 

Acompanhamento técnico do projeto do eixo 
da Redução de Danos “Cuida-te” no âmbito 
do PRI de Quarteira. 

 

No que respeita aos profissionais existentes para as atividades propostas, no fim do ano de 

2014, conforme podemos observar no seguinte Quadro 5, havia um total de 101 

trabalhadores, dos quais 79 pertencentes aos Mapas de Pessoal da ARS Algarve, IP, 16 em 

situação de Protocolo com o Centro Hospitalar do Algarve, EPE, e três englobados em outras 

situações (um em Contrato de Trabalho em Funções Públicas em Tempo Resolutivo Certo 

[CTFPTRC], outro pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde [ACES] Central, e outro 

ainda pertencente aos mapas de pessoal do SICAD - Centro de Dissuasão da 

Toxicodependência do Algarve [CDT]). 

Distribuição dos profissionais afetos à DICAD (em 2014) 

Carreira/Categoria Profissional 

Tipo de vínculo 

N.º total de 
Profissionais 

Mapa de 
pessoal da 

ARS 

Protocolo 
com o 

CHA, EPE 

Outras 
situações 

Dirigente Intermédio Grau 2 1(a)   1 

Médica - Saúde Pública 2   2 

Médica – Psiquiatria 1   1 

Médica – Medicina Geral e Familiar 4          2   (b) (c) 6 

Técnicos Superiores de Saúde – 
Psicologia Clínica 

11   
11 

Técnicos Superiores - Regime Geral 13 4 1 (d) 18 

Enfermagem 22 12 (e)  34 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 2   2 

Assistentes Técnicos 12   12 

Assistentes Operacionais 15   15 

Total 79 16 3 1 

Legenda: (a) Em comissão de serviço oriundo da carreira de enfermagem, mapa de pessoal desta ARS; (b) Um em horário parcial 
oriundo do ACES Central (7,5 horas semanais); (c) Um em CTFPTRC; (d) Um pertence ao mapa de pessoal da CDT – SICAD, e 
colabora em tempo parcial (duas vezes/semana, no total de 16 horas); (e) Em tempo parcial. 

 

A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 101 postos de trabalho para 

esta Divisão, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais (vide quadro seguinte). 
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Distribuição dos postos de trabalho afetos à DICAD propostos para 2015 

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Dirigente  1 

Médico  7 

Enfermeiro  28 

Técnico Superior de Saúde(a)  11 

Técnico Superior  19 

Assistente Técnico  10 

Assistente Operacional  15 

Total 101 

Legenda: (a) Ramo Psicologia Clínica 

 

A DICAD definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.12 Equipa Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados 

Integrados (ECR- Algarve) 

À Equipa Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados Integrados (ECR- Algarve) 

compete:  

 Elaborar proposta de planeamento das respostas necessárias e propor a nível central 

os planos de ação anuais para o desenvolvimento da Rede e a sua adequação periódica 

às necessidades; 

 Orientar e consolidar os planos orçamentados de ação anuais e respetivos relatórios de 

execução e submetê-los à coordenação nacional; 

 Promover formação específica e permanente dos diversos profissionais envolvidos na 

prestação de cuidados continuados integrados; 

 Promover a celebração de contratos de implementação e funcionamento das unidades 

e equipas que se propõem integrar a Rede; 

 Acompanhar, avaliar e realizar o controlo de resultados da execução dos contratos 

para a prestação de cuidados continuados, verificando a conformidade nas atividades 

prosseguidas com as autorizadas no alvará de licenciamento e em acordos de 

cooperação; 

 Promover a avaliação da qualidade do funcionamento, dos processos e dos resultados 

e equipas e propor as medidas corretivas consideradas convenientes para o bom 

funcionamento das mesmas; 

 Garantir a articulação com e entre os grupos coordenadoras locais; 

 Alimentar o sistema de informação que suporta a gestão da Rede; 

 Promover a divulgação da informação adequada à população sobre a natureza, 

número e localização das unidades e equipas da Rede. 

A ECR- Algarve tem por missão, implementar e garantir a nível regional a prestação de 

cuidados continuados integrados a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem 

em situação de dependência e necessitem de cuidados de saúde e ou de apoio social. 

A sua visão está ligada à melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados, adequação 

da configuração dos cuidados às necessidades existentes e compromisso ético de 

responsabilidade social. 

Estrutura organizacional de acordo com o Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho, a RNCCI 

organiza-se em dois níveis territoriais operacionais, a saber, a Equipa Regional e as Equipas de 

Coordenação Local, estas últimas de acordo com os Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES), sem prejuízo da coordenação processar-se a nível nacional, por via do Núcleo 

Funcional da RNCCI, sediado na ACSS, IP. 
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Seguidamente apresentam-se os objetivos que correspondem aos resultados que se 

pretendem ver alcançados no final do ano de 2015. Dado que nos encontramos numa fase de 

consolidação da RNCCI, os objetivos traçados terão sobremaneira em vista que os Cuidados 

Continuados sejam sinónimo de qualidade e excelência na região do Algarve.  

Objetivos gerais:  

 Consolidar a RNCCI a nível regional; 

 Continuar a promover a equidade regional dos cuidados continuados integrados;  

 Pugnar pelo cumprimento dos procedimentos e fluidez de referenciação;  

 Impulsionar a adequação dos cuidados prestados/ a prestar às necessidades 

existentes; 

 Implementar medidas correctivas adequadas, sempre que sejam detetados eventuais 

pontos de estrangulamento;  

 Promover a identificação das boas práticas e o intercâmbio de experiências. 

 

Objetivos operacionais: Ações a desenvolver: 

 

 Promover a monitorização e 

controlo da atividade das entidades 

prestadoras;  

 

 Auditorias da qualidade; 

 Visitas/ reuniões com entidades contratualizadas. 

 Encontro das Unidades da mesma tipologia, com vista a 

benchmarking na prestação de cuidados. 

 

 

 Articular com as equipas 

coordenadoras locais;  

 Reuniões quadrimestrais; 

 Emissão de orientações/ informações técnicas.  

 Acompanhar e avaliar sistematicamente todas as 

iniciativas transversais desenvolvidas pelas ECL, em 

colaboração com parceiros sociais. 

 

 Garantir o cumprimento dos 

clausulados contratuais;  

 

 Aferição de documentação; 

 Alocação de recursos financeiros. 

 

 Aperfeiçoar e ampliar a divulgação 

da RNCCI;  

 Divulgação semanal das vagas e admissões na RNCCI;  

 II Congresso de Boas Práticas da RNCCI do Algarve: 

Ganhos Funcionais;  
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 Encontro no âmbito Continuados Integrados do Algarve.  

 

 Promover formação no âmbito da 

RNCCI; 

 Resistência aos antimicrobianos;  

 Controlo de infecção; 

 Outras da ARS Algarve, IP.  

 

 Garantir a utilização eficiente da 

capacidade instalada nas Unidades 

prestadoras.  

 

 

 Pugnar por elevadas taxas de ocupação.  

 Garantir e acompanhar a 

implementação de programas que se 

enquadrem no âmbito das 

competências adstritas à ECR e que, 

eventualmente, venham a ser 

equacionados através de diretrizes ou 

estratégias nacionais, assim como a 

evolução dos respetivos processos. 

 

 

 Acompanhar e avaliar sistematicamente o exercício da 

atividade dos vários projetos em execução inerentes aos 

programas. 

 

Definir estratégias é essencial para a viabilidade e sustentabilidade dos objetivos estipulados. 

Visam a sua efetiva concretização e a orientação muito concreta para as necessidades 

presentes e futuras do funcionamento da RNCCI, com base nos princípios da transparência, 

qualidade e cidadania. Neste sentido, importa: 

• Assegurar a equidade no acesso aos cuidados continuados integrados, fomentando a 

recolha de informações e obtendo dados sobre experiências de sucesso, que possam 

contribuir para a resolução dos problemas existentes; 

 Dinamizar as ECL e identificar as respetivas necessidades; 

 Participar no desenvolvimento de programas de melhoria da qualidade, através do 

intercâmbio de experiências e da adoção das melhores práticas, proporcionando para 

o efeito reuniões com os diversos níveis hierárquicos, mantendo assim um ambiente 

propício à geração de novas ideias; 

 Desenvolver e incentivar um clima de trabalho em equipa e de co-responsabilização 

pelos resultados, promovendo para o efeito reuniões periódicas com as Unidades para 

a avaliação da qualidade do serviço prestado; 

 Visitar as várias entidades prestadoras com vista ao acompanhamento permanente 

efetuando relatórios formais e específicos que evidenciem as verificações efetuadas; 

 Garantir o registo correto e atempado de toda a informação da sua competência; 

 Partilhar conhecimentos. 
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 5 postos de trabalho para 

esta equipa, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 

Grupo profissional 
Postos de trabalho 

propostos para 2015 

 
Afetação 

Coordenadora 1 8h/semanais 

Técnico Superior 1  

Médico 1 12h/semanais 

Enfermeiro 1 8h/semanais 

Assistente Técnico 1  

Total 5  

 

A ECR- Algarve definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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6.13 Assessoria de Imprensa e Comunicação (AIC) 

A Assessoria de Imprensa e Comunicação da ARS Algarve, como serviço diretamente 

dependente do Conselho Diretivo, é responsável pela gestão do processo de comunicação 

interno e externo da instituição, abrange as áreas de assessoria de imprensa, jornalismo 

institucional, marketing e design, tem como principais competências: 

 Contribuir para a otimização do acesso dos cidadãos à informação relevante sobre os 

serviços e oferta dos cuidados de saúde; 

 Contribuir para uma imagem de qualidade dos serviços e melhorar os processos 

comunicacionais internos e entre as várias instituições de saúde da Região; 

 Atualização frequente dos conteúdos da página institucional e da intranet; 

 Promoção, apoio e divulgação de ações de sensibilização, eventos e campanhas de 

promoção da saúde; 

 Difundir a missão da ARS Algarve entre os diversos públicos internos. 

No âmbito destas atribuições, os elementos deste serviço de assessoria têm como principais 

objetivos operacionais a desenvolver ao longo do ano: 

 Reforçar os mecanismos de comunicação com os cidadãos, de modo a assegurar 

informação relevante, atualizada e acessível sobre a organização dos serviços e a 

oferta de cuidados de saúde na região do Algarve; 

 Implementar uma política de comunicação efetiva com os Agrupamentos de Centros 

de Saúde (ACES), o Centro Hospitalar do Algarve e outras instituições sob a orientação 

do Conselho Diretivo da ARS Algarve; 

 Prestar assessoria direta aos membros do Conselho Diretivo em termos de 

comunicação e apoio na elaboração de apresentações e intervenções públicas; 

 Manter o site da Internet permanentemente atualizado de modo a que permita 

comunicações mais fluidas entre os serviços da ARS e melhor informação para apoio à 

decisão;  

 Desenvolver ferramentas que promovam a partilha de informação entre os serviços da 

ARS e destes com o cidadão; 

 Realizar inquérito online de satisfação dos utilizadores do site institucional; 

 Recolher, analisar e divulgar notícias e outras iniciativas/eventos científicos, sociais e 

culturais que se encontrem integradas no âmbito da Saúde, na Região do Algarve; 

 Divulgar e conceber campanhas de comunicação e imagem, de suporte às iniciativas 

desenvolvidas pela ARS Algarve; 
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 Assegurar a produção, gestão e divulgação de conteúdos e registo fotográfico; 

 Conceber ou acompanhar a evolução e atualização permanente da imagem e 

comunicação gráfica da ARS Algarve; 

 Criar e desenvolver, ou proceder ao acompanhamento da criação e desenvolvimento 

de material informativo; 

 Reforçar a relação de transparência, confiança e verdade com os órgãos de 

Comunicação Social; 

 Reforçar e manter relação de comunicação e troca de informação efetivas com todos 

os serviços sob a tutela direta ou indireta da ARS Algarve e stakeholders; 

 Participar em seminários, congressos, feiras que estejam ligados ao setor da Saúde e 

onde a presença da Assessoria de Imprensa e Comunicação possa ser considerada uma 

mais-valia para a melhoria da imagem da ARS Algarve; 

 Conceção gráfica dos materias para divulgação e produção dos eventos organizados 

pela ARS Algarve - seminários, feiras, congressos, formações; 

 Apoio a projeto  co-finaciados na área da Saúde Materna; 

 Conceber, criar, editar boletins de conteúdo institucional, visando fortalecer 

internamente a imagem institucional da ARS Algarve, reforçando o sentimento de 

pertença à Instituição; 

 Ser ator direto e interveniente na construção da imagem da ARS Algarve, através da 

sua presença em todos os locais do Instituto onde seja necessário apostar num clima 

inclusivo, de empatia e solidariedade institucional; 

 Criar condições para que todos os colaboradores se tornem e se sintam influentes, 

informados e integrados na Instituição, através de mecanismos que visem a 

participação ativa de todos, para que os colaboradores se considerem determinantes 

na evolução das atividades da instituição e responsáveis pela imagem da instituição 

entre os colegas e no público externo; 

 Possibilitar aos colaboradores de uma forma rápida, eficaz e clara, o conhecimento das 

transformações/mudanças que vão ocorrer no ambiente de trabalho;  

 Facilitar a comunicação entre chefias e restantes colaboradores, para que ela seja 

meio facilitador de um ambiente de trabalho saudável e produtivo; 

 Produção e envio, de conteúdos de caráter formativo relativos a datas relevantes; 

 Criação de conteúdos para a intranet da ARS. 
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2015 identifica um total de 4 postos de trabalho para 

esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:  

Grupo profissional 
Postos de trabalho propostos 

para 2015 

Técnico Superior  4 

Total 4 
4 Técnicos Superiores: Comunicação Externa (2); Comunicação Interna (1); Design (1) 

 

A Assessoria de Imprensa e Comunicação (AIC) definiu como objetivos operacionais para 2015: 
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7. Anexos 
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Anexo 1: Conceitos e definições das Fichas de Atividade 
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Anexo 2. Legenda das fichas de atividade 
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