Plano de Atividades 2014 – ARS ALGARVE,IP

1

Plano de Atividades 2014
ARS ALGARVE,IP

ÍNDICE
1.

NOTA INTRODUTÓRIA ....................................................................................... 4

1.1 Missão, Atribuições, Valores, Visão .................................................................... 4
1.2 Caracterização Geral da ARS Algarve, IP ............................................................ 7
1.3 Estrutura Orgânica ............................................................................................ 9
1.3.1

Rede de Prestação de Cuidados de Saúde Primários ......................................... 12

1.3.2

Rede de Prestação de Cuidados de Saúde Secundários ..................................... 13

2.

Parcerias ......................................................................................................... 14

3.

Metodologia de Elaboração do Plano............................................................... 15

4.

5.

6.

3.1

Fichas de Atividades por Unidade Orgânica ......................................................... 16

3.2

Enquadramento com Planos Superiores Institucionais ......................................... 17

3.3

Instrumentos Estratégicos ................................................................................... 22

3.4

Análise Estratégica .............................................................................................. 22

Objetivos e Estratégias .................................................................................... 26
4.1

Objetivos Estratégicos ......................................................................................... 26

4.2

Objetivos Operacionais ....................................................................................... 27

4.3

Medidas Transversais.......................................................................................... 29

4.4

Mecanismos de Coordenação e Monitorização do PA .......................................... 29

4.5

Quadro de Responsabilização e Avaliação (QUAR) 2014 ....................................... 30

Recursos Humanos e Financeiros...................................................................... 37
5.1

Recursos Humanos.............................................................................................. 37

5.2

Formação 2014 ................................................................................................... 39

5.3

Orçamento ......................................................................................................... 45

Objetivos e Atividades ano 2014 por Departamento / Unidade Orgânica / Equipa

/ Núcleo / Comissão ............................................................................................... 47
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP)....................................... 47
Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres ........................................................... 49
Serviços Farmacêuticos ........................................................................................................ 52
Núcleo de Rastreios .............................................................................................................. 54
Núcleo de Monitorização e Análise de MCDT ...................................................................... 55
Núcleo de Vigilância Epidemiológica .................................................................................... 56

2

Plano de Atividades 2014
ARS ALGARVE,IP
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10

Gestão de Programas e Promoção da Saúde........................................................................ 60
Programas de Saúde Prioritários .......................................................................................... 80
Equipa de Licenciamentos de Unidades Privadas de Serviços de Saúde .............................. 93
Observatório Regional de Saúde .......................................................................................... 94
Coordenação do Serviço e Radiologia .............................................................................. 96

6.2

Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG) ..................................... 98

6.3

Departamento Contratualização (DC) ................................................................ 102

6.4

Unidade de Gestão de Recursos Humanos (UGRH) ............................................. 103

6.5

Unidade de Administração Geral (UAG) ............................................................. 108

6.6

Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) ................................................................. 109

6.7

Gabinete de Instalações e Equipamentos (GIE) .................................................. 111

6.8

Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) .................................................................. 113

6.9

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) . 114

6.10 Equipa Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados Integrados (ECRAlgarve) ....................................................................................................................... 118
6.11

7.

Assessoria de Imprensa e Comunicação (AIC) ..................................................... 119

Anexos .......................................................................................................... 122

3

Plano de Atividades 2014
ARS ALGARVE,IP

1. NOTA INTRODUTÓRIA
O presente documento pretende definir as principais linhas de ação das atividades da
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP para 2014, 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
No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas
gerais do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC).
Este Plano de Atividades tem por base as Orientações Estratégicas do Ministério da Saúde,
orientações do PNS 2012-2016, Programa do XIX Governo Constitucional, Memorando de
Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica, 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 2014, os quais foram, posteriormente, desagregados na prossecução dos objetivos
operacionais do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR).

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.

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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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
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;
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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
primários e a execução dos programas de saúde pública são prosseguidos através dos ACES,
enquanto serviços do SNS integrados na ARS.
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A ARS Algarve, I.P. desenvolve a sua missão de acordo com o seguinte conjunto de Valores:

Sustentabilidade do Sistema de Saúde

Acesso e Equidade nos Cuidados de Saúde

Ética, Rigor e Competência

Centralidade nos Cidadãos

Comunicação e Transparência

A ARS Algarve, I.P. tem como Visão ser reconhecida pelos cidadãos como uma organização de
excelência, capaz de otimizar os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis,
garantindo em toda a região de saúde, o acesso a cuidados de saúde de qualidade,
proporcionando confiança e satisfação, tanto de utilizadores como dos profissionais.

1.2

Caracterização Geral da ARS Algarve, IP

A Administração Regional de Saúde do Algarve, Instituto Público (ARS Algarve, I.P.), é uma
Pessoa Coletiva de Direito Público, integrada na Administração Indireta do Estado, dotada de
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
Através do Decreto-Lei nº 22/2012, de 30 de janeiro, “(…) as Administrações Regionais de
Saúde reestruturam o seu modelo de funcionamento, permitindo simplificar e eliminar, no
contexto do Ministério e da reorganização nele operada, estruturas e hierarquias cujas
competências podem ser exercidas dum modo mais eficiente”.
De salientar, que a Região do Algarve é constituída por uma única NUTS e integra um total de
16 concelhos, tem uma área aproximada de 5.000 km2, correspondente a 5,6% do território
nacional. Os resultados dos Censos 2011 indicam que a população residente no Algarve é de
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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
há estruturas hospitalares. Para além de clientes convencionados, há uma grande
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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, 2012

Fonte: INE, (www.ine.pt), in “o território 2012, 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

Para além dos serviços acima identificados, a ARS, Algarve, IP integra ainda três Agrupamentos
de Centros de Saúde (ACES).
 ACES Central
 ACES Barlavento
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 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 2014
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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 2013

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 158 profissionais, 137 dos
quais integram o quadro de pessoal permanente – o número total de profissionais excede o
valor de referência incluído no Contrato de Gestão do Centro (116), em particular, nos grupos
profissionais de enfermagem, técnicos de diagnóstico e terapêutica e 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.

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 2014, 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;

4

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

3. Metodologia de Elaboração do Plano
À semelhança do ano anterior, a metodologia subjacente à elaboração do Plano de Atividades
de 2014 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 2014
Orientações estratégicas do Ministério da Saúde para 2014

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.
15
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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;
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).
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3.2

Enquadramento com Planos Superiores Institucionais

Temos vindo assistir, nos últimos dois anos, à implementação de um conjunto de medidas que
iniciaram uma mudança e a modernização do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Hoje, assegurar
a sustentabilidade económico-financeira do SNS é um objetivo mais próximo, ao mesmo
tempo que foi mantida e reforçada a garantia de acesso a cuidados de saúde de qualidade de
que todos os cidadãos necessitam5.
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 (GOP) e no Orçamento
do Estado para 2014, e nas medidas previstas no Memorando de Entendimento, dando assim
continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos dois anos.
No que se refere às GOP a ARS Algarve, I.P. terá intervenção direta, ainda que integrada com a
atuação de outros organismos do Ministério da Saúde, na concretização dos seguintes
objetivos:



Aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos, reforçando os cuidados primários e os
cuidados continuados;
Fomentar um maior protagonismo dos cidadãos na utilização e na gestão ativa do
Sistema;
Continuar a melhorar a qualidade, a segurança e o acesso dos cidadãos aos cuidados
de saúde, quer ao nível da organização, quer ao nível da prestação, consolidando a
reforma hospitalar;
Reformar a política do medicamento para aumentar o acesso e a qualidade das
terapêuticas;
Internacionalizar o setor da saúde contribuindo para o desenvolvimento da economia
nacional.

Qualidade e acesso efetivo aos cuidados de saúde:
Executar o Plano Nacional de Saúde, como pilar fundamental da reforma do Sistema
de Saúde, organizando a sua articulação com as políticas transversais, planos regionais
de saúde, planos institucionais, bem como a sua função de observação, monitorização
e avaliação, com vista à melhoria dos indicadores de saúde;
Alargar progressivamente a cobertura dos cuidados de saúde primários (CSP),
assegurando a resolução qualificada dos problemas de saúde por uma rede de
cuidados de proximidade, minimizando as atuais assimetrias de acesso e cobertura de
5

Grandes Opções do Plano para 2014
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natureza regional ou social, garantindo, desta forma, um médico de família para cada
português, para que todos os utentes tenham acesso a CSP de qualidade;
Transferir, de forma gradual, alguns cuidados atualmente prestados em meio
hospitalar para estruturas de proximidade, apostando na prevenção e na criação do
enfermeiro de família no SNS;
Aproveitar e desenvolver os meios já existentes, com o reforço dos Cuidados
Continuados Integrados para instituir, por metas faseadas, uma rede de âmbito
nacional de Cuidados Paliativos
Promover a elaboração, disseminação, aplicação e monitorização de normas e
orientações clínicas atualizadas, visando assegurar critérios de qualidade, mensuráveis
e comparáveis com padrões conhecidos e aceites pela comunidade científica;
Garantir estruturas e mecanismos de acreditação em saúde, promovendo a
certificação e o reconhecimento público do nível de qualidade atingida pelos
prestadores de cuidados de saúde, fortalecendo a confiança dos cidadãos e dos
profissionais nas instituições e fomentando uma cultura de melhoria da qualidade e de
segurança.
Um maior protagonismo dos cidadãos na utilização e gestão ativa do Sistema:
Atuar sobre os principais determinantes de saúde, intensificando os programas
integrados de promoção da saúde e de prevenção da doença, aumentando o potencial
de saúde de cada cidadão, família e comunidade, mediante iniciativas de base
intersectorial, designadamente com a Educação, Segurança Social, Ambiente,
Autarquias e terceiro setor, com maior proximidade à população;
Definir políticas nacionais abrangentes, eficazes e sustentadas em matéria das
substâncias aditivas com o objetivo de reduzir os efeitos nocivos destas substâncias
nos planos social e da saúde e estabelecer prioridades, nomeadamente na adoção de
medidas que visem proteger as crianças, os adolescentes e os jovens, e em particular
condicionar o consumo nos menores, o consumo episódico intenso de bebidas e os
danos causados às crianças que crescem em famílias com problemas de álcool;
Aposta na formação, capacitação e responsabilização dos cidadãos.
Melhorar a informação e o conhecimento do Sistema de Saúde:
Assegurar uma política coerente de investimento em sistemas de informação que
permita a otimização das fontes de dados existentes e a sua transformação em
informação útil, para os cidadãos e profissionais de saúde, e em conhecimento e
melhoria contínua da eficiência e da qualidade do Sistema de Saúde;
Desenvolvimento da Plataforma de Dados de Saúde, que interconecta diferentes
tipologias de unidades prestadoras de cuidados permitindo a partilha entre estas e o
próprio utente, recolhendo em simultâneo dados de saúde de utilidade
epidemiológica e de investigação clinica;
Reforçar a qualidade e quantidade da informação pública mensal sobre o desempenho
das instituições (hospitais, centros de saúde e serviços), tornando-a, ao mesmo tempo,
de mais fácil acesso ao cidadão;
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Promover a transparência na saúde, enquanto dever que o Estado assume de informar
os cidadãos acerca dos serviços que prestam cuidados de saúde com qualidade e
segurança, incluindo a prestação pública de contas.
Recursos humanos capacitados:
Prosseguir a política de gestão de recursos humanos em saúde, com análise ponderada
das necessidades, gestão previsional proactiva incluindo desenvolvimento profissional,
orientada para a valorização das carreiras da saúde e visando promover a contratação
dos diferentes profissionais de saúde através de contratos de trabalho,
designadamente mediante a abertura de novos concursos;
Clarificar o papel de cada profissional na cadeia de valor da sua instituição e encontrar
uma matriz de avaliação que permita medir a produtividade e o empenho de cada
profissional, bem como o desenvolvimento de instrumentos de fidelização e de
atração de profissionais para regiões onde se verifique carência de recursos.
Excelência no conhecimento e na inovação:
Regulamentação e desenvolvimento do setor da saúde pública, com especial enfoque
na atuação das Autoridades de Saúde e na aplicação de sistemas de vigilância
epidemiológica;
Promover condições que possibilitem e maximizem a investigação e inovação em
saúde em Portugal, com especial enfoque para a investigação clínica.
Política do medicamento promotora de acesso, equidade e qualidade:
Aprofundar a utilização racional de medicamentos, suportada por normas de
orientação clínica e protocolos clínicos, sustentada pelo custo-efetividade.
Implementação do formulário nacional do medicamento e de protocolos de utilização
de medicamentos;
Estimular a utilização de medicamentos genéricos, nomeadamente através de
prescrição e dispensa de medicamentos por Denominação Comum Internacional,
sustentando a redução de encargos públicos e privados através de concorrência entre
produtores;
Desmaterialização completa da prescrição, dispensa e conferência de medicamentos
no âmbito do SNS;
Reforço de monitorização e controlo de prescrição, dispensa e conferência de
medicamentos, em ambulatório e hospitalar.
Aumentar a eficiência, sem diminuição da efetividade:
Desmaterialização crescente de todos os processos administrativos e clínicos das
entidades prestadoras de cuidados, promovendo a eficácia e a rapidez de resposta;
Reduzir os tempos médios de espera para consultas de especialidade e cirurgias;
Intensificar e promover a cirurgia ambulatória através de incentivos adequados que
estimulem a sua execução
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Criar condições estruturais para que as unidades prestadoras de cuidados de saúde
sejam sustentáveis no médio e longo prazo;
Promover a convergência na política de contratualização de convenções do Estado;
Desenvolver uma análise sistemática e periódica dos resultados do benchmarking
entre as diferentes unidades hospitalares, identificando áreas de melhoria de
eficiências e boas práticas a implementar nas restantes unidades, com vista à
convergência dos níveis de eficiência das unidades hospitalares;
Concretizar a reforma hospitalar, através de uma visão integrada e mais racional do
sistema de prestação, e continuar o processo de racionalização e concentração
definido;
Internacionalizar a saúde e aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a União Europeia:
Execução do Programa de Internacionalização da Saúde, dinamizando o setor da saúde
como motor de desenvolvimento da economia portuguesa;
Intensificar a cooperação com a CPLP, facilitando a transferência de conhecimento e o
desenvolvimento de uma agenda comum de cooperação em saúde, nos domínios
técnico e científico, bem como promover o intercâmbio de profissionais do SNS com os
serviços de saúde da CPLP;
Manter e aprofundar a cooperação na área da saúde com a União Europeia, a fim de
criar as condições para a aplicação da Diretiva relativa ao exercício dos direitos dos
doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços em Portugal.
Em 2014, a ARS Algarve continuará também a orientar e a priorizar as suas atividades em
função das medidas definidas para a área da saúde no Memorando de Entendimento sobre as
Condicionalidades de Política Económica (MoU) firmado pelo Governo Português com o
Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu com vista à
melhoria da eficiência e da eficácia do sistema de saúde. Em concreto, e por força do
Despacho do Ministro da Saúde nº 64/20136, a ARS Algarve, I.P. é responsável pelo
desenvolvimento das seguintes medidas:
[3.42] Reforço dos serviços de cuidados de saúde primários, de modo a continuar a
redução do recurso desnecessário a consultas de especialidade e às urgências e de
modo a melhorar a coordenação dos cuidados [em curso].
[3.46] Conclusão até ao final do 1º trimestre de 2014 do processo negocial dos
Contratos Programa de 2014, em devida articulação com a ACSS [em curso.
[3.47] Atualização do relatório anual apresentando planos de afetação de recursos
humanos, que deverão incluir planos para reafectação de recursos qualificados e de
apoio no SNS [em curso].
[3.48] Redução em, pelo menos, 20 % a despesa com horas extraordinárias, em 2013,
em devida articulação com a ACSS [em curso].
6

Aquando da emissão do Despacho n.º 64/2013, do Ministro da Saúde as medidas referidas aí estavam
inscritas com os números 3.42, 3.46,3.47;3.48 e 3.49.
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[3.49] Melhoria da monitorização, controlo interno e riscos orçamentais das ARS,
devendo o processo de implementação dos manuais e procedimentos definidos estar
implementados até ao final de 2013, em devida articulação com a ACSS [em curso].
No âmbito do Plano Nacional de Saúde (PNS), a ARS Algarve, I.P. será responsável por
desenvolver atividades de implementação e coordenação, e acompanhar a respetiva execução
a nível regional, bem como, monitorizar e avaliar, com vista à melhoria dos indicadores de
saúde. As atividades do Plano serão alinhadas e complementadas com o desenvolvimento dos
oito programas de saúde prioritários.
A ARS Algarve, I.P. terá em linha de conta os objetivos e instrumentos estratégicos para o
desenvolvimento dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), dando-se particular relevo aos
seguintes objetivos estratégicos:
envolver e responsabilizar os cidadãos e as comunidades
aumentar o impacte dos CSP na saúde dos cidadãos, das famílias e das comunidades
organizar respostas adequadas para os problemas e necessidades de saúde de grupos
populacionais específicos e da população no seu todo
governação clínica e de saúde e linhas de orientação clínica
inovação, qualidade, acreditação e auditorias
No âmbito das iniciativas estratégicas previstas no Relatório Final elaborado pelo Grupo
Técnico para a Reforma Hospitalar, a ARS Algarve, I.P. terá a sua atuação nas seguintes
estratégias:
Uma rede hospitalar mais coerente
Integração de cuidados para melhorar o acesso
Hospitais mais Eficientes
A Qualidade como trave mestra da reforma hospitalar
A atividade da ARS Algarve, I.P. em 2014, será ainda alinhada tendo em atenção as medidas
elencadas no Despacho do Ministro da Saúde nº 64/2013, particularmente no que se refere a:
Adotar novas medidas para reduzir, em 2014, a despesa com entidades privadas que
prestem serviços de MCDT ao SNS, em devida articulação com a ARS;
Desenvolvimento do plano de reorganização da oferta hospital, o mesmo inclui a
definição da carteira de serviços e o desenvolvimento de planos estratégicos
plurianuais por cada unidade hospitalar; em devida articulação com a ARS;
Conclusão até ao final do 1º trimestre de 2014 do processo negocial dos contratos
Programa de 2014, em devida articulação com a ARS;
Atualização do relatório anual apresentando planos de afetação de recursos humanos,
que deverão incluir planos para reafectação de recursos qualificados e de apoio no
SNS, em devida articulação com a ARS.
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A ARS Algarve, I.P. em 2014 terá particular atenção na realização das suas atividades as
recomendações da Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência,
especialmente no que se refere a :
Melhorar o acesso dos doentes com AVC;
Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supra
desnivelamento do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária;
Promover a adesão à Via Verde Sépsis;
Melhorar o modelo de integração de meios de emergência pré-hospitalar.

3.3

Instrumentos Estratégicos

Á semelhança do ano transato, o Plano para 2014 assenta na reflexão e definição de objetivos
operacionais e respetivos indicadores, alinhados com os Objetivos Estratégicos definidos pelo
CD, na concretização das políticas definidas para o setor da saúde.
Para maior agilidade do processo de gestão, planeamento e sua monitorização, o QUAR da ARS
Algarve, I.P. está informatizado com recurso à utilização da ferramenta de Microsoft Office
Excel, facilitadora da análise do cumprimento e/ou desvios ao plano e QUAR e
consequentemente, da tomada atempada de ações corretivas.
O Plano integra ainda os Objetivos transversais a toda a ARS instituindo-se a responsabilidade
partilhada pelas Direções no grau de desempenho global do Instituto.

3.4

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.
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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.

Análise PEST (Political, Economical, Social and Technological)
Os fatores da envolvente contextual da ARS Algarve, I.P. que mais influenciam o cumprimento
das suas iniciativas são os que abaixo se identificam.

Políticos

• Contigências no
recrutamento de
novos recursos
humanos versus a
saída de quadros
seniores por via da
opção pela
aposentação ou
pela mobilidade
•Condicionalismos
de ordem financeira
e orçamental
•Quadro jurídicolegal aplicável à AP

Económicos

•Recessão económicofinanceira nacional e
mundial
Insuficiência de
financiamento das
entidades de cuidados
continuados integrados
•Salários baixos dos
trabalhadores em
funções públicas.
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Sociais

• Envelhecimento dos
recursos humanos e
aumento da idade da
reforma, com perda
de know-how e
impossibilidade de
passar testemunho
para os mais novos,
resultante da
dificuldade material e
, especialmete legal,
em contratar novos
quadros qualificados
para AP
Cansaço e
desmotivação,
provocado pela saída
de quadros seniores
com a consequente
sobrecarga dos que
se mantêm no ativo.

Tecnológicos

•Necessidade de
adequar os sistemas
de informação aos
ACES
Necessidade de
assegurar a
interoperabilidade
dos vários sistemas
de informação em
utilização na ARS
Algarve, IP
•Necessidade de
integrar a inovação
tecnológica nos
serviços de saúde.

Plano de Atividades 2014
ARS ALGARVE,IP

Stakeholders
O desempenho de uma instituição depende da interação com o seu ambiente externo,
concretamente com as partes interessadas, em função das expectativas e interesses que estas
manifestam, de forma mais ou menos direta, face às suas atividades.

Matriz de análise de Stakeholders
PODER

Stakeholders

BAIXO

NÍVEL DE INTERESSE
ALTO

BAIXO

ALTO

Internos

Conselho Diretivo
Colaboradores
ACES
Unidades Orgânicas da ARS
Coordenadores Programas
Fornecedores
DGS
SPMS
ACSS
INSA
INFARMED

Externos

IGAS
Outras Instituições do MS
Gabinetes Ministeriais
Autarquias Locais
Escolas
Hospitais
Outros Ministérios
Sindicatos/Ordens
ONG
Público em Geral
Turismo de Saúde

Este mapa permite-nos organizar os stakeholders em relação ao poder que detêm
relativamente à ARS Algarve, I.P. e a extensão em que é provável mostrarem interesse nas
estratégias da instituição e/ou nos seus objetivos, programas/projetos e atividades.
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Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)
Atendendo à análise interna da ARS Algarve, I.P. bem como do seu contexto da atuação
podemos identificar os seguintes pontos fortes e fracos e oportunidades e ameaças:

PONTOS FORTES (S)

PONTOS FRACOS (W)

a) Espírito de iniciativa e implementação de
projetos inovadores

f ) Carência de recursos humanos
especializados em algumas áreas
g) Desarticulação entre os sistemas e redes
de informação
h) Comunicação
i) Fraco nível de articulação
CSP/Hospitais/RCCI

b) Capacidade técnica
c) Alargamento da contratualização aos CSP
d)Trabalho em rede social (ex:UCC e RCCI)
e) Definição clara dos objetivos atingir a médio
prazo

j) Inexistência de um sistema de controlo
interno de desempenho
l) Sazonalidade

OPORTUNIDADES (O)

AMEAÇAS (T)

m) Reforço do trabalho em rede social (como
forma de contribuir para a sustentabilidade do
SNS)

r) Crise económica-financeira e
consequentes restrições orçamentais

n) Reorganização dos CSP

s) Restrições legais à contratação e
manutenção de recursos humanos

o) Apetência para o desenvolvimento de projetos
de serviços de proximidade

t) Envelhecimento da população e situação
de interioridade com reflexos no acesso
aos cuidados de saúde (ex:
distâncias/tempo, transportes)

p) Reorganização de serviços hospitalares

u) Fraca procura/apetência por parte dos
profissionais da saúde para a região

q) Turismo de saúde

v) Baixo nível de responsabilização do
cidadão (na gestão da sua própria saúde e
na respetiva utilização dos serviços de
saúde)

Decorrentes dos vários fatores atrás enumerados, poderemos considerar os seguintes fatores
críticos de sucesso da ARS Algarve, I.P.:
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Positivos

Negativos

Melhoria da imagem do SNS
local

Desiquilibrios
orçamentais

Nova arquitetura
organizacional dos Cuidados
de Saúde Primários

Prevalência elevada de
doenças crónicas
Envelhecimento
populacional

Incentivo à evolução das
USCP para o estádio de USF

Elevados índices de
dependência

Resposta a emergências em
Saúde Pública

Sazonalidade

Redução das assimetrias
intra-regionais

Organização Hospitalar

Insuficiência de
financiamento dos CCI

Reforço dos CSP e dos CCI e
Paliativos

Desarticulação entre os
sistemas e redes de
informação

4. Objetivos e Estratégias
4.1

Objetivos Estratégicos

Entende-se como objetivos estratégicos os resultados a alcançar por uma organização a longo
prazo. São objetivos globais e amplos, passíveis de serem mensurados. Assim, os objetivos
estabelecidos são transversais a toda a atividade da ARS e têm como finalidade concretizar a
sua missão.
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):
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OE 1

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

4.2

•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
•Implementar na região os programas prioritários do Plano Nacional de Saúde
visando a integração e a sustentabilidade económica e financeira do sistema de
saúde.
•Aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos, reforçando os cuidados primários os
cuidados continuados e os paliativos

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

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).
A correspondência entre os OOp incluído no QUAR e os OE da ARS Algarve está refletida no
quadro seguinte.
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Articulação dos Objetivos Estratégicos com os Objetivos Operacionais

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5
OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde hospitalares na Região do Algarve

X

OOp2: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de
elevada qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto

CMS
3.4; 4

X

1; 2.4

OOp3: Melhorar o acesso da pessoa com Diabetes aos cuidados de saúde (conforme despacho
3502/2013 )

X

X

1.2 ; 1.6; 2.1

OOp4: Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica

X

X

1.4; 1.6; 2.8;

OOp5: Melhorar o acesso dos doentes com AVC

X

X

X

OOp6: OOp8: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo
ou eliminação das doenças alvo de vacinação

X X

OOp7: Assegurar a deteção precoce do cancro-rectal na população inscrita dos ACES

X

3.4; 7
1.2; 1.5; 1.6;
1.8; 3.7; 5.8

OOp8: Reduzir o custo com medicamentos e MCDT nos Cuidados de Saúde Primários

X

1.2; 1.4; 1.7;
2.4; 3.7
3,4; 3.5; 3.9; 4;
5.5

OOp9: Optimizar, racionalizar recursos e diminuir custos

X

4; 3.13

OOp10: Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC
em relação a 2012

X

X

1.2; 2.5; 3.7

OOp11: Promover a prevenção e o diagnóstico precoce da infeção por VIH

X

X

1.2; 2.3; 5.8

OOp12: Assegurar o acesso a um médico de família aos utentes inscritos

X

3.2; 4; 5.1
3.5; 3.8; 3.12;
4

X

OOp13: Aumentar a utilização de medicamentos genéricos na região

X

OOp14: Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas
OOp15:Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos médicos de família

X

1.2; 1.7; 3.7;

X

OOp16: Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve, I.P.

X

3.4; 3.9; 3.11

X

3.10

X

OOp17: Melhorar os registos de morbilidade nos ACES
OOp18: Promoção de uma política de vigilância em saúde materno-infantil

X

OOp19: Promover a melhoria da saúde oral nas crianças e implementar a intervenção precoce
no cancro oral
OOp20: Dinamização dos meios, contacto com os utentes/Portal de Dados Saúde/Portal do
utente
OOp21: Reduzir a percentagem de consultas não programadas nos Cuidados de Saúde
Primários (CSP)

X

X X

X

X
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4.3

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

•

Otimização da ocupação do espaço da ARS de acordo com o Plano de
Racionalização da Ocupação do Espaço do Ministério da Saúde (Despacho do
Ministro da Saúde nº2/2012, 9 de Janeiro).

4.4

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.
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.
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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.

4.5

Quadro de Responsabilização e Avaliação (QUAR) 2014
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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 2014, com um total de 1589 efetivos, valor que engloba os Serviços de
Coordenação e os ACES (dados reportados a 31/12/2013). Em comparação com o ano anterior
regista-se um aumento de 4% (67 trabalhadores).
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MAPA DE PESSOAL
Efetivos a 31/12/2013
Grupos Profissionais /
Unidade Orgânica

Conselho
Diretivo
(a)

Dirigentes
Administradores
Hospitalares
Médicos
Enfermeiros
Técnicos Superiores de
Saúde

DSPP

3

1

2
1

1
4

Técnicos de Diagnóstico
e Terapeutica
Técnicos Superiores

DSPP

8

SF

DGAG

LRSP

NR

DGAG

SC/T SCO

UGRH

SPIF

NSIC

PT

UGRH

1

1

NFP

1

UAG
1

GJC
GJ

DC

GIE

1

1

1

2

2

2

2

2

10

5

2

7

1

4

4

3

3

3

2

1

4

DICAD ACES I ACES II ACES III

2

2

4

2

1

TOTAL

6

4

1

2

5

2

20

19

12

24

2

7

5

3

1

7

5

16

6
4

5

7

4

5

10

12

(a) Inclui Assessorias Técnicas, ERCCI, SSO e Secretariado
(b) inclui os médicos internos

Legenda:
Departamento de Saúde Pública e Planeamento
Serviços Farmaceuticos (inclui o Armazém)
Laboratório de Saúde Pública
Núcleo de rastreios
Departamento de Gestão e Administração Geral
Serviço de Contabilidade e Tesouraria
Serviço deControlo Orçamental
Serviço de Prestações Indiretas e Faturação
Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicação
Património
Unidade de Gestão de Recursos Humanos
Pessoal e Vencimentos
Núcleo de Formação Profissional
Unidade de Administração Geral
Gabinete Jurídico e do Cidadão
Gabinete Jurídico
Núcleo do Cidadão
Departamento de Contratualização
Gabinete de Instalações e Equipamentos
Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
ACES Central
Aces do Barlavento
Aces do Sotavento
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1

2

1

2

1

3

7

4

4

6

3

12

151
213

81
131

48
76

0
291
465

11

13

6

2

38

2

42

28

23

109

19

11

8

5

100

1

1

1

10

140

86

49

331

11

7

1

6
39

7

Assistentes Técnicos
Assistentes
Operacionais

TOTAL

NCD
1

1

Pessoal de Informática

DSPP
SF
LRSP
NR
DGAG
SC/T
SCO
SPI F
NSI C
PT
UGRH
PV
NFP
UAG
GJC
GJ
NCD
DC
GI E
DI CAD
ACES I
ACES I I
ACES I I I

PV

UAG

15

93

69

36

233

104

664

411

240

1589
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5.2

Formação 2014

O projeto de formação apresentado pela ARS Algarve IP para o ano de 2014 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).
Este plano é sustentado nos objetivos estratégicos elencados no QUAR 2014 da ARS Algarve
I.P., no que se refere aos seguintes objetivos:
•

Consolidar a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, promovendo a
estruturação dos ACES e o desenvolvimento da Rede de Cuidados Continuados
Integrados, tendo em vista o reforço da capacidade de resposta às necessidades da
população;

•

Reorganizar os serviços e modernizar os processos com recurso às novas
tecnologias, tendo em vista a melhoria da acessibilidade aos cuidados de saúde, a
qualidade da prestação e sustentabilidade do SNS;

•

Desenvolver uma estratégia de comunicação interna e externa, tendo em vista a
apropriação pelos profissionais dos princípios e objetivos da reforma, promovendo
uma participação ativa dos cidadãos na definição das estratégias de prestação de
cuidados de saúde;
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Apoiado nos objetivos operacionais da formação para 2014:

No decorrer de 2013 foram realizadas 47 atividades formativas organizadas/apoiadas pelo
Núcleo de Formação, das quais 3 foram cofinanciadas pelo POPH e) financiadas na totalidade
(e apoiadas) pela ARS Algarve. Realizaram-se ainda 3 Encontros/Jornadas cofinanciadas pelo
POCTEP (Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal).
Tabela 3: Atividades formativas realizadas em 2013

Para 2014, de acordo com as necessidades identificadas como prioritárias destacam-se as
seguintes atividades formativas, conforme quadros abaixo.
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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 2014, a ARS Algarve, IP dispõe de um orçamento anual de 150.668.841,00 €, o
qual se distribui da seguinte forma:
Orçamento de Funcionamento
150.076.467,00
Orçamento de Investimentos
(PIDDAC)
Total

592.374,00
150.668.841,00

Orçamento de Funcionamento
O Orçamento Financeiro da ARS Algarve, IP para o ano de 2014 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. 2014
Receitas Correntes
Receitas Capital
Outras Receitas
Total

150.669.723,00

Orçamento Despesa ARS ALGARVE, I.P. 2014
Despesas Correntes
Despesas Capital
Total

149.089.071,00
1.579.770,00
150.668.841,00

150.076.467,00
593.256,00

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 2014.
2014
Dotação Inicial
5.552.303,00
0,00
140.451.984,00

Receitas
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Transferências Correntes
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Venda de Bens e Serviços Correntes
Outras Receitas Correntes
Correntes
Venda de Bens de Investimento
Transferências de Capital
Capital
TOTAL

4.174.123,00
763,00

490.550,00
150.669.723,00

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:
Dotação Inicial

Despesas
Despesa com pessoal
Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Outros encargos
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Corrente
Aquisição de Bens de capital
Transferências de Capital
Capital
TOTAL

41.544.238,00
107.084.149,00
50,00
388.634,00
72.000,00
1.579.770,00

150.668.841,00

Orçamento de Investimento
Orçamento de investimento da ARS Algarve, I.P. está inscrito no Orçamento de Estado de
2014, no Programa 11 – Saúde, e distribui-se por uma Medida:
Medida 23 - Serviços Individuais de Saúde
Encontra-se inscrito, no orçamento de investimentos da ARS Algarve, IP, dois projetos, como
se explica no quadro seguinte.

46

Plano de Atividades 2014
ARS ALGARVE,IP

6. Objetivos e Atividades ano 2014 por Departamento /
Unidade Orgânica / Equipa / Núcleo / Comissão
Tendo presente o contexto a restrição orçamental e a necessidade, cada vez mais reforçada,
de gerir ainda melhor os recursos disponíveis, a ARS Algarve, I.P. assume o desenvolvimento
de atividades espelhadas nos objetivos operacionais de cada unidade orgânica e funcional. Os
objetivos, atividades e metas a atingir fixados por cada unidade orgânica estão naturalmente
alinhados com os objetivos estratégicos e operacionais propostos para aprovação no QUAR
2014 e em consonância com a missão da ARS Algarve.

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;
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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;
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;
Serviços Farmacêuticos;
Núcleo de Rastreios;
Núcleo de Monitorização e Análise de MCDT;
Núcleo de Estatística e Planeamento;
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Núcleo de Vigilância Epidemiológica;
Equipa de Licenciamentos;
Gestão de Programas e Promoção da Saúde;
Observatório Regional de Saúde;
CAD

O DSPP definiu como objetivos operacionais para 2014:

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.
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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;
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
O LRSP definiu como objetivos operacionais para 2014:
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 18 postos de trabalho para
esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Médico
Técnico Superior de Saúde
Técnico Superior
Técnicos de Diagnóstico e
Terapêutica
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Total

1
2
5+1*
5(+1)
2
2
18(+1)

* Está como Assistente Técnica

() Pede-se mais 1 Técnico de Análises Clínicas e Saúde Pública, necessário para o Serviço de Águas e
Alimentos

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Serviço.
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6.1.2

Serviços Farmacêuticos

Aos Serviços Farmacêuticos compete:
Fornecer medicamentos e outros produtos farmacêuticos a todas as Unidades
Funcionais sob a responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.
Gerir as existências em cada Unidade Funcional, de modo a colmatar todas as
necessidades.
Garantir e supervisionar as corretas condições de armazenamento e prazos de
validade.
Criar as condições para que o Plano Nacional de Vacinação seja cumprido anualmente.
Informar sobre medicamentos aos técnicos e utentes das instituições e serviços
prestadores de saúde.
Fornecer todo o material de ostomia aos utentes da Região
A

missão

dos

Serviços

Farmacêuticos

é

proporcionar

suporte

ao

tratamento

farmacoterapêutico no processo assistencial aos utentes dos Cuidados de Saúde Primários,
baseando a sua contribuição em melhorar a qualidade (efetividade e segurança), melhorar a
eficiência e melhorar os sistemas de trabalho e de segurança para os seus profissionais.
Este Serviço compõe uma unidade:
Armazém
Ao Armazém compete:
Fornecer material de consumo clinico, consumíveis em geral, material de escritório,
material de limpeza e impressos a todas as Unidades Funcionais sob a responsabilidade
da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.
Gerir as existências em cada Unidade Funcional, de forma a colmatar todas as
necessidades.
Garantir e supervisionar as corretas condições de armazenamento e prazos de
validade.
Fornecer todo o material de ajudas técnicas aos utentes da Região
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O SF definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 11 postos de trabalho para
este Serviço, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Grupo profissional

Postos de trabalho propostos
para 2014

Dirigente (Técnico Superior de Saúde)
Técnico Superior de Saúde
Técnico Diagnóstico Terapêutica
Técnico Superior
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Total

1
1
2
1
2
4
11

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Serviço.

53

Plano de Atividades 2014
ARS ALGARVE,IP
6.1.3

Núcleo de Rastreios

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.
O Núcleo de Rastreio tem como missão, implementar, monitorizar e avaliar cada programa de
rastreios, de acordo com as estratégias nacionais e regionais implementadas pelo Ministério da
Saúde e pela ARS do Algarve. Efectua o convite de toda a população elegível para os rastreios
em vigor (Rastreio do Cancro da Mama, Rastreio do Cancro do Colo do útero e Retinopatia
Diabética) de forma a garantir através do diagnóstico precoce, a utilização de técnicas
terapêuticas menos agressivas e uma melhoria das taxas de sobrevivência de modo a permitir
uma intervenção eficaz com redução das taxas de incidência de acordo com cada tipo de
tumor.
O Núcleo de Rastreios definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 4 postos de trabalho para
este Núcleo, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
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Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Dirigente (médico)
Técnico Superior
Assistente Operacional
Total

1
1
2
4

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Serviço.

6.1.4

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.
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O Núcleo de Monitorização e Análise de MCDT definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 2 funcionários a tempo
parcial, agregados ao Departamento de Saúde Pública e Planeamento desta ARS Algarve, I.P.

Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Médico
Técnico Superior
Total

1
1
2

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Serviço.

6.1.5

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)

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
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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;
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.
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O PVEDT definiu como objetivos operacionais para 2014:

Atividades previstas caso o SINAVE entre em funcionamento em 2014:





Atualizar as orientações técnicas/informativas relativas à notificação das doenças
transmissíveis;
No âmbito da coordenação regional, divulgar aos médicos e aos laboratórios de análises
clínicas a lista das doenças transmissíveis de declaração obrigatória revista pela DGS;
Realizar e colaborar em ações de formação dirigidas aos profissionais médicos dos cuidados de
saúde primários sobre o novo sistema de vigilância epidemiológica (SINAVE);
Realizar um teste piloto de utilização da plataforma do SINAVE, onde seja garantida a
interoperabilidade entre o SINAVE e os Sistemas Informáticos de Apoio ao Médico (SAM,
Medicine One, Alert, etc…) e os sistemas de informação dos Laboratórios de Análises Clínicas.

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 2 postos de trabalho para
esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Médico
Assistente Técnico
Total

1
1
2

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.
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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.
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:
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”.
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A VESA definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 4 postos de trabalho para
esta Unidade Funcional de VESA, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Grupo profissional
Técnico Superior
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
Assistente Técnico
Total

Postos de trabalho propostos
para 2014
2
2
1
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.

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

6.1.6 Gestão de Programas e Promoção da Saúde


Programa Regional para a Vacinação



Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos



Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE)



Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO)
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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)



Sistema de Informação do Certificado de Óbito (SICO)

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.
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O Programa Regional para a Vacinação definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 2 postos de trabalho para
este Programa, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais.
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Médico
Enfermeiro
Total

1
1
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.
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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.
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O PPCIRA definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de profissionais afetos à equipa regional do PPCIRA no Quadro de Pessoal para
2014 identifica um total de 5, em regime de tempo parcial, distribuídos pelas seguintes
categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Médico
Enfermeiro
Total

2
3
5
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Com apoio das assistentes técnicas do DSPP e por especialistas na área de farmácia, Saúde Ocupacional,
Saúde Ambiental, Microbiologia, Infeciologia

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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) 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.
O PNSE desenvolve a sua missão de acordo com o seguinte conjunto de valores:
Democracia e Equidade
Capacitação e Participação
Ética, Rigor e Competência
Cooperação e Transversalidade
Inclusão
Metodologias Participativas e lúdicas
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O PNSE definiu como objetivos operacionais para 2014:

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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.
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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.
O PNPSO desenvolve a sua missão de acordo com o seguinte conjunto de valores:
Democracia e Equidade
Capacitação e Participação
Ética, Rigor e Competência
Cooperação e Transversalidade
Inclusão
Metodologias Participativas e lúdicas
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.
O PNPSO definiu como objetivos operacionais para 2014:

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.
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Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI)
O GASMI, Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil, dirige a sua atuação para crianças dos 3 aos
12 anos e 364 dias, e suas famílias, que apresentem alterações do foro da Saúde Mental,
nomeadamente ao nível comportamental, emocional e/ou social inscritos nos Centros de
Saúde da região do Algarve.
Ao Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) Compete:
Reunir semanalmente para triagem, avaliação, definição dos planos de intervenção e
orientação de casos;
Implementar o plano de intervenção definido atendendo às modalidades de
intervenção existentes na equipa e/ ou efetuar os encaminhamentos necessários de
acordo com as respostas disponíveis na comunidade;
Produzir indicadores estatísticos e de gestão, elaborando e apresentando relatórios e
planos de atividades;
Articular 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;
Articular com os diversos Programas de Saúde de forma concertada;
Promover a formação, intervisão e supervisão da Equipa Técnica;
Participar ativamente na promoção e divulgação de projetos e programas na área da
Saúde Mental Infantil ao nível da prevenção e acompanhamento;
Consultadoria e articulação com outros profissionais de saúde e da comunidade.
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.
Este programa visa garantir a acessibilidade e a melhoria contínua da qualidade da prestação
de cuidadosos da área da saúde mental infantil, diagnosticar situações psicopatológicas e de
risco e implementar atempadamente estratégias preventivas e terapêuticas.
Este programa foi criado em 2001, com a assinatura de um protocolo entre a Administração
Regional de Saúde do Algarve, IP e o Departamento de Psiquiatria da Infância e da
Adolescência do Hospital D. Estefânia – Clinica do Parque, Lisboa, entretanto integrado no
Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE, com o objetivo de criar equipas comunitárias
multidisciplinares nos Centros de Saúde do Algarve com competências na área da saúde
mental infantil. Trabalho reconhecido como uma boa prática no Plano Nacional de Saúde
Mental 2007-2016, (Comissão nacional para a Reestruturação dos Serviços de saúde Mental,
2007).
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Os GASMI são uma resposta do serviço público de saúde, integrado no Departamento de
Saúde Púbica e Planeamento da ARS Algarve e executados nos Agrupamentos dos Centros de
Saúde pelas Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados – URAP (ACES Barlavento e
Sotavento) e nas Unidades de Cuidados na Comunidade – UCC (ACES Central). A actividade
desenvolvida é coordenada a nível regional.
O GASMI definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 65 postos de trabalho:
Postos de trabalho
Grupo profissional

propostos para 2014

Média de afetação/semanal

Coordenadora Regional*
1
Pediatra
4
Medicina Geral e Familiar
4
Enfermeiro
12
Técnico Superior de Saúde
17
Psicologia
Assistente Social
9
TDT Terapia Ocupacional
9
TDT Terapia da Fala
6
TDT Fisioterapia
4
Total
65
*Integrada numa equipa GASMI, assumiu a função a 17/02/2012.

4h
5h
5h
13h
23h
9h
15h
14h
6h

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

69

Plano de Atividades 2014
ARS ALGARVE,IP
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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O SNIPI definiu como objetivos operacionais para 2014:

O Quadro de Pessoal para 2014 inclui 66 profissionais da ARS Algarve e profissionais
contratados através de cinco protocolos estabelecidos com as Instituições Particulares de
Solidariedade Social: Associação Pessoa Excepcional 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.
Grupo Profissional
Coordenação Regional Subcomissão
Medicina Geral e Familiar
Pediatria
Enfermeiro
Técnico Superior de Saúde
Psicologia
Técnico Superior Serviço
Social
TDT – Terapia Fala
TDT – Terapia Ocupacional
TDT - Fisioterapia
Total (a tempo parcial)

Postos de trabalho,
propostos para 2014
1

Média de horas de
afetação/semanal
4h

4
2
16
15

4h
5h
9h
5h

12

6h

6
7
4
66

19h
17h
6h
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Grupo Profissional
Terapia Fala
Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Total

Contratados através de
Protocolo para 2014
6
5
4
15

Média de horas de
afetação/semanal
20h
19h
11h

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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 MausTratos 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
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e intervenção no fenómeno da violência ao longo do ciclo de vida no âmbito dos cuidados de
saúde na região do Algarve.
O Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida definiu como objetivos
operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 3postos de trabalho para
este Grupo de Trabalho, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Técnico Superior de Saúde
Técnico Superior
Total

2
1
3

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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;
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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;

•

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
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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

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-ASCJRA 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.
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A ASCJR definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 55 postos de trabalho para
as equipas abrangidas por esta Coordenação Regional, distribuídos pelas seguintes categorias
profissionais
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Médico
Enfermeiro
Técnico Superior de Saúde
Técnico Superior
Total

10
16
16
13
55

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

Sistema de Informação do Certificado de Óbito (SICO)
O SICO (Sistema de Informação do Certificado de Óbito) é um sistema informação cuja
finalidade é permitir uma articulação das entidades envolvidas no processo de certificação dos
óbitos, com vista a promover uma adequada utilização dos recursos, a melhoria da qualidade e
do rigor da informação e a rapidez de acesso aos dados em condições de segurança e no
respeito pela privacidade dos cidadãos.
Ao Sistema de Informação do Certificado de Óbito, compete:
Promover, orientar a comunicação entre os diferentes intervenientes no Sistema de
Informação do Certificado de Óbito na Região do Algarve;
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Contribuir para o cumprimento da legislação vigente, na Região do Algarve;
Apoiar os objetivos do Ministério da Saúde/DGS e promover a melhor articulação entre
os diversos serviços e organismos
A sus visão é a aceitabilidade da qualidade do registo eletrónico do certificado de óbito, pela
comunidade médica.
O SICO desenvolve a sua função de acordo com o seguinte conjunto de valores:
Capacitação e Participação
Ética, Rigor e Competência
Cooperação e Transversalidade
O SICO definiu como objetivos operacionais para 2014:

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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
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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).
À 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
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
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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.
O Programa de Saúde Ocupacional Externa definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 2 postos de trabalho (em
regime de tempo parcial) para esta Equipa Regional de Saúde Ocupacional Externa,
distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Grupo profissional
Médico
Enfermagem
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
Total

Postos de trabalho propostos
para 2014
1(1)
A nomear
1(2)
2

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.
(2) Elemento afeto à Área Funcional de Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental; Elemento do Grupo
Operativo do Observatório Regional de Saúde; Elemento da Equipa de Licenciamentos de UPSS; Elemento da Equipa
Regional do Programa de Prevenção e Controlo do Tabagismo.

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.
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6.1.7 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.
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O Coordenador Regional para o Programa Nacional para a Diabetes definiu como objetivos
operacionais para 2014:

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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.
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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.
O Programa Regional para a Infeção VIH/SIDA definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 5 postos de trabalho para
este Programa, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Médico
Enfermeiro
Técnico Superior de Saúde
(psicóloga clínica)
Assistente administrativo
Total

1
2*
1
1 **
5

*2 enfermeiros, que deverão repartir entre si as tarefas a executar no CAD e no
âmbito do Programa VIH, de modo a diversificarem as suas tarefas de
enfermagem.
**Apoio das assistentes administrativas do DSPP

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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
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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.
A Equipa de Coordenação Regional do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do
Tabagismo definiu como objetivos operacionais para 2014:
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A proposta de profissionais afetos à equipa regional do PRPCT no Quadro de Pessoal para
2014 identifica um total de 6, em regime de tempo parcial, distribuídos pelas seguintes
categorias profissionais:
Postos de trabalho
propostos para 2014

Grupo profissional

Médico
3*
Enfermeiro
2*
Téc. de Diagnóstico e Terapêutica
1
Total
6
*Uma profissional pertence ao quadro de pessoal do CHA-Faro e três ao quadro de
pessoal dos ACeS Central e Sotavento.
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Foi solicitada superiormente a integração, em 2014, na equipa regional, de mais dois
elementos, um em representação do ACeS Barlavento e outro em representação da Direção de
Serviços da Região Algarve da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares.
Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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;
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
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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 Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável na Região do Algarve definiu
como objetivos operacionais para 2014:

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.
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Programa Nacional para a Saúde Mental
Promover o funcionamento do Conselho Regional de Saúde Mental que segundo o DecretoLei 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 actividades 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
O Gabinete Apoio Técnico à Área da Saúde Mental na Região do Algarve definiu como
objetivos operacionais para 2014:
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 3 postos de trabalho para
este gabinete técnico, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional

Médico
1
Enfermeiro
1
Assistente Técnico
1
Total
3
Nota: horas semanais a defenir – propõe-se 2 a 4 horas
Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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.
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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.
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
2014:
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Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste Programa.

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
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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.
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.
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 Nacional para as Doenças Respiratórias definiu como objetivos operacionais para
2014:

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
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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.
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;
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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 2014:

6.1.8

Equipa de Licenciamentos de Unidades Privadas de Serviços de Saúde

A ARS Algarve, I.P. tem no âmbito das suas competências o licenciamento das Unidades
Privadas de Serviços de Saúde (UPSS) – estabelecimentos não integrados no Serviço Nacional
de Saúde (SNS), onde sejam exercidas atividades que tenham por objeto a prestação de
serviços de Saúde.
A Unidade Orgânica de Licenciamentos do DSPP possui como principais atribuições as
estipuladas nos diplomas que seguidamente se referem:
Estatutos da ARS Algarve, IP - Portaria n.º 156/2012, 22 Maio Artigo 3.º Departamento de Saúde Pública e Planeamento
Regime Jurídico Licenciamento das UPSS - DL n.º 279/2009, 6 Outubro Artigo 2.º Abertura e funcionamento
Artigo 14.º - Vistoria e monitorização
A ELUPSS tem por missão, promover a qualidade e segurança na prestação de cuidados de
saúde da Região, através da garantia do cumprimento dos procedimentos de licenciamento
legalmente previstos para as UPSS, com o objetivo de garantir os requisitos mínimos
necessários com a principal missão de salvaguardar os direitos dos utentes.
A Equipa de Licenciamentos de Unidades Privadas de Serviços de Saúde definiu como objetivos
operacionais para 2014:
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 3 postos de trabalho (em
regime de tempo parcial – 16h semanais área técnica + 7h semanais área administrativa) para
esta Equipa de Licenciamentos de UPSS, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos para
2014

Grupo profissional
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
(TDT)
Assistente Técnico
Total

2(1) (16h semanais (8+8))
1(1) (7h semanais)
3

Os profissionais da Equipa de Licenciamentos acumulam com outras áreas funcionais ou programas
existentes do DSPP, designadamente:
(1)

TDT afetas à Área Funcional de Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental do DSPP. Integram ainda: o Grupo
Operativo do Observatório Regional de Saúde; a Equipa Regional de SO Externa e a Equipa Regional do Programa de
Prevenção e Controlo do Tabagismo.
(2)
Assistente técnica afeta ao secretariado do DSPP – Saúde Pública. Apoia ainda: a Equipa Regional do Programa de
Saúde Oral; a CVT de Radiologia; a Junta Médica de recurso da Avaliação Médica de Condutores; a área de doenças
transmissíveis.

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta equipa.

6.1.9

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
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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
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 como objetivos operacionais para 2014:
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 5 postos de trabalho para
esta Unidade Orgânica, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
Grupo profissional
para 2014
Médico (especialidade de Saúde
Pública)
2
Técnico Superior
2
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
1
Total
5
Os profissionais da Unidade Funcional Do ORS acumulam com outras áreas funcionais ou programas,
designadamente:
- Direção do DSPP;
- Coordenação da USP do ACeS Central;
- Unidade Funcional de Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental (VESA);
- Licenciamentos de UPSS;
- Programas de Saúde Pública e afins (Saúde Oral, Tabagismo, Saúde Ocupacional Externa, ROR, etc);
- Área de Planeamento.

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta equipa.

6.1.10 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:

96

Plano de Atividades 2014
ARS ALGARVE,IP










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
estreitamente com os clínicos para uma eficácia diagnóstica e consequente melhoria dos
cuidados prestados aos seus utentes.
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A Coordenação do Serviço e Radiologia definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 24 postos de trabalho para
esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho
propostos para 2014

Grupo profissional
Coordenação
Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica
TSDT - RACS
Total

1
23
2
25

OBS: 1 profissional a aguardar reforma desde 2012; RACS 20h/Semana-equivalente 1 profissional

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta coordenação.

6.2

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;
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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.

Este Departamento estrutura-se em seis serviços e um núcleo:
 Serviço de Gestão Viaturas
 Serviço de Património
 Serviço de Prestação Indiretas
 Serviço de Controlo Orçamental
 Serviço de Contabilidade/Tesouraria
 Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicação
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A DGAG definiu como objetivos operacionais para 2014:
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 41 postos de trabalho para
este departamento, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
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Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Dirigente
Responsável de Informática
Especialista de Informática
Técnico Superior
Técnico de Informática
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Total

1
1
3
12
3
15
6
41

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta unidade.

6.3

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
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comportamentos aditivos e nas dependências, continuam a ser executas por outras Unidades
Orgânicas da ARS sem qualquer intervenção do Departamento.
O Departamento de Contratualização definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 5 postos de trabalho para
esta Unidade Orgânica, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
Grupo profissional
para 2014
Diretor Departamento
1
Técnico Superior
4 (+1)=5
Assistente Técnico
1
Total
6 +1 =7
(+1) necessário mais 1 elemento nesta área (A)

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste departamento.

6.4

Unidade de Gestão de Recursos Humanos (UGRH)

À Unidade de Gestão de Recursos Humanos (UGRH) compete:
Assegurar o planeamento, a gestão e a administração dos recursos humanos a nível
regional;
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Assegurar a coordenação do sistema de avaliação de desempenho a nível regional;
Promover a qualificação e valorização profissional dos recursos humanos da área da
saúde da região, identificando necessidades, propondo planos de formação
profissional e organizando ações de formação;
Emitir parecer sobre os projetos de mapas de pessoal das instituições do SNS da
região;
Promover, nos serviços públicos prestadores de cuidados de saúde, a aplicação de
instrumentos de avaliação da prestação da atividade profissional, propondo medidas
para a adequação de distribuição de recursos humanos;
Assegurar, ao nível regional, uma base de dados de recursos humanos atualizada e
desenvolver estudos de gestão previsional de recursos humanos do SNS;
Propor os mapas de vagas para os internatos médicos, bem como para as restantes
profissões de saúde de acordo com a previsão de necessidades em recursos humanos
para a região;
Elaborar, propor e acompanhar as candidaturas, no âmbito dos programas
cofinanciados para a área da formação profissional;
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.
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)
A UGRH definiu como objetivos operacionais para 2014:
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 21 postos de trabalho para
este serviço, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Dirigente
Técnico Superior
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Total

1
5
8
7
21

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta unidade.
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6.5

Unidade de Administração Geral (UAG)

À Unidade de Administração Geral (UAG) compete:
Assegurar o Aprovisionamento de bens e serviços necessários e adequados ao
funcionamento da ARS Algarve, I.P
Adquirir os bens e contratar os serviços para fazer face às necessidades, de forma
eficiente.
A UAG definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 9 postos de trabalho para
esta Unidade, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Dirigente
Técnico Superior
Assistente Técnico
Total

1
5
3
9

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta unidade.
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6.6

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.
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Este Gabinete estrutura-se no Núcleo do Cidadão e Documentação e definiu como objetivos
operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 11 postos de trabalho para
esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Dirigente
Técnico Superior
Assistente Técnico
Total

1
7
3
11

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste gabinete.
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6.7

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.

O GIES definiu como objetivos operacionais para 2014:
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 7 postos de trabalho para
este Gabinete, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Dirigente
Técnico Superior *
Assistente Técnico **
Assistente Operacional
Total

1
5
2
1
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.

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas deste gabinete.
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6.8

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.
O SSO definiu como objetivos operacionais para 2014:
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 5 postos de trabalho para
este Serviço, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Médico
Enfermeiro
Técnico Higiene e Segurança
Técnico Superior (Psicólogo)
Assistente Técnico
Total

1
1
1
1
1
5

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta equipa.

6.9

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
Dependências (DICAD)

A DICAD é um serviço especializado que, através de uma rede de referenciação/articulação
que inclui as outras estruturas de saúde da ARS Algarve, IP e os parceiros estratégicos da
região, promove a prevenção, a redução e a minimização dos problemas relacionados com os
consumos de substâncias, os comportamentos aditivos e as dependências, através de uma
intervenção integrada, baseada em mecanismos de prevenção, redução de riscos, minimização
de danos, tratamento e reinserção, em consonância com a etapa do ciclo de vida do cidadão e
o respetivo contexto em que se insere.
À DICAD é atribuído o exercício das competências designadas nos Estatutos da Administração
Regional de Saúde, IP, nos termos do art.º 8º da Portaria n.º 156/2012 de 22 de maio, aditado
pela Portaria n.º 212/2013 de 27 de junho:
Assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista à redução do
consumo de substâncias psicoativas, à prevenção dos comportamentos aditivos e à
diminuição das dependências;
Colaborar, ao nível da sua área de intervenção geográfica, na definição da estratégia
nacional e das políticas com vista à redução do consumo de substâncias psicoativas, à
prevenção dos comportamentos aditivos e à diminuição das dependências e na sua
avaliação;
Planear, coordenar, executar e promover, ao nível da sua área de intervenção
geográfica, a avaliação dos programas de prevenção, de tratamento, de redução de
riscos, de minimização de danos e de reinserção social;
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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 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;
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;
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;
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;
Promover, desenvolver e aplicar metodologias de avaliação das diversas ações
desenvolvidas ou apoiadas, atualizar diagnósticos, elaborar relatórios e analisar as
respetivas conclusões;
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.
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 DICAD tem por missão, promover a prevenção, a redução e a minimização dos problemas
relacionados com os consumos de substâncias, os comportamentos aditivos e as dependências,
no âmbito da área de intervenção da ARS Algarve, IP.
De entre os principais valores que norteiam a atividade da DICAD, destacam-se os seguintes:
A Centralidade no Cidadão
O Pragmatismo
O Humanismo
A Integração de Respostas
A Qualidade das Intervenções
A Qualificação dos Profissionais
A Territorialidade
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A DICAD definiu como objetivos operacionais para 2014:
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No ano de 2014, pretende-se manter os atendimentos realizados pelas ETE de Reinserção e
pela ETE de Redução de Danos nos horários previstos. Tal como a Equipa de Prevenção, uma
parte significa das funções das Equipas de Reinserção e Redução de Danos são atividades de
intervenção comunitária que implicam deslocações em toda a região do Algarve.
Ao nível dos internamentos e no que respeita à UDA pretende-se dar continuidade ao trabalho
de rentabilização desta estrutura, designadamente através do aumento da taxa de ocupação.
No que respeita aos internamentos nas comunidades terapêuticas convencionadas, o objetivo
é manter o nível de apoios dos anos transatos, uma vez que se prevê cortes nos complementos
financiados pela Segurança Social, no âmbito destes internamentos.
Para o ano de 2014 a DICAD conta com 108 profissionais para o cumprimento das atribuições
que lhe estão acometidas, dos quais 90 exercem funções a tempo inteiro e 18 a tempo parcial.
No que concerne à distribuição de profissionais por carreira, evidencia-se no que o maior peso
se verifica na carreira de Enfermagem, segue-se a carreira de Técnica Superior.
A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 108 postos de trabalho para
este Serviço, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Grupo profissional
Dirigentes
Médicos
Enfermeiros
Técnicos Superiores
Técnicos Superiores de Saúde
Técnicos de Diagnóstico e
Terapeutica
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Total

A tempo inteiro A tempo parcial
1
6
2
23
16
21
10
2
12
15
90

18

Total
1
8
39
21
10
2
12
15
108

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta equipa.
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6.10 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.
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A ECR- Algarve definiu como objetivos operacionais para 2014:

A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 3 postos de trabalho para
esta equipa, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta equipa.

6.11 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;
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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.
A Assessoria de Imprensa e Comunicação (AIC) definiu como objetivos operacionais para 2014:
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A proposta de Quadro de Pessoal para 2014 identifica um total de 4 postos de trabalho para
esta Direção de Serviços, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
Postos de trabalho propostos
para 2014

Grupo profissional
Técnico Superior
Total

4
4

4 Técnicos Superiores: Comunicação Externa (2); Comunicação Interna (1); Design (1)

Em anexo encontram-se as respetivas fichas de atividade, objetivos operacionais e indicadores
de medidas desta equipa.
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7. Anexos
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